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Od redakcji

Z
yjemy w czasach nieustannych przyspieszeń. Przy obecnym tempie zmian, 
w natłoku planowanych i realizowanych już inwestycji, trudno niekiedy zoriento
wać się, co jest dobre, a co zle dla prawidłowego funkcjonowania zabytkowych 
miast, miasteczek, zabytkowych wsi, parków i pojedynczych obiektów, których ochro

na polega m.in. na ich harmonijnym i głęboko przemyślanym powiązaniu z otocze
niem. I właśnie temu przede wszystkim należałoby się wnikliwie przypatrzyć w dobie 
rozwoju i wielkich przemian, gdyż zależności te mogą w szybkim tempie ulec radykal
nej zmianie, tak, jak to dzieje się w Kazimierzu Dolnym - jednym z najpiękniejszych his
torycznych miast w Polsce, od 1994 r. chronionym rozporządzeniem prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej, który uznał je za pomnik historii.

W celu przedyskutowania najważniejszych problemów związanych z planowanymi 
inwestycjami w tym mieście i jego rozwojem, a także aby wypracować jak najlepsze 
rozwiązania dla innych zabytkowych miast o podobnych problemach, z inicjatywy Od

Kazimierz Dolny na fotografii Juliusza Kłosa z 1916 r.

(ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN w Warszawie)

działu Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami w Kazimierzu Dolnym i we 
współpracy z Krajowym Ośrodkiem 
Badań i Dokumentacji Zabytków 
oraz Polskim Komitetem Narodo
wym ICOMOS, w dniach 1-2 grudnia 
2006 r. w Kazimierzu nad Wisłą od
będzie się konferencja naukowa po
święcona wskazanym zagadnie
niom. Jej roboczy tytuł i nakreślona 
tematyka to: „Monitoring miast histo
rycznych o najwyższej wartości” oraz
„Kazimierz - miasto zagrożone”. Te 
mat pierwszy wynika z planów Krajo 
wego Ośrodka Badań i Dokumenta 
cji Zabytków, który właśnie w Kazi

mierzu rozpocznle monitoring miast i innych obiektów wpisanych na listę pomników hi
storii. Temat drugi wywołany został wieloma niekorzystnymi działaniami inwestycyjnymi 
w Kazimierzu, które na skutek ogromnych potrzeb ruchu turystycznego dokonały się 
w ostatnich latach w mieście. Zbudowano w nim (lub są w trakcie budowy) obiekty 
o bardzo dużej kubaturze, nasiliło się dogęszczanie zabudowy miasta, niektóre zabyt
kowe obiekty (np. spichlerz przy ul. Puławskiej) ulegają drastycznej przebudowie, inne 
(Esterka) zagrożone są rozbiórką. Problemem są także: inwestycje na chronionych 
skarpach, niewspólgrająca z otoczeniem nowa architektura, obce tradycji materiały, 
obcy detal, zajmowanie zieleni na parkingi oraz nadmierny rozwój gastronomii i hote
larstwa. Według inicjatorów konferencji wszystkie te działania i zjawiska w sposób nie
odwracalny niszczą tradycyjny charakter Kazimierza jako miasta o określonej skali i ty
pie zabudowy, a nadmierna liczba turystów I samochodów niszczy niepowtarzalny kli
mat tego miasteczka.

Niestety, jak się wydaje, ani służby konserwatorskie, ani władze samorządowe nie 
kontrolują tego procesu. Władze samorządowe nie oceniają go aż tak negatywnie, 
a służby konserwatorskie nie radzą sobie z tym problemem. I właśnie na to konferen
cja ma zwrócić uwagę.

W konferencji, która odbędzie się w siedzibie SARP (Dom Pracy Twórczej w Kazimie
rzu Dolnym), uczestniczyć będą przedstawiciele służb konserwatorskich z miast histo
rycznych w Polsce, samorządowcy z tych miast, konserwatorzy samorządowi i pracow
nicy naukowi zajmujący się tą tematyką (zainteresowani mogą się jeszcze zgłaszać do 
naukowego koordynatora konferencji, wiceprezesa Polskiego Komitetu Narodowego 
ICOMOS dr. hab. inż. Bogusława Szmygina, pod adresem: szmygin@poczta.onet.pl).

Obejmując patronatem medialnym konferencję, obiecujemy, że do tematu będzie
my wracać w następnych numerach.



W Zielonej Górze 2 września br. od
byta się uroczysta inauguracja Euro
pejskich Dni Dziedzictwa. Dni te, ob
chodzone co roku z inicjatywy Rady 
Europy i pod patronatem Unii Euro
pejskiej, to jedno z ważniejszych wy
darzeń kulturalnych, którego głów
nym celem jest poszerzanie wiedzy 
społeczeństw europejskich na temat 
ich własnego i wspólnego dziedzic
twa kulturowego. Obchody Dni Dzie
dzictwa w 2006 r. w Polsce koncen
trowały się wokół trzech tematów: 
„Tradycje społeczności lokalnych", 
„Różnorodność kulturowa w regio
nach”, „Śladami wielkich twórców 
kultury”. W poszczególnych regio
nach odbyły się związane z tą tema
tyką liczne spotkania, spektakle, wy
stawy, turnieje, koncerty. Na Mazow
szu zorganizowane zostały m.in. „II 
Spotkania ze średniowieczem na 
zamku w Ciechanowie", zwiedzanie 
Zajazdu Szlacheckiego w Golotczyż- 
nie, walki rycerskie i pokazy plebej- 
skie na zamku w Czersku, impreza 
„Pogranicze. Jesień średniowiecza 
na zamku w Liwie”, „II Jarmark Pia- 
seczyński", „I Dni Patrona Miasta” 
w Płońsku, „X Międzynarodowy Fe
stiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja 
z Radomia" w Radomiu, wystawa 
„Żyrardów - miasto wielu narodów" 
w Muzeum Mazowsza Zachodniego 
w Żyrardowie, festyn archeologicz- 
no-etnograficzny w Płocku. W War
szawie odbyty się m.in. tzw. Dni 
Otwarte w Muzeach oraz zwiedzanie 
kwartału zabudowy z przełomu XIX 
i XX w. w ramach programu „Kamie
nice dawnej Warszawy i ich miesz
kańcy”.

W dniach od 9 do 10 września br. 
obchodzono w Krakowie jubileusz 
10-lecia odnowienia Willi Decjusza. 
Ten renesansowy zespół palacowo- 
-parkowy (artykuł na jego temat uka
zał się na lamach „Spotkań z Zabyt
kami" w nr. 12, 2004) od 1996 r. stal 
się siedzibą Stowarzyszenia Willa 
Decjusza, które realizuje zadania 
międzynarodowej instytucji kultury, 
prowadzącej niezwykle owocną 
działalność na rzecz promowania 
wielokulturowości i tolerancji w życiu 
publicznym. Obchody jubileuszu 
rozpoczęły się międzynarodową de
batą pt. „Milcząca inteligencja?", 
poświęconą relacjom między kultu
rą i polityką, dziedzictwem i przy
szłością cywilizacji europejskiej. 
Drugi dzień obchodów zadedyko
wany został mieszkańcom Krakowa 
i w ramach programu „W poszuki
waniu Renesansu” odbył się Jar
mark Renesansowy z udziałem 
Bractwa Rycerskiego - turnieje, za
bawy plebejskie, pokazy szczudla- 
rzy, pokazy tańców dworskich, pre
zentacja kuchni renesansowej. Wy

darzeniem towarzyszącym byt spek
takl baletowo-pantomimiczny „Da
ma z łasiczką" w Muzeum Czartory
skich, inspirowany dziełem Leonar
da da Vinci oraz otwarcie wystawy 
fotograficznej „Krajobrazy literac
kie”. Na zakończenie jubileuszu od
był się uroczysty koncert plenerowy 
w wykonaniu artystów teatrów rosyj
skich.

Rozpoczęta się druga edycja „Pro
gramu ochrony drewnianych kościo
łów", przygotowanego we współpra
cy z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów 
Publicznych oraz Episkopatem Pol
ski; fundusze na instalację nowocze
snych systemów alarmowych, a tak
że na edukację przekaże PZU. 
W ubiegłorocznej edycji programu 
z dotacji skorzystało 15 drewnianych 
kościołów, w tym roku wsparcie od 
PZU w wysokości 800 tys. zł otrzyma 
12 kościołów: kościół św. Andrzeja 
w Kromnowie, kościół Matki Boskiej 
Różańcowej w Trzmielowie, kościół 
Zwiastowania NMP w Boryszynie, 
kościół św. Szczepana w Mnicho- 
wie, kościół Wniebowzięcia NMP 
w Nowej Bystrzycy, kościół św. Jó
zefa w Międzygórzu, kościół św. św. 
Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnic
kim, kościół św. Anny w Nowej Wio
sce, kościół Podwyższenia Krzyża 
Św. w Lubiechni Malej, kościół św. 
Jakuba Apostola w Probolowicach, 
kościół św. Idziego Opata w Zbo- 
rówku oraz kościół Wszystkich Świę
tych w Cudzynowicach.

Archeolodzy podczas badań terenu 
przy spichlerzu z 1750 r., tzw. Nowej 
Pakowni w Gdańsku, nieopodal Wy
spy Spichrzów, odsłonili warstwę 
sprzed dwóch stuleci, a pod nią war
stwę zawierającą jeszcze starsze za
bytki - średniowieczne. Dzięki temu 
naukowcy będą mogli przesunąć 
daleko w czasie dzieje gdańskiego 
Starego Miasta. Na badanym terenie 
archeolodzy odkryli m.in. pozostało
ści warsztatu rogowniczego i rymar
skiego oraz bardzo dużo przedmio
tów z tamtych epok. Wydobyte za
bytki po konserwacji i opracowaniu 
naukowym będą eksponowane na 
stałej wystawie, która ma powstać 
w odrestaurowanym budynku w No
wej Pakowni.

W wyniku starań Ambasady RP 
w Waszyngtonie oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
powrócił do Warszawy obraz Jana 
Matejki „Portret Karola Podlewskie- 
go”, skradziony przez Niemców 
w 1944 r. z Muzeum Narodowego. 
Obraz powstał w 1882 r. i przez wie
le lat znajdował się w rękach rodziny 
K. Podlewskiego. W 1925 r. został 
zakupiony przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie i w tym samym roku byt 
eksponowany na wystawie „Portret 
Polski” w Zachęcie. Obraz byt 
w zbiorach Muzeum Narodowego 
do wybuchu Powstania Warszaw

skiego. Stanisław Lorentz w swych 
wspomnieniach opisał dramatyczną 
scenę, gdy Niemcy użyli skrzyni 
z obrazem Matejki jako jednego 
z elementów zabarykadowania 
głównego wejścia do gmachu mu
zeum. W wyniku perswazji S. Lorent
za skrzynia z obrazem została wnie
siona do budynku. Po kapitulacji 
Warszawy w 1944 r. obraz wraz z in
nymi dziełami sztuki grupa oficerów 
SS wywiozła do zamku Fischhorn 
w Austrii. „Portretu Karola Podlew
skiego" nie było wśród obrazów re
windykowanych z Austrii po upadku 
III Rzeszy. Obraz znalazł się w kolek
cji prywatnej w Stanach Zjednoczo
nych, której właściciele po poznaniu 
proweniencji dzieła zdecydowali 
o zwrocie go do Warszawy.

Kotlina Jeleniogórska obfituje w du
że skupisko zamków i pałaców - 
jest ich około trzydziestu. Niektóre 
z nich zostały sprywatyzowane i po 
przeprowadzeniu prac remonto
wych służą jako hotele i miejsca 
działalności kulturalnej. Są to m.in. 
odrestaurowany Duży Pałac w Łom
nicy oraz stojący obok tzw. Dom 
Wdowy, pałacyk Paulinum w Jele
niej Górze, pałac w Staniszowie, pa
łac w Milkowie. Duży Pałac w Łom
nicy, zarządzany przez Elisabeth 
von Kunster, pochodzi z XV w., 
a obecny kształt nadal mu w XIX w. 
Albert Tolberg, uczeń Karla Schin- 
kla. Środki na remont pałacu uzy
skało małżeństwo von Kunster (od 
1835 do 1945 r. właścicielem pałacu 
była rodzina Ulricha von Kunstera) 
z Fundacji Współpracy Polsko-Nie
mieckiej, od władz niemieckich lan
dów i innych źródeł. Z dotacjami 
wiązał się jednak warunek umiesz
czenia w pałacu funkcji kulturowo- 
-wystawienniczej. Warunek ten zo
stał spełniony - niezależnie od funk
cji hotelowej odbywają się w pałacu 
koncerty i spotkania, ma swoją sie
dzibę Śtowarzyszenie Pielęgnowa
nia Kultury i Sztuki Śląskiej z Górlitz, 
czynna jest stała ekspozycja „Dolina 
zamków i ogrodów", ukazująca hi
storię Kotliny Jeleniogórskiej. Obiek
ty niesprywatyzowane - jak np. pa
łac w Bukowcu i Dwór Czarne użyt
kują organizacje pozarządowe, pa
łac Schaffgotschów w Cieplicach fi
lia Politechniki Wrocławskiej, pałac 
w Mysłakowicach szkoła. Dużo 
obiektów czeka jednak jeszcze na 
remont i dobrych gospodarzy, bo
wiem pałace i zamki Kotliny Jelenio
górskiej mogą stać się wielką atrak
cją turystyczną.

W trakcie remontu zabytkowej ka
mienicy na rogu ul. św. Jana i Rynku 
Głównego w Krakowie pieczołowicie 
odkrywane są i odnawiane wszyst
kie detale architektoniczne. W po
mieszczeniach na pierwszym pię
trze odrestaurowano szesnasto- 
wieczny drewniany strop, kolumnę 
pomiędzy otworami okiennymi oraz 
późnogotycki portal. Na drugim pię

trze wyeksponowano sejf sprzed 
300 lat z marmurowym obramie
niem i kutymi żelaznymi drzwiami, 
a na ścianach odsłonięto siedemna
stowieczne polichromie. Na trzecim 
piętrze odrestaurowano drewniany 
sufit z lat trzydziestych XVIII w. i de
koracyjne stiuki. Wszystkie prace 
prowadzone są pod nadzorem wo
jewódzkiego konserwatora zabyt
ków. Po ich zakończeniu kamienica 
będzie zawierała 20 ekskluzywnych 
mieszkań. W umowie najmu przyszli 
użytkownicy mają zadeklarować, że 
nie wprowadzą żadnych zmian 
w odrestaurowanym wystroju bu
dynku.

Listę sensacyjnych znalezisk ar
cheologicznych w Elblągu wzboga
ciła trzynastowieczna winda towa
rowa. Zachowała się w bardzo do
brym stanie. Jest to dębowa kon
strukcja o wysokości około 70 cm 
i średnicy 60 cm. Przypomina okrę
towy kabestan, czyli urządzenie do 
ciągnięcia lin i stawiania żagli. Oko
ło 3,5 tys. najciekawszych przed
miotów, znalezionych w Elblągu 
podczas badań archeologicznych, 
można oglądać do 15 października 
br. w toruńskim ratuszu. Potem wy
stawa ma pojechać do Niemiec 
i Belgii.

W dniach 9-10 września br. w odbu
dowanym z ruin Zamku w Dreźnie 
odbyło się uroczyste otwarcie dru
giej części słynnego skarbca Wetti- 
nów - Griines Gewólbe; na uroczy
stość zaproszeni zostali muzealnicy 
z całego świata, a wśród nich także 
z Polski. Przed dwoma laty udostęp
niono publiczności kilkanaście sal ze 
zbiorami skarbca na pierwszym pię
trze zamku, prezentując część ol
brzymiej, gromadzonej od XVI w. ko
lekcji w nowoczesnych, neutralnie 
zaaranżowanych salach i witrynach. 
Udostępniona druga część skarbca 
- to zrekonstruowane według osiem
nastowiecznych projektów pomiesz
czenia właściwego skarbca wraz 
z odtworzoną ekspozycją, m.in. bi
żuterii domu królewskiego i elektor- 
skiego Wettinów, precjozów, sreber 
i mistrzowskich prac artystów dworu 
Augusta II i III. Po 70 latach skarbiec 
został przywrócony w dawnej pełnej 
ekspozycji.

Warszawskiej Wytwórni Wódek „Ko
neser” mieszczącej się w zespole 
zabytkowych budynków fabrycznych 
z przełomu XIX i XX w. grozi ban
kructwo. Sprzedaż fabryki może 
oznaczać zagładę funkcjonujących 
tu instytucji kultury - Teatru Wytwór
ni i kilku galerii sztuki. Instytucje te 
tworzą nowoczesne centrum kultury 
ważne dla Warszawy, a przede 
wszystkim dla kształtowania nowego 
oblicza jej dzielnicy - Pragi. Miejmy 
nadzieję, że władze stolicy nie do
puszczą do likwidacji podjętej poży
tecznej działalności.
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lUflUI Wiedzieć 
If W W więcej

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

„Tego lata przywiozłam z co
rocznego wyjazdu do mojej 
babci mieszkającej w Świebo
dzicach na Dolnym Śląsku nie 
tylko mile wspomnienia, ale 
także kilka zdjęć zabytkowych 
przedmiotów znajdujących się 
w jej mieszkaniu oraz jeden 
drobiazg, który dostałam na 
pamiątkę. Prezentem jest me
chaniczny korkociąg (ii. 1) - 
bardzo podobny do dzisiej
szych, ale według stów babci 
wykonany przed drugą wojną 
światową (I), gdyż w 1945 r., 
kiedy to babcia przyjechała do 
miasteczka i wprowadziła się 

kociąg (z uchylnymi ramiona
mi, firmy COLUMBUS) pozo
stał u babci (ii. 2). Nie wiem tyl
ko, do czego mógł służyć ma
ły pędzelek na jednym z koń
ców drewnianej rączki mojego 
korkociągu. Nie znam także 
przeznaczenia niezwykle pięk
nego naczynia (patera na owo
ce?, puchar dla zwycięzcy?), 
które sfotografowałam w kilku 
ujęciach. Według babci jest to 
antyk, dzieło wykonane ponad 
sto lat temu przez niemieckich 
rzemieślników-rękodzielników 
(jego pochodzenie jest analo
giczne do pochodzenia obu 

do wyznaczonego jej mieszka
nia, znalazła ten korkociąg 
wśród przedmiotów kuchen
nych, pozostawionych tam 
przez rodzinę wyjeżdżającą do 
Niemiec. Zaskoczyła mnie in
formacja o tak wczesnym za
stosowaniu tego patentu; nie
co prostszy pod względem bu
dowy, także przedwojenny kor

korkociągów). Puchar (ii. 3) 
jest wykonany z bardzo cien
kiej, lekkiej mosiężnej blachy. 
W górnej części naczynia znaj
duje się kryształowy wkład 
w postaci okrągłej misy, a wo
kół cokołu, nad podstawą - 
ozdobny pas z brązu z rzeźba
mi przedstawiającymi walczą
cych centaurów (ii. 4). Wyso

kość patery - 24,8 cm (wyso
kość wraz z wkładem - 
26,5 cm), średnica patery 
w części górnej - 23,0 cm, 
średnica podstawy - 13,5 cm. 
Żadnych oznaczeń firmowych 
na tym naczyniu nie znalazłam. 
Chciatabym się dowiedzieć 
czegoś więcej o opisanych 
przedmiotach".

Małgorzata Kępka

Łódź

sem szklany wkład, z którego 
zwycięzcy trudno byłoby speł
nić toast. A warto pamiętać 
o tym szczególe, gdyż była to 
pierwotna funkcja każdego 
pucharu.
Patera jest wyrobem fabrycz
nym, wykonanym pod koniec 
XIX w. zapewne w Niemczech, 
Czechach lub w Austrii, gdzie 
specjalizujących się w tego 
rodzaju luksusowych wyro
bach wytwórni było wiele. 
Chociaż nie można wykluczyć, 

Na temat korkociągów niewiele 
mamy do dodania. Rzeczywi
ście są one dobrym przykła
dem różnych rozwiązań tego 
typu wyrobów, produkowanych 
zarówno w Niemczech, jak 
i w wielu innych krajach na ca
łym świecie w latach dwudzie
stych i trzydziestych XX w. Po
dobnie skonstruowane urzą
dzenia pojawiły się jednak 
w handlu co najmniej sto lat 
wcześniej, a zastosowana 
w pierwszym z opisanych kor
kociągów prosta przekładnia 
ślimakowa znana była dużo, 
dużo wcześniej. Pędzelek - 
dziś już niestosowany - służył 
do usuwania z powierzchni wy
lewu butelki okruszków korka, 
które podczas otwierania mo
gły zaprószyć krawędź butelki. 
Natomiast opisane i przedsta
wione na zdjęciach naczynie 
jest bez wątpienia paterą na 
owoce. To prawda, że przypo
mina ono kształtem oraz anty- 
kizującą dekoracją trzonu pe
wien szczególny typ pucharów 
nagrodowych. Takie jednak 
przeznaczenie naczynia wy
klucza zastosowany w nim 
płaski i niepołączony z korpu

że wykonano ją w jakimś 
mniejszym zakładzie złotni
czym, w innym rejonie Europy, 
np. w warsztatach firmy „Wła
dysław Kruk w Poznaniu” 
(działających od 1840 r.), 
gdzie produkowano bardzo 
podobne metalowe naczynia. 
Nie jest to jednak wyrób ręko
dzielniczy, na co wskazują 
użyte materiały (cienka, czę
ściowo brązowiona blacha 
mosiężna) i zastosowane ele
menty dekoracji plastycznej 
(odlewy galwanoplastyczne, 
sztancowane listwy itp.). Z ko
lei przedstawiona na zdjęciu 
scena walki antycznego hero
sa (Tezeusza) z centaurem 
(jak się domyślamy - jedna 
z kilku scen umieszczonych 
wokół cokołu naczynia) jest 
nawiązaniem do niezwykle po
pularnego w sztuce greckiej 
przedstawienia walki centau
rów z Lipitami podczas uczty 
weselnej Pejritoosa i Hippoda- 
mii w Tesalii, bodaj najlepiej 
znanego z fryzu Ołtarza Per- 
gamońskiego (rzeźba helleni
styczna, po 180 r. p.n.e.; 
obecnie w Pergamon-Mu- 
seum w Berlinie).
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Wiadomość o pożarze 22 maja 2006 r. kościoła św. Katarzyny w Gdańsku 
poruszyła nie tylko Trójmiasto, ale również cały nasz kraj.

Napływające później informacje o tym, że pożar nie dotknął zbyt mocno 
wnętrza świątyni i znajdującego się w nim wyposażenia, 

uspokoiły w pewnej mierze opinię publiczną.

Kościół św. Katarzyny
w Gdańsku

Ą-T- J- STANISŁAW GRZELACHOWSKI

L A / trakcie akcji gaśniczej kościoła św. Katarzyny 
\/ \/w Gdańsku udało się wynieść wiele zabytkowych 

’ Uprzedmiotów. Po jej zakończeniu przystąpiono na
tychmiast do prac rozbiórkowych i zabezpieczających 
oraz ewakuacji pozostałych jeszcze elementów wyposaże
nia. Wszystkie uratowane obiekty zostały złożone w po
mieszczeniach Ratusza Głównego Miasta i Muzeum Na
rodowego, a także we wnętrzach gdańskich kościołów. 
Obecnie najcenniejsze zabytki przechowywane są w bu
dynku Muzeum Narodowego, a pozostałe - w kościele 
św. Trójcy. Otoczenie kościoła zostało wygrodzone 
i podlega ochronie. Przystąpiono do oceny stanu tech
nicznego całej budowli i określenia sposobu jej zabezpie
czenia. W pierwszej kolejności niezbędne jest wykonanie 
nad korpusem i prezbiterium tymczasowego zadaszenia 
i usunięcie skutków zalania wodą gaśniczą. Konieczne jest 
również zabezpieczenie ścian wieży i jej blaszanego hełmu 
oraz znajdującego się w jej wnętrzu niezwykle ciekawego 
instrumentu muzycznego, jakim jest największy w Polsce 
carillon - instrument do gry na dzwonach.

W 1942 r. władze niemieckie zdjęły cały carillon w ce
lu przetopienia. Część pochodzących z niego dzwonów 
jednak ocalała i po wojnie umieszczono je w wieży ko
ścioła Mariackiego w Lubece. Ze względu na brak możli
wości ich demontażu nie powróciły one do Gdańska. Na
tomiast z inicjatywy Hansa Eggebrechta z Hamburga - 
dawnego gdańszczanina i przy wsparciu ofiarodawców 
zagranicznych i krajowych w 1989 r. w wieży kościelnej 
zainstalowany został nowy, wykonany w Holandii caril
lon. W następnych latach był on jeszcze uzupełniany - 
obecnie kompletny instrument składa się z 49 dzwonów. 
Specjalną opieką muszą być również otoczone eksponaty 
w wieży jedynego w Polsce Muzeum Zegarów Wieżo
wych, stanowiącego Oddział Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska.

Zaraz po pożarze kościoła św. Katarzyny powstała 
spontaniczna akcja finansowego wsparcia jego odbudowy, 

do której włączyły się władze państwowe i lokalne, różne 
instytucje i indywidualne osoby. Wstępnie ocenia się, że 
prace związane z odbudową potrwają około dwóch lat.

Kościół św. Katarzyny na Starym Mieście jest najstar
szą świątynią parafialną w Gdańsku; jej fundacja nastąpi
ła na początku XIII w., jeszcze w czasach panowania ksią
żąt pomorskich. Bryła obecnego kościoła kształtowana 
była stopniowo od drugiej połowy XIV do początku XVI w. 
Najpierw powstał trzynawowy korpus z wielobocznie za
mkniętym prezbiterium. Później nastąpiła rozbudowa 
prezbiterium do trójnawowego halowego, a następnie 
dobudowano od zachodu część z niską wieżą, którą pod
wyższono w końcu XV w. W XVII w. otrzymała ona bla
szany hełm o rozbudowanym układzie, z czterema mniej
szymi hełmami w narożach i właściwym hełmem w środ
ku. Odtąd to nowe zwieńczenie wieży stało się nieodłącz
nym elementem w historycznej panoramie Gdańska.

1. Plan kościoła św. Katarzyny w Gdańsku
1 - wieża, 2 - korpus trzynawowy, 3 - prezbiterium trzynawowe,
4 - mata - wschodnia zakrystia, 5 - duża - zachodnia zakrystia,
6 - kaplica północna, 7 - kaplice południowe, 8 - kaplica północna przy wieży,
9 - kaplica południowa przy wieży
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2. Widok przed pożarem na kościoły św. Katarzyny i św. Brygidy, 
w gtębi Gtówne Miasto z kościołami św. Mikołaja i NMP

Kościół wybudowany został jako katolicki, lecz w cza
sach reformacji, w 1525 r. przejęli go wierni wyznania 
ewangelicko-augsburskiego, w których posiadaniu byl aż do 
1945 r. Na początku XIX w. świątynia zajęta została przez 
wojska napoleońskie, które spowodowały dewastację wnę
trza. Wielką stratę poniósł kościół w 1905 r., gdy pożar 
zniszczył barokowy hełm wieży wraz z carillonem. Najbar
dziej jednak niepomyślny okazał się rok 1945. W wyniku 
działań wojennych budowla utraciła dach, spłonął odtwo
rzony hełm wieży, runęła większość sklepień. Po wojnie, 
dopiero w 1947 r. zrujnowany kościół przejęty został przez 
zakon karmelitów trzewiczkowych, który stanął przed ol
brzymim zadaniem odbudowy świątyni. Wkrótce w naj
mniej zniszczonej części urządzona została kaplica. W na
stępnych latach prace postępowały bardzo wolno, co spo
wodowane było nie tylko brakiem środków materialnych, 
lecz również wynikało z przeszkód stawianych zakonowi 
przez ówczesne władze administracyjne. Wszystko to przy
czyniło się w dużej mierze do runięcia w 1953 r. na skutek 
nieodpowiedniego zabezpieczenia południowego szczytu 
prezbiterium. Trudności z odbudową w końcu zostały po
konane i w 1968 r. nastąpiło przekazanie do użytku i po
święcenie środkowej części kościoła. Definitywnie własność 
kościoła uznana została w 1972 r. Od tego czasu prace bu
dowlane kontynuowane były nieprzerwanie do końca lat 
osiemdziesiątych. Wykonano wówczas dachy, szczyty, skle
pienia oraz zrekonstruowano hełm wieży. Po zakończeniu 
odbudowy zajęto się urządzaniem wnętrza i prace z tym 
związane trwały aż do czasu ostatniego pożaru.

W obecnej postaci kościół składa się z trójnawowej ha
li o pięciu przęsłach, trójnawowego prezbiterium z dwie
ma zakrystiami. Do korpusu od zachodu dobudowana jest 
wieża z kaplicami z obu jej stron. Od południa przylega do 
niego rząd czterech kaplic, a od północy - pojedyncza ka
plica. W wewnętrznej przestrzeni kościelnej występuje 
wielka różnorodność sklepień. Prezbiterium, środkowa 
nawa korpusu, mała - wschodnia zakrystia, dwie skrajne 
kaplice południowe i zachodnie przęsło południowej ka
plicy przy wieży przekryte są sklepieniami gwiaździstymi. 
Nawy boczne korpusu, przyziemie wieży, trzy pola kaplic 
przy wieży, środkowa kaplica południowa od zachodu 
i północna kaplica mają sklepienia kryształowe. W dużej - 
zachodniej zakrystii oraz w środkowej kaplicy południo
wej - dawnej kruchcie bocznej występują też sklepienia 
krzyżowe. W architekturze kościoła bardzo charaktery
stycznymi elementami są ceglane szczyty i półszczyty; spo
śród nich najbardziej oryginalne są trzy szczyty o zróżni
cowanych formach, przymykające dachy prezbiterium.

Objęcie kościoła w XVI w. przez protestantów nie 
wpłynęło na zmianę jego architektury, ale ze zrozumia
łych względów znalazło odbicie w późniejszym kształto
waniu jego wystroju. W przeciwieństwie jednak do wy
znania kalwińskiego, które w Gdańsku w tym czasie mia
ło też wielu zwolenników, luteranie podchodzili mniej 
purystycznie do przedmiotów kultu katolickiego, pozo
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stawiając je często na miejscu. Ponadto, przy zachowaniu 
przyjętych kanonów, nie zrezygnowano również z deko
racyjności. Dlatego we wnętrzu kościoła św. Katarzyny 
do czasu drugiej wojny światowej zachowało się wiele 
dzieł sztuki. Część ich została uratowana, ponieważ zdo
łano je wywieźć poza Gdańsk w 1944 r. Ocalałe obiekty 
przechowywane były po wojnie w muzeach i składnicach 
konserwatorskich. Po zakończeniu prac budowlanych 
przekazywane były stopniowo kościołowi.

Wnętrze zyskało wiele poprzez powrót na miejsce 
głównych elementów organizujących przestrzeń kościelną. 
Wykonana została nowa oprawa ołtarza głównego, której 
renesansowa snycerka uległa, niestety, całkowitemu znisz
czeniu. Ocalały natomiast obrazy ołtarzowe. W central
nym polu umieszczono scenę „Ukrzyżowanie”, a w pre
delli „Ostatnią Wieczerzę” autorstwa Antoniego Moliera 
z 1610 r. W zwieńczeniu znalazł się obraz przypisywany 
Izaakowi van den Blocke „Zmartwychwstanie”, a po boku 
„Wniebowstąpienie” i „Zesłanie Ducha Świętego”, 
z warsztatu Antoniego Moliera. Odtworzona została bel
ka tęczowa z zachowaną grupą rzeźbiarską „Pasji” z oko
ło 1510 r. Jeden z najciekawszych zabytków z okresu śre
dniowiecza - ołtarz „Koronacja NMP” z około 1515 r., 
ufundowany przez cech rzeźników, po przeprowadzonej 
konserwacji w 1987 r. umieszczony został w pobliżu tę
czy, przy południowym filarze międzynawowym. Zacho

wał się jeszcze jeden późnogotycki ołtarz z kościoła - tryp
tyk „Bóg Ojciec” z 1520 r. (obecnie przechowywany jest 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie); w 1982 r. 
predella z ołtarza została zwrócona kościołowi. Do środ
kowej nawy korpusu wróciła wczesnobarokowa ambona 
z 1638 r. Prace konserwatorskie przy tym obiekcie prowa
dzone były ostatnio aż do dnia pożaru.

Z pozostałych elementów wyposażenia kościoła zacho
wała się ośmioboczna chrzcielnica-baptysterium z 1585 r., 
z charakterystycznymi kolorowymi intarsjami. Po pożarze 
został zdemontowany wielki obraz barokowy z 1654 r. 
„Wjazd Chrystusa do Jerozolimy” Bartłomieja Milwitza; po 
konserwacjach podwieszony został pod emporą dawnych 
małych organów w nawie północnej. Przed zniszczeniem 
kościoła znajdowało się w jego wnętrzu dziewięć epitafiów, 
z których ocalały cztery, w tym dwa zdekompletowane.

Dużą wartość historyczną przedstawia epitafium Jana 
Heweliusza w prezbiterium, ufundowane w 1780 r. przez 
prawnuka sławnego astronoma. W 1986 r. przeprowadzo
no konserwację częściowo zniszczonego obiektu. W czasie 
prac archeologicznych w latach 1985-1986 pod posadzką, 
w pobliżu epitafium odnaleziony został grób i kamienna 
płyta nagrobna Heweliusza. Po wykonaniu renowacji i od
tworzeniu zaginionego herbu, płytę osadzono w poziomie 
posadzki. Marmurowa oprawa epitafium rajcy Christiana 
Henninga z lat 1629-1636 poddana była zabiegom konser-
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3.4. Widok od strony północnej na kościół przed pożarem (3)
i po pożarze (4)
5. Widok od strony wschodniej na kościół po pożarze
6. Fragment wnętrza kościoła przed pożarem - nawy środkowe: 
korpusu i prezbiterium

watorskim w 1988 r., wykonane też przy tym zostały ko
pie obrazów portretowych z nagrobka, ponieważ orygina
ły eksponowane są w Muzeum Narodowym w Gdańsku. 
Uszkodzone epitafium Jana Mochingera z 1663 r. w ka
miennej oprawie architektonicznej również było przedmio
tem konserwacji w 1986 r. W kościele przechowywane by
ły też elementy snycerskie renesansowego epitafium Jaku
ba Schmidta. Natomiast obraz z epitafium autorstwa Jaku
ba Moliera ze sceną „Sąd Ostateczny” znajduje się w gdań
skim Muzeum Narodowym. Muzeum to w swoich zbio
rach posiada również wiele obiektów rzeźbiarskich z ko
ścioła, które pozyskane zostały na początku XX w.

Ważnym wydarzeniem konserwatorskim po zakoń
czeniu drugiej wojny światowej było odkrycie we wnętrzu 
zrujnowanego kościoła pod tynkami fragmentów śre
dniowiecznego malarstwa ściennego. W latach 1948- 
-1950 zostało ono zabezpieczone; właściwe prace konser
watorskie zostały jednak wykonane dopiero w 1970 r. - 
po odbudowie korpusu oraz w 1981 r. - po odtworzeniu 
sklepień. Odkryte relikty malarstwa figuralnego i dekora
cji architektonicznej należały kiedyś do większych, cało
ściowych kompozycji ze scenami z Nowego Testamentu 
i życia świętych. Na dawnym zamknięciu południowej 
ściany korpusu znajduje się postać św. Krzysztofa oraz 
fragmenty scen „Zwiastowanie” i „Ukrzyżowanie”, a na 
filarze obok częściowo zachowany wizerunek św. Kata
rzyny. Najciekawszym odsłoniętym fragmentem jest jed-
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7. Tryptyk późnogotycki „Koronacja NMP”
8. Fragment malarstwa ściennego w południowej kaplicy przy wieży
- scena „Zabójstwo św. Stanisława Biskupa”

nak scena „Zabójstwo św. Stanisława Biskupa”. Malowi
dło znajdujące się w południowej kaplicy przy wieży, na 
południowo-wschodnim jej filarze, zachowało się w dość 
dobrym stanie, a przeprowadzone zabiegi konserwator
skie jeszcze bardziej je uczytelniły. Scena przedstawia mo
ment, gdy celebrujący biskup w asyście trzech duchow
nych atakowany jest przez rycerza z uniesionym mieczem, 
za którym w ślad postępują uzbrojeni halabardnicy. Ca
łość kompozycji utrzymana jest w barwach zieleni i czer-

(rysunek i zdjęcia: Stanisław Grzelachowski)

wieni, same zaś postacie potraktowane są w sposób dość 
schematyczny. Najważniejsza jest wielka wartość histo
ryczna tej sceny, która należy do najstarszych przedsta
wień św. Stanisława w Polsce Północnej. Powstało ono 
bowiem w drugiej połowie XV w., a więc w czasie, gdy 
Pomorze zjednoczone było ponownie z innymi ziemiami 
polskimi, po uwolnieniu spod władzy Krzyżaków. Rów
nież w historii Gdańska malowidło to jest bardzo cennym 
świadectwem związków tego miasta z Polską.

Po zakończeniu odbudowy kościoła nastąpią prace 
związane z ponownym urządzaniem jego wnętrza, wów
czas powrócą obiekty przechowywane obecnie poza 
świątynią. Przed pożarem w posiadaniu gospodarzy ko
ścioła było wiele elementów rzeźbiarskich i malarskich, 
pochodzących przeważnie z obudowy empor i prospek
tów organowych, które nie były eksponowane. Należa
łoby więc wykorzystać wszystkie zabytkowe przedmioty 
do kompleksowej aranżacji wnętrza. Zanim jednak to 
nastąpi, zabytki ruchome z kościoła, przechowywane 
w innych miejscach, mogłyby być - po dokonaniu nie
zbędnych konserwacji - udostępnione publiczności w ra
mach całościowej ekspozycji pod patronatem Muzeum 
Narodowego i Muzeum Miasta Gdańska, wspartej przez 
miejscowe władze oraz jednostki gospodarcze Trójmia
sta. Ekspozycję tę mogłyby też wzbogacić obiekty z ko
ścioła znajdujące się w zbiorach tutejszego Muzeum Na
rodowego oraz tryptyk „Bóg Ojciec” z Muzeum Narodo
wego w Warszawie.

Stanisław Grzelachowski
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W pobliżu rycerskiego zameczku w Korzkwi niedaleko Krakowa 
przetrwały pozostałości dawnego dworu i parku.

Czynione są starania o przywrócenie im należnego splendoru
i uatrakcyjnienie całego rejonu doliny rzeczki Korzkiewka.

Odbudowa dworu 
i rewaloryzacja parku 

w Korzkwi

ą-j- y PIOTR S. SZLEZYNGER

\ A /'eś Korzkiew, położona w malowniczej dolinie 
%/%/rzeczki Korzkiewka, wzmiankowana jest już

▼ Tw 1352 r. jako należąca do rodziny Korzekwickich 
herbu Syrokomla. W końcu XV w. przeszła na własność 
ławnika i rajcy krakowskiego Piotra Krupki oraz jego suk
cesorów. Od połowy XVI w. właścicielami znajdującego 
się we wsi zamku i dóbr byli kolejno: Zborowscy, Ługow
scy, Jordanowie, od 1755 r. - Teodor Wessel, a od 1775 
- Wodziccy. Synowa Eliasza Wodzickiego i Ludwiki 
z Wielopolskich - Eleonora z Dembowskich wzniosła po 
śmierci męża w 1806 r. pod zamkiem dwór, przebudowa
ny z dawnej owczarni, i zamieszkała w nim na stałe. Na
stępnie około 1820 r. z inicjatywy Stanisława Wodzickie
go, prezesa Senatu Wolnego Miasta Krakowa, założyła 
w dolinie o wymiarach około 240 x 450 m imponujący 
park angielski. Kolejnymi właścicielami wsi byli: dr Józef 
Sedlmayer, Bogusław Jeziemiński, Henryk Wieliczko, Pa
weł Bystry Badeni, Maria Giustiniani i Karol Guziński.

W ciągu XIX i na początku XX w. dwór był remonto
wany, ale w trakcie drugiej wojny światowej jego stan 
uległ pogorszeniu. Do 1952 r. właścicielami majątku 
wraz z zamkiem byli Radeccy, następnie za długi prze
szedł na własność skarbu państwa. W okresie zarządzania 
dobrami przez Radeckich dwór popadał w ruinę; przed 
1949 r. cała część drewniana została spalona.

W latach siedemdziesiątych XX w. Polskie Towarzy
stwo Turystyczno-Krajoznawcze planowało przeznaczyć 
zamek w Korzkwi na hotel i ekspozycję, a teren dawnego 
parku - na boisko sportowe, stację turystyczną, pole na
miotowe oraz parking. W rezultacie w latach osiemdzie
siątych część parku, z zachowanym starodrzewem i daw
nym układem ścieżek, a nawet oskarpowanym od połu
dnia stokiem, została skomunalizowana i przeszła na wła-

1. Fragment fasady dworu w Korzkwi na zdjęciu z 1932 r.
(fot. Andrzej Oleś)
2. Widok z parku podworskiego w kierunku ruiny zamku, okoto 1930 r.
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3. Projekt 
zagospodarowania 
fragmentu przyszłego 
Parku Kulturowego
w Korzkwi, wykonany 
przez arch. arch. 
Jerzego 
Donimirskiego 
i Waldemara 
Niewaldę, 1998 r.

4. Pierwsza robocza 
koncepcja fasady 
dworu w Korzkwi 
wykonana przez 
arch. arch. Artura 
Żaboklickiego
i Ludomira Książka, 
1996 r.

5. Fragment fasady 
dworu według 
projektu arch. Jacka 
Lendy, 2C00 r.

sność gminy Zielonki. W 1989 r. zamek (należący od 
1970 r. do Państwowego Funduszu Ziemi) kupiła od gmi
ny w Zielonkach bratanica Barbary Piaseckiej-Johnson - 
Magda Piasecka-Ludwin, od której w 1997 r. nabył go 
arch. Jerzy Donimirski. Rok wcześniej, w 1996 r., Jerzy 
Donimirski kupił od PTTK również część parku podwor
skiego (o powierzchni 2,5 ha), a w latach 2001 i 2004 ko
lejne części od gminy, tak że obecnie całość zespołu par
kowego wraz z otoczeniem liczy 5,46 ha. W przyszłości, 
zgodnie z planami właściciela, ma powstać Korzkiewski 
Park Kulturowy z zamkiem, odbudowanym dworem i par
kiem z miniskansenem. W 1997-1998 r. opracowane zo
stało przez J. Donimirskiego i Waldemara Niewaldę stu
dium krajobrazowe przyszłego parku kulturowego i pro
jekt rewaloryzacji dawnego założenia parkowego, odbu
dowy dworu i zabudowań gospodarczych wsi Korzkiew, 
związanych z siłą wody potoku Korzkiewki, a konsultan
tem przedsięwzięcia był prof, dr Janusz Bogdanowski.

Teren dawnych zabudowań podworskich pomiędzy 
zamkiem a Korzkiewką zajmuje obecnie Ośrodek Kształ
cenia, Wypoczynku i Rekreacji Chorągwi Krakowskiej 
ZHP. Z kolei zamek, jedyna odbudowana w ostatnich 200 
latach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej budowla 
zamkowa, częściowo użytkowany jest jako hotel, miejsce 
spotkań rodzinnych, wesel i konferencji. Wraz z parkiem 
i odtworzonym dworem ma służyć aktywizacji terenu.

Na podstawie zachowanych kilku fotografii z lat trzy
dziestych XX w. oraz dokumentacji pomiarowej parteru 
dworu, wykonanej w latach dwudziestych XX w., można 
przyjąć, że był to budynek klasycystyczny, usytuowany 
u podnóża zalesionego wzgórza zamkowego w parku 

krajobrazowym, zwrócony frontem ku południowi. W czę
ści środkowej był murowany, w dobudowanych skrzydłach 
wschodnim i zachodnim drewniany, zrębowy, tynkowany. 
Wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, parterowy, 
na podmurówce, dwutraktowy, o traktach nierównej sze
rokości, rozdzielonych w części środkowej krótkim koryta
rzykiem. Trakt frontowy był węższy, symetryczny z sienią 
na osi, po obu jej stronach znajdowały się po cztery po
mieszczenia, w trakcie tylnym - dziesięć pomieszczeń róż
nej wielkości, pośrodku sieni był komin. Elewacja fronto
wa, trzynastoosiowa, miała sześciokolumnowy portyk po
środku, wspierający trójkątny przyczółek, nad portykiem 
znajdował się siodłowy daszek. Elewacja tylna była czter- 
nastoosiowa, niesymetryczna, elewacje boczne bez podzia
łów, dach kryty gontem mansardowy, z dwoma lukarnami 
w połaci frontowej. Całość otaczała romantyczna kompo
zycja zieleni, ujęta od strony drogi ceglanym murem, wyso
kim na około 2,5 m. W miejscu obecnego mostku było 
spiętrzenie wody, napełniające staw. Mur zniosła powódź 
w latach trzydziestych XX w. Z budynku pozostały mury 
fundamentowe, nieczytelne w terenie, część piwniczki, na
tomiast widoczny jest zarys stawu, który został założony 
w południowej części parku na początku XX w.

W północno-wschodnim narożniku parku wyznaczono 
dereniami, grabami, murem tarasu i brzegiem lasu miejsce 
z dębem pośrodku nazwane „zielonym pokojem”, które uży
wane było przez mieszkańców dworu do wypoczynku i za
baw dziecinnych. Niestety, liczny starodrzew - jesiony, dęby 
i wiązy - wycinany był w latach trzydziestych XX w. jako ra
tunek w doraźnych kłopotach finansowych. Park angielski 
miał główną oś kompozycyjną północ-południe, zamkniętą
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od północy zamkiem. Oś ta oddzielała od siebie dwie pola
ny, tworzące układ centralny parku. Od wschodu naturalną 
granicę stanowiła zwarta ściana lasu liściastego, od zachodu 
- roślinność wzdłuż potoku. W kierunku południowym za 
dworem stała piekarnia, a dalej wapiennik; do dzisiaj zacho
wał się fundament dawnego pieca do wypalania wapna.

Jerzy Donimirski po zakupie terenu parku podwor
skiego w Korzkwi zlecił architektom Arturowi Zaboklic- 
kiemu i Ludomirowi Książkowi wykonanie projektu stu
dialnego rekonstrukcji dworu. Autorzy oparli się na iko
nografii i pomiarach, ale w sposób dość dowolny - fasa
dę zaprojektowano jako jedenastoosiową (dawniej była 
trzynastoosiowa), dodano duże przeszklone otwory wej
ściowe oraz wręcz pałacowy portyk z gankiem, z dużym 

otworem drzwiowym na osi, na tarasie na piętrze. Tylko 
parter miał pełnić funkcję mieszkalną. W łamanym dachu 
umieszczono niewielkie okienka w kształcie łezek. 
W 2000 r. kolejną wersję odbudowy dworu opracował 
arch. Jacek Lenda. Całe poddasze adaptował na pomiesz
czenia mieszkalne, zaproponował trzynastoosiowy po
dział fasady, czterokolumnowy portyk, łamany w typie 
„krakowskim” dach pokrył dachówką. Zaprojektował 
narożne, boniowane ryzality-ałkierze, podkreślone ster- 
czynami na dachach, wysunięty ryzalit w elewacji ogro
dowej, obramienia dużych okien formowane miękko 
w dachu, a w przyziemiu uszate, barokowe. Oryginalną 
propozycją Lendy jest pomysł zejścia tarasowego z pozio
mu piwnic sprzed dworu w kierunku brzegu Korzkiewki,
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6. Szkic fasady dworu autorstwa 
arch. Jana Wrzaka, 2006 r.

stworzenie zielonego wnętrza ujętego drzewami. Uczytel
niony został kolisty gazon od strony zachodniej. Częścio
wo podpiwniczony od południa budynek ma mieścić za
plecze gastronomiczne i sanitarne dla odwiedzających 
park. Dwór, o łącznej powierzchni około 600 m2, z dwo
ma kondygnacjami użytkowymi w poddaszu, ma pełnić 
funkcję hotelu. Ten drugi projekt wydaje się dużo cie
kawszy. W najbliższym czasie ma być opracowany przez 
arch. Jana Wrzaka trzeci projekt techniczno-realizacyjny, 
eliminujący błędy i niedociągnięcia dwóch poprzednich.

W 1999 r. wykonany został roboczy projekt prac re
montowych i konserwacji potoku i stawu, a w styczniu 
2004 r. - projekt rewaloryzacji całego otoczenia dworu, 
który przewiduje regulację i spiętrzenie potoku oraz re
stytucję mostu; przyczółki mostu są widoczne na osi 
zamku na południe od folwarku. Koryto ma zostać ujęte 
podwójnym lub pojedynczym płotkiem faszynowym 
oraz kamienną okładziną, z trzema rampami i ujęciem 
wody dla projektowanego stawu. Miejsce to ma być 
głównym wejściem do zespołu parkowego, szczególnie 
przy założeniu, że obecny mostek stanie się na powrót ja
zem, tworzącym spiętrzenie, napełniające staw. Na wy
sokości rekonstruowanego dworu odcinek potoku bę
dzie miejscem spacerów, a niżej, gdzie następuje spię
trzenie wód, przewiduje się ustawienie młyna, który ma 
pełnić funkcję dydaktyczną. Po drugiej stronie drogi ma
ją być usytuowane w pierwotnym miejscu budynki karcz
my i browaru - przyszłej rozlewni wody jurajskiej. Staw 
w kształcie nerki ma otrzymać oprawę znaną z ikonogra
fii i pomost drewniany dla cumowania łódek. Wschod
nia część parku, oparta o stok i ścianę lasu, wydaje się 
dogodnym miejscem dla zlokalizowania naturalnej sceny 
i widowni.

Historyczny układ ścieżek parku angielskiego, z aleją 
leśną łączącą park z zamkiem, jest czytelny i winien być 
zachowany. W południowym narożu u podstawy zalesio
nego stoku wzgórza dochodziłby do planowanego amfi
teatru i skansenu lokalnej, drewnianej architektury wiej
skiej. Wprowadzenie w parku malej architektury winno 
być bardzo dyskretne - proponuje się ławki kamienno- 
-drewniane, niskie lampy, a taras nad dereniami przy 
zamku, zgodnie z sugestią prof. Janusza Bogdanowskiego, 
należy potraktować jako południową ekspozycję, z od
tworzoną uprawą winorośli.

Niezbędna jest kontynuacja rozpoczętej pod nadzo
rem wojewódzkiego konserwatora przyrody wycinki sa
mosiejek na wzgórzu zamkowym w celu uzyskania ekspo

zycji osi widokowej na zamek; wzgórze zamkowe do po
łowy XIX w. pozbawione było drzew.

Założeniem ogólnym projektów rewaloryzacji dworu 
i parku w Korzkwi jest powszechna dostępność tych 
obiektów oraz klarowna ekspozycja fragmentów ogro
dów - od odtworzenia gotyckiego z zielnikiem, łąki 
kwietnej i ozdobnych, renesansowych parterów kwiato
wych na zamkowym podgrodziu, po kwaterowe elemen
ty ogrodu barokowego. Istotne ma być zaznaczenie suchą 
fosą przed bramą zamku granicy między parkiem 
a obronnym zameczkiem. Przewiduje się możliwość nasa
dzenia większych drzew w celu wytworzenia wnętrz, na
wiązujących do kompozycji historycznych.

Projektowane jest wytyczenie systemu tras spacero
wych pieszych i rowerowych na dnie doliny oraz okręż
nych na jej stokach, liczących około 10 km. Zamierza się 
utworzenie wielu miejsc atrakcyjnych krajobrazowo, aby 
rozładować ruch turystyczny, skoncentrowany obecnie 
w dawnym parku i w pobliżu zamku. Oprócz istniejącego 
czerwonego szlaku rowerowego (Zielonki-Przybysławice- 
-Brzozówka-Korzkiew itd.) proponuje się szlak cudow
nych wizerunków, m.in. przez Korzkiew i Smardzowice, 
oraz wyłączenie z publicznego obiegu odcinka drogi wo
kół zamku i zamienienie go na wewnętrzną drogę zespo
łu parkowego. W 2000 r. arch. W. Niewalda wykonał 
studium krajobrazowe doliny Korzkiewki, w którym wy
znaczył strefy ochronne. Koncepcja wprowadzenia tych 
stref wiąże się z zakazem wznoszenia nowych budowli, 
korektami już istniejących, a także poprawą warunków 
sanitarnych, przede wszystkim utrzymaniem czystości po
toku i niezasypywaniem jarów śmieciami. Kolejno winny 
być opracowane projekty szczegółowe wsi Korzkiew i in
nych wnętrz doliny, określające zakres rekultywacji sto
ków doliny i wskazujące formy wprowadzanej architektu
ry, także małej.

Dla Korzkiewskiego Parku Kulturowego, obejmujące
go obszar od cmentarza kościelnego po wylot doliny 
Korzkiewki, przewiduje się wspólny zarząd: parafii, gmi
ny i inwestora; jako wzór może tu posłużyć założenie par
kowe przy Willi Decjusza w Krakowie. Należy sądzić, że 
inwestycja ta da pracę mieszkańcom gminy. Odbudowa
ny dwór wraz z parkiem i zamkiem oraz odtworzone 
drewniane budynki karczmy i browaru uatrakcyjnią pro
jektowany zespół rekreacyjny, stworzą lepsze możliwości 
wypoczynku i większe spektrum usług dla turystów.

Piotr S. Szlezynger
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Jedną z atrakcji ubiegłorocznej świątecznej aukcji dzieł sztuki 
w warszawskim „Rempexie” byt brawurowy „Szkic kompozycji 

historycznej” naszego najwybitniejszego „monachijczyka” 
Józefa Brandta (1841-1915). Gdyby nie duży format obrazu, 

można by go uznać za szkic premiere pensee (pierwszej myśli).
Z ceną wywoławczą 82 tys. zł - obniżoną po chwili, zgodnie z zasadami 

prowadzenia licytacji w tym domu aukcyjnym, 
do 74 tys. zł - nie wzbudził zainteresowania. A chyba powinien.

Zagubione arcydzieło 
Józefa Brandta?

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

katalogu aukcyjnym „Rempexu” nie otrzymali- 
4/ śmy, co prawda, żadnej podpowiedzi pozwalają- 

• ’cej związać oferowany szkic z jakąś konkretną pra
cą Józefa Brandta, jednak we wstępie autorzy opracowa
nia nie przeszli obok obrazu obojętnie. „Zimę wykorzy
stywali też malarze, jako anturaż dla scen historycznych - 
czytamy we fragmencie dotyczącym płótna. - Tak dzieje 
się w pełnym życia szkicu olejnym Józefa Brandta, gdzie 
s'wiatlo pochodni odbija się w mroku na śniegu. Brak 
szczegółów sprawia, że nie wiemy nawet w jakiej konkret
nie epoce osadzona jest scena. Ale czujemy okrucieństwo 
zamierzchłych czasów” (105 Aukcja dzieł sztuki i anty
ków. 14 grudnia 2005 r. [...], katalog aukcji, Warszawa 
2005, s. 3). Z katalogowego opisu wynika zaś, że chodzi 
o obraz Józefa Brandta zatytułowany „Szkic kompozycji 
historycznej” - olej na płótnie, 76 x 134 cm, sygnowany 
na odwrocie: „Józef Brandt / z Warszawy”. Wiadomo też, 
że praca ta została przyjęta na jakąś wystawę dzieł sztuki, 
gdyż na odwrocie płótna zachowała się papierowa nalep
ka z numerem („15585”), nazwiskiem autora („Brandt”), 
tytułem („Szkic III”) i datą nadesłania („1923”). Na aukcji 
w „Rempexie” była wystawiana dwukrotnie: 25 lutego 
2004 r. (85 Aukcja dzieł sztuki i antyków..., katalog au
kcji, s. 35, poz. 250 - z ceną 45 000 zł) i 14 grudnia 2005 r. 
(105 Aukcja..., op. cit., s. 29, poz. 235 - z ceną 82 000 zł). 
Ale to wszystko.

Szkic - malowany wielobarwną paletą rozedrganych 
plam, plamek i kresek, krzyżujących się linii i dynamicz
nie ujętych figur na tle spokojnych, szeroko potraktowa
nych płaszczyzn, nadających właściwe ramy dla uchwyco
nej tak sceny, bliskiej migawkowemu, reporterskiemu 
zdjęciu - zwraca uwagę widza już przy pierwszym spoj

rzeniu. Nie ma na nim jednak ani owych „zdziczałych 
dusz stepowych i krwawych scen, które się rozgrywały 
dawniej na onych pobojowiskach” (o których pisał, oma
wiając obrazy Brandta, Henryk Sienkiewicz), ani charak
terystycznego dla wielu płócien „monachijczyka” bitew
nego zgiełku i stepowych zagonów. Jest znakomicie uję
ta, pełna życia scena, w której bez trudu identyfikujemy 
jakąś ważną osobistość w saniach, dojeżdżającą do głów
nego wejścia pałacu w Wilanowie, wokół której, tyłem do 
widza, zgrupowało się wiele postaci - przyboczni na ko
niach, piesi, pałacowa służba. Spieszą się (bo sanie w ru
chu), ochraniają jadącego (bo to ważna osoba), torują mu 
drogę, przyświecają pochodniami.

Zęby dostrzec na szkicu nieco więcej szczegółów, trze
ba przyjrzeć się obrazowi z daleka. Nie pozwoli to rozpo
znać przedstawionych na nim postaci, ale z takiej per
spektywy przynajmniej zamysł malarza łatwiejszy jest do 
rozszyfrowania. Osobistością powracającą do Wilanowa 
z kuligu, czy może jakiejś dłuższej podróży, jest - jak się 
zdaje - król Jan III Sobieski, tak często kojarzony z jego 
podwarszawską rezydencją, pałacem w Wilanowie. Co 
więcej, scena przedstawiona na szkicu wydaje nam się 
znana. Niewiele różni się od takich kompozycji Józefa 
Brandta, jak: „Wyjazd z Wilanowa Jana III z Marysieńką” 
(186 x 343 cm, własność Muzeum Narodowego w War
szawie, w stałej ekspozycji w Muzeum-Palacu w Wilano
wie) i „Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa” (200 
x 400 cm, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach), 
a także od szkiców do wymienionych płócien. Tylko kie
runek poruszającego się orszaku jest inny. Czyżby więc 
wystawiony w „Rempexie” „Szkic kompozycji historycz
nej” był szkicem do zaginionego obrazu Józefa Brandta 
„Przyjazd króla”, dotąd znanego jedynie z tytułu, teraz 
wpisującego się w logiczny ciąg malarskich dokonań arty-
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1. Józef Brandt, „Przyjazd króla”, szkic do obrazu, przed 1896, olej, 
płótno, 76 x 134 cm, Dom Aukcyjny „Rempex” w Warszawie (2004,2005)

sty, zmagającego się z tematem zimowych orszaków bo
hatera spod Wiednia - od kompozycji przedstawiającej 
króla powracającego do wilanowskiego pałacu, aż po je
go uroczysty wyjazd z Wilanowa?

„Przyjazd króla” Brandta można było zobaczyć pod 
koniec 1895 r. na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie, w lokalu przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 15, na której: „[...] komitet Towarzystwa, 
korzystając z uprzejmości właścicieli galeryj prywatnych 
[m.in. warszawskich kolekcjonerów Juliusza Hermana 
i Karola Szlenkera - WP], w głównej sali wystawił kilka 
płócien najpierwszych gwiazd sztuki polskiej. Na stalugach
- czytamy w krótkiej gazetowej relacji - zauważyliśmy 
dzieła mistrzów następujących: ]ana Matejki „Wyjście ża
ków krakowskich” i „Cesarz niemiecki na uczcie u Wie- 
rzynka”; Henryka Siemiradzkiego „Szczęście rodzinne”; 
Juliana Falata „Polowanie”; Zygmunta Ajdukiewicza „Po
wrót z jarmarku” i „Pierwsi dezerterzy”; Józefa Brandta 
„Obóz zaporożców”, „Przyjazd króla” [podkr. - 
WP] i „Powitanie stepu”; Alfreda Wierusz-Kowalskiego 
„Przedświt”, „Polowanie na wilki”, „Idylla”, wreszcie Jó
zefa Chełmońskiego trzy płótna: „Polowanie na głuszce”, 
„Napad wilków” i „Śnieżyca w podróży” ([Henryk Piąt
kowski], Ze sztuki, „Kurier Warszawski”, nr 336 
z 5 grudnia 1895 r., s. 4-5). Wystawa, choć krótkotrwa
ła, cieszyła się dużym powodzeniem; tylko w ciągu trzech 
dni (od 8 do 10 grudnia) zwiedziło ją 2 tysiące osób (!) 
(op. cit., nr 342 z 11 grudnia 1895 r., s. 4; nr 344 z 13 
grudnia 1895 r., s. 4).

Jeżeli podjęty tu trop zmierza we właściwym kierunku
- można sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę omawiany 
szkic z „Rempexu” i np. dobrze znane, majestatyczne płót
no z ekspozycji w Wilanowie, że pod względem tematu za-

2. Józef Brandt, „Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa”, szkic do 
obrazu, ok. 1897, olej, ptótno, 22 x 42 cm, Dom Aukcyjny „UNICUM” 
w Warszawie (1996)

3. Józef Brandt, „Kulig”, szkic do obrazu, ok. 1897, olej, ptótno, 
Galeria Miejska - Lenbachhaus, Monachium

4. Józef Brandt, „Wyjazd z Wilanowa Jana III z Marysieńką”, ok. 1897, 
olej, ptótno, 186 x 343 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie
(obraz w ekspozycji w Muzeum-Patacu w Wilanowie)

giniony obraz bliski był pracy z wilanowskiego muzeum. 
Prezentował jednak królewski orszak inaczej, z charakte
rystyczną dla Brandta dynamiką. Namalowany zapewne 
w 1895 r. (a więc dwa lata przed ukończeniem „Wyjazdu 
z Wilanowa Jana III z Marysieńką”) nie tylko poprzedził 
to dzieło, ale także prezentował, jak się wydaje, pierwszą 
(kto wie, czy nie lepszą) myśl artysty. Może warto więc 
skonfrontować tę myśl z krytyką artystyczną obrazu, do 
którego przyrównaliśmy zaginiony „Przyjazd króla”?

„Wyjazd z Wilanowa Jana III z Marysieńką” z ekspo
zycji w Wilanowie widział we wczesnej fazie malowania, 
wiosną 1896 r. w Monachium, poeta Kazimierz Tetma
jer: „Brandt, którego «Alarm» na międzynarodowej wysta
wie berlińskiej jest jednym z najlepszych wystawionych 
tam obrazów, ma w pracowni dwa wielkie płótna: jedno 
przedstawia wyjazd Jana III na spacer z Wilanowskiego pa
łacu zimowym wieczorem, drugie - konny orszak ukraiń
skiego wesela na stepie. [...] O zaletach technicznych tego 
[pierwszego] obrazu i mówić nie ma co: wszyscy wiemy, 
jakim Brandt jest mistrzem techniki, jak każdy szczegół 
u niego studiowany i jak doskonale sprowadzony i dostro
jony do ogólnej harmonii. Rzecz, która jest nieskończoną
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i wiele pracy jeszcze wymaga. Od
znacza się przede wszystkim silą 
i jędrnością koloru oraz przepysz
nym ugrupowaniem, świetną istot
nie kompozycją” (K. Tetmajer, 
Z polskich pracowni w Mona
chium, „Tygodnik Ilustrowany”, 
1896, nr 27, s. 521).

Ale owa „przepyszność” nie 
wszystkim przypadła do gustu. 
Marian Wawrzeniecki, malarz, hi
storyk, archeolog i krytyk sztuki 
widział obraz już ukończony, 
w grudniu 1897 r. na wystawie 
Towarzystwa Zachęty w Warsza
wie, a swoją recenzję opublikował 
wkrótce po tym w „Przeglądzie 
Tygodniowym”. Jak się zdaje, do
brze oddaje ona to, o czym i dziś 
moglibyśmy powiedzieć przyglą
dając się dziełu i porównując je 
z takimi chociażby pracami nasze
go „monachijczyka”, jak: „Bitwa 
pod Chocimiem”, „Czarniecki 
pod Koldyngą”, „Powitanie ste
pu”, „Odbicie Jasyru”, „Matka 
Boska Poczajowska”, „Jarmark na 
Podolu”, „Alarm”. „[...] Józef 
Brandt - czytamy po krótkim 
wstępie - jako artysta, odznaczał 
się w swych pracach zamachem, za
cięciem, brawurą i życiem. Setki 
obrazów, zawsze pełnych ruchu,
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gwaru, życia, wychodziły z pod jego ręki. Takim, z małemi 
wyjątkami, przywykliśmy widzieć Brandta. Ten dar wpro
wadzania żywej akcji w obraz, to było jego główne «for». 
To ożywienie, rzucające się w oczy z po za niezliczonych 
szczegółów i drobiazgów w jego pracach - to były znamio
na wybitne tego niepospolitego talentu. Najnowszy obraz 
przedstawia przedewszystkiem ten moment zmroku zimo
wego, gdy jeszcze nie jest ciemno a już dobrze szaro. Na 
dziedzińcu, przed pałacem wilanowskim, widać wspaniałe 
cztery konie, okryte drogocennemi oponami, ciągną one 
złociste sanie, w których siedzi Sobieski obok paradnie 
ubranej żony. Przed saniami po śniegu biegnie dwóch lau
frów pieszych w tureckich kostiumach z kagankami wy
twornej formy w ręku; poprzedzają oni króla. Po obu stro
nach sani jadą towarzysze pancerni, z tych lewy na karym 
koniu, więcej widoczny; niosą oni proporce. Poza saniami 
widać dworzan, czy też świtę z dostatnio odzianych możno- 
wladców zebraną. Po lewej stronie na koniach, kapela wita 
przejeżdżających, po prawej znowu jakiś wojak i dworza
nie. Światła pochodni, arcywytwornie na zabytkowych zło
cistych drążkach osadzonych, rozsypane po całym obrazie. 
Dworzanie, dzierżący je, najlepiej widoczni na lewej stronie 
malowidła. Jest to, jak widzimy, uroczysty, spokojny, wiel- 
kopański wyjazd wieczorny. Pompa wielka, spokój i powa
ga - powiedziałbym - nadmierne. Tak przedstawia się ob
raz prof. Brandta. Najwybitniejszą zaletę bezsprzecznie na
leży widzieć w tem, iż ton łagodnego zmroku zimowego 
przeprowadzony jest arcyumiejętnie i niezmiernie subtel
nie”. Tu jednak kończy się przychylny ton recenzji Waw- 
rzenieckiego. „Aby zachować wspaniałą powagę tego wjaz
du królewskiego - czytamy w zakończeniu - prof. Brandt 
pozbawi! się dobrowolnie jednej z nieocenionych swych za
let, tj. ruchu, życia tryskającego zazwyczaj z jego obrazów 

[...]■ Czy w obrazie tym Brandt jest Brandtem? Stanowczo 
nie! Jest on poprawnym i to nie w rysunku, lecz w technice 
malarskiej (kładzenie farby) do przesady profesorem. Po
prawność ta w niczem nie zastąpi tych wydatnych przymio
tów, jakie w pierwowzorze naszych «koniarzy, batalistów 
i bryczkarzy* przywykliśmy cenić, tj. ognia i werwy życia 
a bodaj tężyzny staro szlacheckiej [...]” (Marian Wawrze- 
niecki, Sztuki plastyczne, Wyjazd króla Jana Sobieskiego 
z Marysieńką z Wilanowa, „Przegląd Tygodniowy”, 1897, 
nr 51 z 18 grudnia, s. 586-587).

Podobnie rzecz widział Józef Ryszkiewicz, także ma
larz i krytyk sztuki: „W wystawionym od niedawna 
w Salonach Towarzystwa obrazie Józefa Brandta «Jan III 
Sobieski, wyjeżdżający kuligiem z Wilanowa» czuć, iż ar
tysta, przyzwyczajony puszczać swą twórczość z wiatra
mi w zawody, po stepach, jarach i czaharach, bez krępo
wania się narzuconymi liniami tła i ugrupowania, malu
jąc ten obraz, był, jak to mówią, nie zupełnie «w swoim 
sosie», co też przy dobrze znanych dodatnich stronach te
go znakomitego artysty wpływa, iż całość sprawia wraże
nie zbyt oficjalne. Widzowi przyzwyczajonemu w obra
zach Józefa Brandta bujać okiem po przestrzeniach z haj
damakami, ciasno robi się nawet w tak obszernym dzie
dzińcu, jak wilanowski, a ceremonial dworski tak popu
larnego króla, jakim był Jan III, musi go krępować” (cyt. 
za: Irena Olchowska-Schmidt, Józef Brandt, Kraków 
1996, s. 28).

Wydaje się, że ową „werwę życia” i „nieskrępowanie”, 
o które upraszali się krytycy, dało się widzieć w zaginio
nym obrazie Józefa Brandta „Przyjazd króla”. Szkoda, że 
znamy go tylko ze szkicu.

Wojciech Przybyszewski

Spotkanie z książką
STAROMIEJSKA KAMIENICA

Wizyta na Starym Mieście w Warszawie - to stały punkt wycie
czek gości spoza stolicy i częsty cel spacerów jej mieszkań
ców. Aby mocniej odczuć staromiejski klimat, warto poznać histo

rię jednej z kamienic, stojącej we wschodnim bloku zabudowy 
Rynku Staromiejskiego. Chodzi o budynek opisany przez znane
go varsavianistę Andrzeja Sottana w książce Kamienica Bornba- 
chowska (wyd. Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, 2006). 
Zbudowana w XV w., określana jako Senknechtowska, Winkle- 
rowska, Barssów, do pierwotnej nazwy wróciła kamienica po dru
giej wojnie światowej. Było to zgodne z prawdą historyczną - ku
piecki ród Bombachów wzniósł ją i posiadał najdłużej. Odbudo
wana po drugiej wojnie (z której wyszła jedynie z ocalałym frag
mentem), obszerniej, ale głównie pod względem 
architektonicznym, opisana została w latach dzie
więćdziesiątych XX w. Książka Andrzeja Sottana 
stanowi pierwsze wyczerpujące kompendium wie
dzy o kamienicy.

W publikacji opisana została nie tylko historia 
kamienicy, ale też wszystkie - nie zawsze wiary
godne - związane z nią opowieści. M.in. przypisy
wano ją książętom mazowieckim, wiązano z osobą 
ks. Piotra Skargi, który - choć tu przez pewien czas 
mieszkał - nie nabył jej dla jezuitów ze specjalnie 
na ten cel zbieranych składek. W rzeczywistości 

wśród właścicieli kamienicy wymienić można - oprócz wspomnia
nych Bornbachów - m.in. Senknechtów, Winklerów, Barssów, Ku- 
śmierskich, Langnerów, Drozdżenskich, Kurczyńskich. Andrzej 
Sottan szczegółowo ich opisuje i dodaje informacje o lokatorach 
kamienicy, a wszystkich wymienia jeszcze na końcu książki w in
deksie.

Wyróżniający się budynek polecano zwiedzić już w wydanym 
w 1893 r. Ilustrowanym przewodniku po Warszawie, a w Przewod
niku po Warszawie na rok 1906 A. Orłowskiego zachwalano jego 
„lożę okrętowaną”, „piękną sień sklepioną", „piękne staroświeckie 
okucia poręczy". Książka Andrzeja Soltana również podkreśla 
urok kamienicy, w której historii, jak pisze autor: „odbijają się też 

jak w zwierciadle złożone i dramatyczne losy całego 
Starego Miasta". Warto dodać, że książka ta - to 
dwusetna publikacja Staromiejskiego Domu Kultu
ry, mającego swoją siedzibę właśnie w Kamienicy 
Bornbachowskiej. Tym ciekawsza jest zamieszczo
na na okładce wypowiedź Sebastiana Lenarta, dy
rektora domu kultury, w której ujawnia on kulisy po
wstania publikacji.

Książkę można nabyć w większych księgarniach 
i siedzibie wydawcy (Staromiejski Dom Kultury 
w Warszawie, 00-272 Warszawa, Rynek Starego Mia
sta 2).
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Wokół jednego zabytku)

Miłość na Olimpie
Romans dzikiego, krwiożerczego, szpetnego boga woj

ny Marsa z piękną boginią mitości Wenus pozostaje 
w cieniu innych wielkich melodramatów ubarwiających 

mitologię Greków i Rzymian. Greckiego Aresa, syna Zeusa 
i Hery, przez Rzymian nazwanego Marsem, może dla kontra
stu połączono węzłem miłosnym ze zrodzoną z piany mor
skiej u wybrzeży Cypru Afrodytą, najpiękniejszą z bogiń, któ
ra do kultury rzymskiej 
weszła pod imieniem 
Wenus (Wenery). W hi
storiach miłosnych bo
gini nie opuszczał 
pech. Nie dość, że zo
stała żoną brzydkiego, 
kulawego Hefajstosa, 
to i kochanek nie prze
wyższał go urodą. Owo
cem miłości Afrodyty 
i Aresa byt Eros, póź
niejszy rzymski Amor, 
zwany też Kupidem. 
Ulubieniec Olimpu roz
pieszczany byt przez 
wszystkich, zwłaszcza 
przez boginki, które nie 
szczędziły mu pocałun
ków. Swawolny trzpiot 
biegał z tukiem po pa
łacu bogów, figlował 
i bezkarnie strzelał do 
każdego, rozpalając 
w sercach swych ofiar 
ogień mitości. Nie 
oszczędzał nawet wła
snych rodziców. Z cza
sem sam wpadt w sidła 
wielkiej mitości - do 
Psyche. Uważany za 
najmłodszego z bo
gów, który nigdy nie 
zdążył urosnąć i doj
rzeć, cieszył się przez wieki niezwykłą popularnością. W XVII w. 
śpiewano o nim nawet w Polsce:

„Kupido, bożku zuchwały, 
Składny do luczku i śmiały".
Na obrazie z kolekcji Lanckorońskich, zdobiącym salę 

Pod Planetami na Wawelu, ukazany w przyklęku Mars (nie tak 
znów brzydki, jak głoszą mity) jedną dłoń zbliża do tkwiących 
w piersi strzał, drugą wskazuje na sprawcę ran, na swego na
giego synka, z tukiem w ręku i kołczanem u boku. Nieco 
w głębi widnieje piękna postać obnażonej Wenery. Spowija
jące scenkę chmury nie pozostawiają wątpliwości, że rozgry
wa się ona na Olimpie. Mars zapewne klęczy przed niewi
docznym Jowiszem, któremu się uskarża, a który może wy
stępował na sąsiednim, nieznanym nam obrazie. Tak więc 
wawelskie dzieło było może częścią jakiejś większej dekora
cji malarskiej we wnętrzu pałacowym. Zbyt szczelnie wypeł

niające ramy kompozycji postacie sugerują, że płótno zosta
ło w późniejszym czasie obcięte. Może pierwotnie znajdowa
ło się w lunecie sklepiennej, było u góry zakończone półkoli
ście, a obcięcie wynikło z chęci dostosowania obrazu do for
matu prostokąta?

Obraz, wysokiej klasy artystycznej, grający głębokim świa
tłocieniem wzmagającym dramatyzm sceny i żywymi chłodny

mi barwami, ujawnia ty
powe symptomy pędzla 
ferraryjskiego artysty 
Garofala. Właściwe 
brzmienie jego nazwi
ska - to Benvenuto Tisi. 
Nie wiadomo dokładnie, 
kiedy się urodził - 
gdzieś między 1475 
a 1481 r. Żyt jak na owe 
czasy bardzo długo, 
zmarl bowiem dopiero 
w roku 1559, pozosta
wiając wielką spuściznę 
artystyczną - obrazy 
i freski o tematyce reli
gijnej i świeckiej. Naj
bardziej znaczący, obok 
Dossa Dossiego, ma
larz ferraryjskiego Cin- 
quecenta, współpraco
wał okresowo ze swym 
znakomitym kolegą, 
z którym po upływie stu
leci, na naszych oczach, 
spotkał się w zamku wa
welskim. W 1506 r. de
korował apartamenty 
pałaców w Ferrarze: Lu
krecji Borgii w słynnym 
Palazzo Schifanoia oraz 
Aulę Costabiliana w re
zydencji księcia Ludovi- 
ca il Moro. Wyjazd Ga

rofala do Rzymu w 1513 r. wpłynął na jego fascynację klasy
cyzmem Rafaela. Obraz wawelski, ujawniający te wpływy, 
a zarazem oddziaływanie innego artysty rzymskiego, Giulia 
Romana, działającego z czasem w północnych Włoszech, po
wstał zapewne w późniejszym okresie twórczości Benvenuta.

Wawelskie dzieło, tak jak wiele innych obrazów po
wstałych w kręgu znakomitego mecenatu artystycznego 
ferraryjskich książąt d’Este, emanuje duchem kultury 
dworskiej, znakomicie pasuje więc do wnętrza w renesan
sowym zamku Jagiellonów, w którym w XVI w. kochano 
antyk. Warto nadmienić, że władcy Ferrary utrzymywali ży
we kontakty z wawelskim dworem. Obraz, wykonany na 
płótnie, został odnowiony w 1996 r. na Wawelu przez Da
nutę Zdarewicz.

Kazimierz Kuczman

Benvenuto Tisi, zwany Garofalo, „Mars, Wenus i Amor", lata trzydzieste XVI w., 
olej na płótnie, 73,5 x 74,5 cm

(fot. Adam Wierzba, obraz w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu)

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 10 • 2006 17



SPOTKANIA NA WSCHODZIE -

Dzwon „Mana"

P
an Jacek Miler, dyrektor Depar
tamentu do Spraw Polskiego 
Dziedzictwa Kulturalnego za 
Granicą w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, przekazał 
Bogdanowi Rodziewiczowi, przedsta
wicielowi Stowarzyszenia Rodu Ro
dziewiczów, nadzwyczaj interesującą 
informację. Otóż pani Ewa Swięcka, 
wędrująca z aparatem fotograficznym 
po dawnych polskich kresach 
wschodnich i dokumentująca istnieją
ce tam relikty naszej spuścizny naro
dowej, natrafiła w centrum Mińska, 
stolicy Białorusi, na pomnik - mauzo
leum, poświęcony żołnierzom ra
dzieckim, poległym w Afganistanie. 
Jedynym elementem wyposażenia 
wnętrza owego mauzoleum jest 
dzwon. Jakież było zdumienie fotore- 
porterki, gdy zauważyła na „afgań- 
skim” dzwonie polskie napisy oraz wi
zerunki Orła Białego i Matki Bożej 
z Dzieciątkiem. Poza nimi na plan 
pierwszy wybija się napis „IMIĘ «MA- 
RIA»” oraz biegnący wokół krawędzi 
dzwonu tekst: „MARII RODZIEWICZ 
WDZIĘCZNI PARAFIANIE HORO- 
DECCY” i początek daty: „3 VH”.

By odpowiedzieć na pytanie, co to 
za dzwon, jaka jest jego historia i skąd 
się wziął w Mińsku, trzeba się prze
nieść na Polesie. W 1881 r., po śmier
ci ojca, osiemnastoletnia Maria Ro
dziewiczówna, przyszła pisarka, zmu
szona była zająć się rodzinnym mająt
kiem Hruszową, położonym 25 km 
na wschód od Kobrynia. Z niewielki
mi przerwami, wynikającymi z wyda
rzeń historycznych, mieszkała tam do 
października 1939 r. Tam też napisa
ła większość swoich powieści. Współ
życie i współpraca z miejscową ludno
ścią, w znacznej mierze prawosławną, 
nie układała się źle (na przykład wszy
scy chłopi objęci byli opieką medycz
ną na koszt dziedziczki), choć nie oby
ło się i bez momentów wręcz tragicz
nych. W biogramie Rodziewiczówny, 
zamieszczonym w XXXI tomie Pol
skiego Słownika Biograficznego, czyta
my. „w r. 1890 prasa warszawska do
niosła o «czynnym zelżeniu» (pobiciu)
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przez Rodziewiczównę pastucha z An- 
topola, grożącym pisarce dwutygo
dniowym aresztem, zakończonym jed
nak umorzeniem postępowania śled
czego po wypłaceniu powodowi 5 rb. 
W grudniu 1900 spotkała Rodziewi
czównę chłopska zemsta w postaci 
podpalenia zabudowań jednego z fol
warków (spaliła się stodoła «z całą kre- 
scencją», młocarnia i obora, a w niej 
50 sztuk bydła rogatego).”

Ale oto przyszedł rok 1937 i jubi
leusz pięćdziesięciolecia pracy pisar
skiej. Dwa lata wcześniej przyznano 
Rodziewiczównie Wawrzyn Polskiej 
Akademii Literatury, którego nie 
przyjęła, na co złożyło się wiele roz
czarowań, zarówno jako pisarki, jak 
i aktywnej działaczki społecznej. 
Tym razem przyjaciele i wielbiciele 
urządzili wielką uroczystość na jej 
cześć. Odbyła się ona w Horodcu, 

oddalonym od Hruszowej o 10 km. 
Tam znajdował się parafialny ko
ściół Zwiastowania Najświętszej 
Marii Panny, fundowany przez króla 
Władysława IV, w ostatecznym 
kształcie wzniesiony w XVIII w., 
w wieku XIX zamieniony został na 
cerkiew, a po odzyskaniu niepodle
głości staraniem Rodziewiczówny 
przywrócony katolickiej parafii. 
Tam też był stary grobowiec rodzin
ny Rodziewiczów (choć rodzice pi
sarki spoczęli na wiejskim cmenta
rzyku w Hruszowej). Uroczystą mszę 
3 lipca 1937 r. (stąd data na dzwo
nie) odprawił biskup piński Kazi
mierz Bukraba, który podziękował 
jubilatce za jej pracę „nad rozpale
niem uczuć szlachetnych w duszach 
polskich - umiłowania kraju ojczy
stego i religii”. Mówił, że jako uczeń 
gimnazjalny czytał jej powieści



niem Maria. Napis wyryty na dzwonie 
głosił [...] DUCHA ŻAREM, SERCA MI
ŁOSIERDZIEM, HOJNĄ OFIARNOŚCIĄ, 
MOCĄ ŻYWEGO I PISANEGO SŁOWA 
SŁUŻYŁA SPRAWIE BOŻEJ I UMIŁOWA
NEJ POLSKIEJ MACIERZY. DZWONIE 
DZWOŃ! GŁOŚ WIECZNĄ PAMIĘĆ ZA
SŁUGI”. Ten właśnie tekst, doskonale 
widoczny na zdjęciu, pozwala stwier
dzić z całą pewnością, że dzwon sfoto-

1. Dzwon Rodziewiczówny w mauzoleum 
w Mińsku
2. Kościół w Horodcu w latach trzydziestych XX w.
3. Kościół w Horodcu - stan obecny

(zdjęcia: 1 - Ewa Święcka,
3 - Jarosław Komorowski)

i „niejedna łza popłynęła” z jego 
oczu, a „ziarna szlachetne wpadly do 
duszy”. Chłopi ofiarowali pisarce al
bum z dedykacją „Sprawiedliwej Pa
ni i Matce za 50 lat wspólnej pracy”, 
odebrany wedle relacji ze „szczegól
nym wzruszeniem”.

Najdonioślejszym momentem uro
czystości było poświęcenie dzwonu, 
ufundowanego dla kościoła w Ho
rodcu przez sąsiadów, oficjalistów 
dworskich i okolicznych chłopów. Ja
dwiga Skirmunttówna, kuzynka i dłu
goletnia przyjaciółka pisarki, w książ
ce Dwadzieścia pięć lat wspomnień 
o Marii Rodziewiczównie napisała: 
„odbyła się bardzo miła i wzruszająca 
uroczystość. Na rodziców chrzestnych 
dzwonu zaprosiłyśmy brata mego 
Henryka i żonę jednego z osadników, 
p. Mańkowską. Dzwon był umieszczo
ny w namiocie zieloności przed ko
ściołem, i po nabożeństwie został uro
czyście poświęcony i ochrzczony imie-

grafowany w Mińsku jest tym samym 
dzwonem, który podarowali pisarce 
mieszkańcy jej stron ojczystych. Jak 
trafił do mauzoleum - oto zagadka. Po 
1945 r. kościół w Horodcu został za
mknięty, a potem przebudowany na 
szkołę tak gruntownie, że z trudem 
można domyślić się w obecnej budow
li dawnej świątyni. Dzwon zaś musiał 
zostać wywieziony i w jakimś magazy
nie przeleżał pół wieku. Więcej wiedzą 
może autorzy afgańskiego pomnika...

Jakie powinny być dalsze losy tego 
dzwonu? Czy powinien się on znajdo
wać w miejscu ważnym, ale przecież 
zupełnie niezwiązanym z jego pocho
dzeniem i historią? Pytania takie zadali 
sobie członkowie Stowarzyszenia Rodu 
Rodziewiczów i postanowili zwrócić 
się do władz Białorusi i rodzin pole
głych żołnierzy z propozycją wymiany. 
Stowarzyszenie ufundowałoby odpo
wiedni dla mauzoleum dzwon z upa
miętniającymi poległych napisami, by 
w zamian odzyskać dzwon „Maria”. 
Mógłby on znaleźć się w jakimś miej
scu związanym z życiem Marii Rodzie
wiczówny lub w którymś z kościołów, 
albo stać się ważnym obiektem muzeal
nym z własną, ciekawą historią.

Barbara Buczek-Płachtowa

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Spotkanie z książką

DZIEDZICTWO DOLNOŚLĄSKIE

W2005 r. nakładem warszawskiego wy
dawnictwa ARKADY ukazała się publi
kacja autorstwa historyka sztuki i konser

watora zabyt
ków Józefa Pil
cha Leksykon 
zabytków archi
tektury Dolnego 
Śląska. Właśnie 
na tym terenie 
zachowało się 
najwięcej obiek
tów wpisanych 
do rejestru za
bytków. Autor 
pisze we wstę
pie, że książka 
stanowi próbę 
uporządkowania stanu zachowania zabyt
ków architektury na Dolnym Śląsku. „Opra
cowane w tym kompendium hasta są [...] 
efektem świadomego autorskiego wyboru, 
który musiat być - rzecz oczywista - ograni
czony objętością książki". Warto dodać, że 
album ma objętość sporą - 510 stron. 
W książce przedstawione zostały (w ukła
dzie alfabetycznym nazw miejscowości 
z podaniem obecnej przynależności do 
gminy i powiatu) zabytki architektury z tere
nu Dolnego Śląska: budowle sakralne, 
świeckie budynki publiczne, pałace, dwory, 
domy mieszkalne, zabudowania gospodar
cze, mosty, bramy. Autor często opisuje 
obiekty zapomniane, leżące poza główny
mi szlakami turystycznymi. Główną część 
leksykonu stanowi katalog zabytków, za
wierający 2512 haseł, 495 planów (przed
stawiających etapy powstania i rozbudowy 
budowli w ciągu stuleci) oraz 220 współ
czesnych zdjęć. Opis każdego z przedsta
wionych budynków zawiera podstawowe 
dane historyczne, charakterystykę obiektu 
i najcenniejszych elementów wystroju. Po
nieważ niedawno opracowany został Atlas 
architektury Wrocławia, Józef Pilch przed
stawił w leksykonie tylko najcenniejsze za
bytki tego miasta. Pozostałe miejscowości 
opisane są szczegółowo i choć autor za
strzega na wstępie, że książka nie preten
duje do rangi katalogu wszystkich zabyt
ków architektury Dolnego Śląska, można 
śmiało powiedzieć, że jest to bardzo wy
czerpujące kompendium wiedzy o obiek
tach na tym terenie.

W książce umieszczone zostały indek
sy architektów, artystów i rzemieślników 
działających na Dolnym Śląsku, mapy po
wiatów z lokalizacją miejscowości wystę
pujących w katalogu oraz wybór bibliogra
fii. Cennym uzupełnieniem są podane przy 
hasłach niemieckie nazwy miejscowości. 
Należy podkreślić, że publikacja nagro
dzona została na Wrocławskich Promo
cjach Dobrej Książki w 2005 r.

Leksykon można nabyć w siedzibie 
Wydawnictwa Arkady (00-344 Warszawa, 
ul. Dobra 28, tel. 0-22 635-83-44, e-mail: in- 
fo@arkady.com.pl) lub za pośrednictwem 
strony internetowej (www.arkady.com.pl).
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Jeszcze jedna warownia jurajska

M
alowniczy i niezwykle 
atrakcyjny turystycznie ob
szar Wyżyny Krakowsko- 
-Częstochowskiej znany jest przede 

wszystkim jako kraina „Orlich 
Gniazd” - dawnych zamków i wa
rowni, których pozostałości, w lep
szym lub gorszym stanie, zachowały 
się na skalistych szczytach wielu ju
rajskich wzgórz i wzniesień. Zacho
wane na tym obszarze zabytki archi
tektury obronnej należą do najlepiej 
znanych i najszerzej spopularyzowa
nych historycznych pomników bu
downictwa obronnego w naszym 
kraju. Nawet najbardziej niepozorne 
pozostałości dawnych warowni z te
go obszaru, jak np. nikłe resztki mu
rowanej budowli obronnej na szczy
cie wapiennego ostańca w Lutowcu 
czy niewiele lepiej zachowane relikty 
podobnego obiektu w Suliszowicach, 
wymieniane są pośród największych 
atrakcji turystycznych i zajmują po
czesne miejsce we wszelkiego rodza
ju przewodnikach po obszarze Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Głów
nym tego powodem jest wyjątkowo 
malownicze usytuowanie poszczegól
nych obiektów, stanowiących piękny 
przykład harmonijnego zespolenia 
form budownictwa obronnego z na
turalnymi formami krajobrazowymi.

Niedawno listę znanych zabyt
ków architektury obronnej na obsza
rze Wyżyny Krakowsko-Często
chowskiej wzbogacił nowy obiekt: 
relikty murowanej budowli wieżowej 
w Dubiu koło Krzeszowic. O jej od
kryciu poinformował w 2003 r. Mi
chał Uruszczak w „Czasopiśmie 
Prawno-Historycznym” (t. LV, z. 2), 
nie znalazło to jednak dotąd żadnego 
odzwierciedlenia w turystycznych 
przewodnikach po Jurze Krakowsko- 
-Częstochowskiej oraz innych wy
dawnictwach popularnych. Nigdzie 
też nie publikowano fotografii od
krytego w Dubiu obiektu. Przy tym 
niektóre z podanych przez M. Urusz- 
czaka informacji nie pokrywają się 
z rozpoznanymi przeze mnie na miej
scu realiami terenowymi. O ile bo

wiem same relikty murowanej bu
dowli obronnej zostały opisane przez 
odkrywcę zgodnie z faktycznym sta
nem rzeczy, o tyle opis ich otoczenia, 
zilustrowany schematycznym szki
cem sytuacyjnym, okazał się nie 
w pełni prawdziwy (np. M. Urusz
czak pisze o drodze dojazdowej do 
reliktów warowni, zaznaczając nawet 
taką drogę na sporządzonym przez 
siebie szkicu sytuacyjnym, w rzeczy
wistości trudno byłoby jednak dopa
trzyć się na miejscu jakichkolwiek 
śladów drogi, choć z drugiej strony 
autor opisu nie wspomina o ciągną
cym się poniżej resztek wieży obszer
nym majdanie, stanowiącym zapew
ne drugi człon założenia obronnego). 
Istnieją zatem powody, aby zapre
zentować ściślejsze informacje na te

mat reliktów budowli w Dubiu, wraz 
z ilustrującym te informacje materia
łem fotograficznym.

Pozostałości budowli znajdują się 
w północno-zachodniej części wsi Du- 
bie (gm. Krzeszowice), na szczycie wy
sokiego wzgórza o nazwie „Zamczy
sko”, w pobliżu kopalni dolomitu. 
Wzgórze to, porośnięte lasem buko
wym, ma charakter wąskiego cypla 
wysoczyzny, wyodrębnionego z za
chodniego brzegu Doliny Racławki. 
Ma ono bardzo strome stoki, a po 
stronie zachodniej kończy się skalnym 
urwiskiem. Skrajny fragment cypla, 
o długości około 100 m, odcięty jest 
od wyżynnego zaplecza głębokim pa
rowem, mającym najpewniej po części 
charakter sztucznego wyrobiska. Pa
rów ten tworzy rodzaj trudnej do
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1. Wzgórze Zamczysko we wsi Dubie, widok 
od wschodu
2. Zarys fundamentów wieży na wzgórzu 
Zamczysko, widok od zachodu
3. Wieża mieszkalno-obronna zamku 
w Tudorowie kolo Opatowa

(zdjęcia: Zbigniew Bereszyński)

przebycia fosy, po której wewnętrznej 
stronie, na kulminacji wzniesienia, za
chowały się fundamenty kamiennej 
budowli obronnej o planie czworobo
ku (4,7 x 6,4 m), wzniesionej z łama
nego kamienia dolomitowego.

Relikty budowli widoczne są naj
lepiej od strony południowej (prze
ciwległej w stosunku do fosy), gdzie 
spod powierzchni gruntu wystają 
niewielkie partie muru wraz z reszt
kami przypory, wzmacniającej połu
dniowo-zachodni (nie południowo- 
-wschodni, jak podaje M. Uruszczak) 
narożnik obiektu. Resztę przykrywa 
cienka warstwa ziemi, ale czworo
boczny zarys murów fundamento
wych pozostaje dobrze widoczny.

Forma obiektu wskazuje na to, że 
mamy tu do czynienia z fundamentami 
kamiennej wieży obronnej lub miesz- 
kalno-obronnej. Trudno byłoby jed
nak już obecnie wyrokować, czy bu
downiczowie owej wieży doprowadzi
li swoje przedsięwzięcie do końca, czy 
może zabrakło im czasu lub środków 
na sfinalizowanie ambitnej i bardzo 
kosztownej inwestycji. Niewykluczo
ne, że wieża w Dubiu nigdy nie zosta
ła ukończona, podobnie jak stało się 
z inną warownią jurajską, znaną z tere
nu Udorza. Za taką właśnie ewentual
nością mógłby przemawiać fakt zupeł
nego braku przekazów historycznych 
na temat warowni w Dubiu.

Relikty murów usytuowane są na 
obrzeżu rozległego majdanu, rozcią
gającego się na południowym skraju 
wzgórza. Majdan ma formę silnie wy

dłużonej, trójkątnej platformy, łagod
nie pochylonej w kierunku południo
wo-wschodnim i dość stromo wzno
szącej się ku północy, ku zachowanym 
reliktom wieży. Od strony zachodniej 
naturalnym ograniczeniem majdanu 
jest skalne urwisko. Północną granicę 
majdanu stanowi rodzaj wału z relik
tami wieży. Wał ten oddziela maj
dan od fosy-wyrohiska. Po stronie 
wschodniej przedłużeniem wału jest 
wyraźnie zarysowana krawędź, od
dzielająca majdan od wschodniego 
stoku wzgórza. Bardzo prawdopo
dobne, że wzdłuż owej krawędzi bie
gły niegdyś proste umocnienia drew
niane lub drewniano-ziemne (często
kół lub niski wał z częstokołem).

Jak z tego wynika, warownia 
w Dubiu miała (lub miała mieć) for
mę dwuczłonowego założenia obron
nego, obejmującego murowaną wie
żę obronną lub mieszkalno-obronną, 
usytuowaną odśrodkowo, na skraju 
całego założenia, oraz obszerny maj
dan wewnętrzny. Wieża została usy
tuowana na kierunku największego 
zagrożenia, jako rodzaj fermety, za
mykającej ewentualnemu napastni
kowi dostęp na majdan położony na 
skraju cypla wysoczyzny (przykład 
zastosowania wieżowego systemu 
obrony w tzw. układzie tarczowym). 
Z bardzo podobnym układem zało
żenia obronnego mamy do czynienia 
w wypadku zamczysk w Myślenicach 
i Tudorowie koło Opatowa. Rów
nież tam murowane wieże obronne 
zamykały dostęp na majdany, usytu
owane na skraju cypla wysoczyzny.

Brak przekazów historycznych na 
temat obiektu obronnego w Dubiu nie 
pozwala na jednoznaczne określenie 
tożsamości budowniczego warowni 
na wzgórzu Zamczysko. Sytuację do
datkowo komplikuje fakt, że na tere-
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nie Dubia istniały w średniowieczu 
bardzo złożone stosunki własnościo
we. Wieś ta, jak podaje Franciszek Si
kora w Słowniku historyczno-geogra- 
ficznym ziemi krakowskiej iv średnio
wieczu (t. 5, cz. 1, Wrocław 1980- 
-1986, s. 618-625), wzmiankowana 
już była w 1270 r. i należała do licz
nych współwłaścicieli, reprezentują
cych różne rody rycerskie. Mimo to 
istnieją podstawy do hipotetycznej 
identyfikacji ewentualnych fundato
rów warowni w Dubiu. Fundatorem 
tak okazałej warowni mógł być tylko 
ktoś bardzo zamożny i należący do 
ścisłej elity feudalnej. Spośród licz
nych współwłaścicieli Dubia, o któ
rych wspominają zachowane źródła 
historyczne, warunek ten zdają się 
spełniać tylko dwaj przedstawiciele 
możnego rodu Toporczyków: Zego- 
ta, chorąży krakowski oraz jego brat 
Smił z Dubia i Pisar, zwany Dubskim. 
Pierwszy z wymienionych, zmarły 
przed rokiem 1409, był właścicielem 
domu na zamku krakowskim, co 
w jednoznaczny sposób świadczy o je
go bardzo wysokiej pozycji społecz
nej. On też wydaje się najbardziej 
prawdopodobnym fundatorem wa
rowni w Dubiu, której budowę można 
byłoby w związku z tym datować 
wstępnie na okres przed rokiem 1409.

Różni przedstawiciele małopol
skiego rodu Toporczyków byli funda
torami niektórych innych warowni na 
obszarze Jury Krakowsko-Często
chowskiej. Najsłynniejszym gniazdem 
rodowym Toporczyków był zamek 
tenczyński w Rudnie koło Krzeszowic. 
Należały jednak do nich również ry
cerskie siedziby obronne w Morawicy 
oraz Pilczy (obecny Smoleń koło Pili
cy). Obecnie do grupy tej, jak wszyst
ko na to wskazuje, można by zaliczyć 
również obiekt obronny w Dubiu.

Relikty domniemanej warowni 
Toporczyków w Dubiu mogłyby stać 
się jedną z ważniejszych atrakcji tury
stycznych Jury Krakowsko-Często
chowskiej. Należałoby jednak jak 
najszybciej zadbać o ich należyte za
bezpieczenie i wyeksponowanie 
w podobny sposób, jak postąpiono 
np. z fundamentami warowni w Bia
łym Kościele (obecnie w granicach 
Wielkiej Wsi, koło Krakowa).

Zbigniew Bereszyński
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Barokowe założenie
w Kościelnikach

K
iedy w 1972 r. rozporządze
niem Rady Miasta Krakowa 
wieś Kościelniki została włą
czona w obszar miejski, Kraków zy

skał jedno z cenniejszych baroko
wych założeń rezydencjonalnych. Pa
łac w Kościelnikach jest bowiem 
dziełem Józefa Pioli, architekta wło
skiego pochodzenia, projektującego 
pod silnym wpływem Tylmana z Ga- 
meren. Wybitny i bardzo czynny 
w swych realizacjach Piola był auto
rem kościoła św. Ducha w Warsza
wie i klasztoru paulinów we Włoda
wie oraz projektów urbanistycznych 
i architektonicznych w Szczuczynie. 
Pałac w Kościelnikach z dwoma ofi
cynami tworzy, zgodnie z ideami 
sztuki baroku, jednolitą całość, 
skomponowaną według głównej osi 
symetrii. Usytuowany w układzie en- 
tre cour et jardin, w zarysie regular
nego prostokąta obwarowań dawne
go fortalicjum, z dwoma budynkami 
oficyn od północy, miał od południa 
analogiczne budynki kaplicy i tre- 
phausu, czyli cieplarni. Otoczony był 
początkowo tarasowymi ogrodami 
włoskimi. W XIX w. natomiast geo
metryczne układy barokowe zastąpił 
malowniczy park angielski.

Historia Kościelnik sięga czasów 
Kazimierza Wielkiego, który, jak gło
si legenda, wybudował tu Zameczek 
(przetrwał w ruinie do dziś) dla swo
jej nieślubnej córki, zwanej Panną 
Kościelnicką. Pierwszym przekazem 
pisemnym wzmiankującym Kościel
niki był dokument z Kodeksu Dyplo
matycznego Małopolskiego z 1369 r., 
wymieniający Goworka jako właści
ciela Kościelnik. Z kolei Jan Długosz 
w Starodawnych Prawa Polskiego Po
mnikach (Liber beneficiorum dioece- 
sis cracoviensis, t. II, Kraków 1864) 
pisze, iż w Kościelnikach istniał duży 
i bogaty folwark rycerski, który do
stał się w ręce Katarzyny, żony Miko
łaja z Białaczowa.

Historia architektury tego naj
wcześniejszego fortalicjum jest obec
nie badana. Pierwotnie składało się 
ono z kilkukondygnacyjnego budyn
ku rezydencjonalno-obronnego, sta
nowiącego część obwarowań wznie
sionych na wyniosłym cyplu lesso
wym, nad rozlewiskami Wisły. Z cza
sem mury wzbogacone zostały pod
ziemnymi kazamatami, których 
pierwsze relikty zostały odkryte po 
2000 r. Stanowiły one tunel łączący 

Zameczek z kaplicą po zachodniej 
stronie założenia. Z upływem czasu, 
kiedy w centrum plateau wzniesiono 
na początku XVIII w. pałac, Zame
czek zaczął pełnić funkcje gospodar
cze i służył jako miejsce kuchni 
dworskiej i magazynów. Zwieńczone 
trójkątnym naczółkiem wejście, usta
wione po osi przekątnej względem 
portyku wejściowego pałacu, stano
wiło symetryczny układ wraz ze 
znacznie nowszą oficyną wschodnią.
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----------------------- ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Założenie palacowo-ogrodowe
w Kościelnikach, widok od południa na pałac 
i fragment parku
2. Widok na pałac od zachodu
3. Pozostałości Zameczku

go, zmiana biegu głównej klatki 
schodowej oraz nadanie wnętrzom 
charakteru klasycyzującego. Nieco 
później dodano od frontu czteroko- 
lumnowy, wyniosły portyk, bowiem 
Wodzicki zażyczył sobie „by dacz coś 
od dziedzińca (frontot ozdobny) ze 
dwie kolumny albo cztery”. Wprowa
dzenie portyku kolumnowego pod
kreślało narodowy charakter archi
tektury pałacu.

W kolejnych dwóch narożnikach 
znajdowały się: kaplica ogrodowa 
i zabudowania ogrodnicze. W drugiej 
połowie XVIII w. elementy wystroju 
kaplicy przeniesiono do pałacu, 
a zgodnie z wolą właścicielki - Kon
stancji Wodzickiej budynek ten za
czął pełnić nową funkcję - „z tey ka
plicy zrąbiemy altankę”. Zachowała 
się w dokumentach argumentacja 
Wodzickiej dotycząca tej zmiany 
„Kaplicę chcę dacz w samym pałacu, 
bo tu daleko chodzicz zwłaszcza pod
czas sloty”.

Inicjatorem budowy pałacu w Ko
ścielnikach był Stefan Morsztyn, dla 
którego podupadający Zameczek 
wydał się siedzibą zbyt skromną. 
Rozpoczęcie prac budowlanych moż
na datować zgodnie z napisem wokół 
tarczy herbowej, umieszczonej nie
gdyś nad frontowym portalem, na 
1708 r., lecz proweniencja układu 
funkcjonalnego pałacu jest jeszcze 
siedemnastowieczna. Plan budynku 
w kształcie litery „H” składa się 
z prostokątnego korpusu środkowe
go i bocznych skrzydeł. Wnętrze cha
rakteryzuje się symetrycznym, niemal 
dokładnie powtarzającym się na obu 
kondygnacjach układem pomiesz
czeń z amfiladowymi traktami. Oś 
główną wyznacza przestronna sień 
na przestrzał budynku i umieszczona 
powyżej sala balowa. Całość przekry
ta była wyniosłym dachem, zwień
czonym kopułą z latarnią. Reprezen
tacyjne sale pałacu znajdowały się za
tem na pierwszym piętrze, na parte
rze zaś pomieszczenia o charakterze 
gospodarczym i pokoje dla służby.

Dzięki licznym zapisom archiwal
nym możemy odtworzyć dzieje ogro
dów kościelnickich. Powstały one 
prawdopodobnie wraz z abrysem za
łożenia architektonicznego, o czym 
świadczy wzajemna spójność kompo
zycyjna. Wiadomo, iż w latach sie
demdziesiątych XVIII w. mowa była 
o przyozdobieniu ogrodu włoskiego. 
W kilka lat później wykonano 22 no
we wazony i udekorowano labirynt. 
Zasadniczym elementem dekoracyj
nym były sadzawki, a od północy i za
chodu całe założenie zamknięte było 
kanałami wodnymi. Zmodernizowa
no inspekty i oranżerię, w której ho
dowano cytryny, pomarańcze, figi, 
granaty, laury i cyprysy. Wybudowa
no również trephauz zimny i ciepły, 
inspekt holenderski i ananasarnię. 
W zachodniej, nieco dzikiej części 
parku znajdował się zwierzyniec.

Sale na piętrze przekryte były stropa
mi belkowymi, polichromowanymi 
ornamentem roślinnym. Główny ele
ment dekoracyjny wnętrz stanowiły 
kolorowe boazerie - „tabulatury 
drewniane malowane”a nad drzwia
mi - „sztukatery przybite w tabulatu
rach”. Ściany niektórych pokoi zdo
bione były freskami. „Landczawty na 
płótnie malowane” stanowiły wraz ze 
wspaniałymi meblami część bogatego 
wyposażenia. Do czasów współcze
snych zachowały się resztki pięknej 
polichromii klasycystycznej w sali ba
lowej z motywem kanelowanych pi- 
lastrów.

W wyniku zmian przeprowadzo
nych w pałacu w końcu XVIII w. 
przez Eliasza Wodzickiego według 
projektów i wykonawstwa architekta 
królewskiego Józefa Le Bruna nastą
piła przebudowa układu amfiladowe-
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4. Projekt rewitalizacji Zameczku
5. Fragment parku

Ogród geometryczny, w kształcie 
wydłużonego, regularnego prostoką
ta, założony był na trzech tarasach, 
miał kompozycyjne partery oraz szpa
lery. Po bokach pałacu znajdowały się 
prostokątne kwatery drzewne, a przez 
środek tarasu najniższego biegła aleja. 
To tak typowe dla epoki baroku prze
ciwstawienie poziomych płaszczyzn 
pionowym ścianom zieleni potęgowa
ło bogatą plastyczność założenia.

Zespół pałacowo-parkowy w Ko- 
ścielnikach związał swoją historię 
z ostatnim polskim monarchą Stani
sławem Augustem Poniatowskim. Tu 
jako rezydentka mieszkała jego sio
stra Izabela z Poniatowskich Branic- 
ka, wdowa po Janie Klemensie Bra- 
nickim, wojewodzie krakowskim; jej 
krakowski pałac przy Rynku Głów
nym popadł w ruinę. Król odwiedził 
w Kościelnikach siostrę 15 czerwca 
1787 r., wracając ze zjazdu w Kanio
wie nad Dnieprem, gdzie po raz 

ostatni usiłował pozyskać dla swych 
planów politycznych carycę Katarzy
nę II. Podjęty z wielką gościnnością 
przez Eliasza Wodzickiego, biesiado
wał wraz z dworem w ogrodach ko- 
ścielnickich. W miejscu, gdzie stał 
namiot królewski, Wodzicki postawił 
pomnik - fontannę, czterometrowej 
wysokości, mający jako zwieńczenie 
formę wazonu z dwoma brązowymi 
uchami w kształcie wężów i złotą 
szyszką na pokrywie. Wykute po obu 
stronach w kamieniu inskrypcje przy
pominały kaniowskie spotkanie kró
la z carycą i spotkanie w Kościelni
kach. Jest to jedyny pomnik dedyko
wany Stanisławowi Augustowi Po
niatowskiemu na terenie Polski. 
Przetrwał wszystkie burze dziejowe, 
ale został brutalnie zdewastowany 
przed paru laty, kiedy ważyły się losy 
kościelnickiego majątku.

Założenie pałacowo-parkowe 
w Kościelnikach zostało w końcu

(zdjęcia: 1-3, 5 oraz rys. 4 - Iwo Nowina Konopka)

przekazane prawowitym właścicie
lom, jednak w stanie skrajnej ruiny. 
Brak gospodarzy spowodował kom
pletną dewastację pałacu i pozosta
łych budynków. Pałac nie miał już 
ani jednego stropu od fundamentów 
po prowizoryczny dach. We wnętrzu 
straszyły puste oczodoły okien i nie
równe otwory, pozostałe po wydar
ciu stolarki drzwiowej. Na oczach 
obecnych właścicieli obsunął się por
tal wyjściowy do ogrodu oraz część 
skrzydła wschodniego, zawalały się 
też kolejne kikuty ścian w Zameczku. 
Teren zarosły szczelnie samosiewy, 
tak że bryły budynków były już nie
widoczne i niedostępne.

Obecnie ten piękny obiekt po
woli budzi się do życia. Jego remont 
jest wspomagany przez Społeczny 
Komitet Odnowy Zabytków Krako
wa, który wciągnął go na listę swo
ich priorytetów. Kościelniki stają się 
miejscem zjazdów rodzinnych, ale 
również szkoleń dla studentów ar
chitektury, architektury krajobrazu 
oraz nauk przyrodniczych. Są coraz 
bardziej doceniane jako fenomen 
pięknej architektury i bujnej przyro
dy, na terenie uważanym za zdegra
dowany przez kombinat Nowej Hu
ty. Dystans dzielący to historyczne 
założenie od terenów hutniczych 
jest niewielki, jednak przyjeżdżając 
tu, odnajdujemy zupełnie inny 
świat, do którego nużąca współcze
sność nie ma dostępu.

Zofia Weiss

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 10 • 2006



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Budwity - cesarski dworzec

Z
darza się, że budowle są prze
noszone, zmieniają się ich na
zwy geograficzne i zwyczajo
we oraz przeznaczenie. Do takich 

właśnie „wędrujących” budowli nale
ży jeden z najciekawszych zabytków 
architektury kolejowej - dworzec Bu
dwity. Znajduje się on w niewielkim 
siedlisku Gumiska Małe, przy nie
czynnej linii kolejowej Maldyty-Mal- 
bork. Jest to jeden z najoryginalniej
szych obiektów tego typu na terenie 
północnej Polski. Na dodatek dwo
rzec ma ciekawą historię - w obec
nym miejscu ustawiony został wtór
nie, bowiem pochodzi z Prakwic.

Budowa dworca w Prakwicach 
(niem. Próckelwitz) była ściśle związa
ne z łowiecką pasją cesarza Niemiec 
Wilhelma II, panującego w latach 
1888-1918. Pierwszy raz ówczesny 
książę Wilhelm von Preussen po-

nie specjalnego dworca przy urucho
mionej w 1893 r. linii kolejowej Mał- 
dyty-Myślice-Malbork, przebiegają
cej w pobliżu Prakwic.

Budowla wzniesiona w Prakwi
cach bardziej przypominała swoim 
wyglądem architekturę parkową niż 
stację kolejową. Był to drewniany bu
dynek, zadaszony siodłowym (dwu
spadowym) dachem, krytym dachów
ką ceramiczną. Pierwotnie miał 
kształt podkowy. Końce były zwróco
ne frontem w stronę drogi dojazdo
wej, miały formę wysuniętych mocno 
werand-skrzydeł; wschodnie było 
szersze, przeszklone wielkim, trój
dzielnym oknem. Na dachu zachod
nim znajdowała się wieżyczka z poli
gonalnym dachem, zwieńczona cebu- 
lastą, blaszaną kopułką. Na wieżyczce 
umieszczono kilkumetrowy maszt,

który zapewne podczas wizyt Wilhel
ma II dekorowano flagą cesarską.

Od strony trakcji kolejowej, od 
północy, pod wieżyczką znajdował 
się wykusz z okazałym potrójnym 
oknem. Początkowo była tutaj rów
nież długa, zadaszona weranda, pod
parta ozdobnymi, ażurowymi słupa
mi. W późniejszym okresie (przy
puszczalnie około 1910 r.) została 
ona zabudowana i w ten sposób po
wstało dodatkowe skrzydło.

Zakończenia spadzistych dachów 
od frontów były ścięte naczółkowo, 
okna zamknięte ostrymi lukami (imi
tacja elementów architektury neogo
tyckiej).

Wilhelm II był miłośnikiem stylu 
staronorweskiego (w takim stylu wy
budowano dwór myśliwski w Ro- 
mintach w Puszczy Rominckiej). 

Prawdopodobnie dlatego wśród
Iowa! na terenie ziemi morąskiej, 
w lasach na pograniczu dawnych 
Prus Wschodnich i Zachodnich 
w 1884 r., kiedy był gościem wła
ścicieli majątku Lipce (niem. Lip- 
pitz). Efekty łowów były obiecu
jące i od następnego roku Wil
helm II, będąc gościem właścicie
li Prakwic rodu zu Dohna-Schlo- 
bitten ze Słobit, jednego z najzna
mienitszych rodów w Prusach 
Wschodnich, regularnie przeby
wał w Prakwicach i oddawał się 
swojej pasji. Wizyty odbywały się 
corocznie do 1906 r., kiedy ce
sarz skonfliktował się z Richar
dem zu Dohna-Schlobitten i prze
stał przyjeżdżać na polowania do 
Prakwic. Władca przebywał tutaj 
jeszcze w 1910 r. podczas wiel
kich manewrów, kiedy zapewne 
również polował.

Regularne polowania Wilhel
ma II niosły ze sobą konieczność 
uhonorowania władcy, a jedno
cześnie podkreślenia jego zażyło
ści z rodem zu Dohna-Schlobit- 
ten (kulminacją tego było uzy
skanie przez Richarda tytułu 
książęcego w 1900 r.). Takim 
celom miało służyć wybudowa

1. Dworzec w Prakwicach na pocztówce z 1901 r. 
(z kolekcji S. Solarz-Taciak i P.W. Taciaka)

ozdobnych elementów snycerki 
znalazły się nawiązania kojarzą
ce się z kulturą wikingów, np. 
ozdobne osłony rynien są zakoń
czone stylizowanymi, smoczymi 
głowami (znajdowały się one 
również na wieżyczce), a przy
krycia drewnianych konsolek 
podpierających okapy dachu 
mają formę listew z trójzębem. 
Weranda od strony torów oraz 
skrzydło wschodnie były zwień
czone okazałymi śparogami.

Budynek dworca, powszech
nie nazywany „cesarskim pawi
lonem powitalnym” (Kaiser- 
-Empfangs-Pavillon) lub „pawi
lonem cesarskim” (Kaiserpavil
ion), został wybudowany zapew
ne między 1893 a 1898 r., kiedy 
to wizyty Wilhelma II stały się 
częstsze z racji przeniesienia ce
sarskiej siedziby letniej do Ka- 
dyn (Cadinen) koło Elbląga.

Najprawdopodobniej w 1921 r. 
budynek dworca został przenie
siony z Prakwic na stację leżącą 
przy linii Małdyty-Malbork, no
szącą obecnie nazwę Budwity, 
a wówczas Ebenhóh (niemiecka 
nazwa pochodziła od nazwiska
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właścicieli okolicznych dóbr rodu 
von Eben i oznacza w swobodnym 
tłumaczeniu „wzgórze Ebenów”). 
W Prakwicach po cesarskim dworcu 
pozostał tylko pusty plac. Przeniesie
nie było możliwe ze względu na 
drewnianą konstrukcję budynku. Po 
przenosinach zmieniono jednak jego 
kształt, rezygnując ze skrzydła (daw
nej werandy) od strony peronu. 
W okresie dwudziestolecia między
wojennego, najprawdopodobniej na 
przełomie lat dwudziestych i trzy
dziestych XX w. zmodernizowano 
stację. Od strony trakcji kolejowej, 
od północy powstała murowana pię- 
cioboczna nastawnia, wysunięta 
w kierunku torów.

W czasie drugiej wojny światowej 
linie kolejowe dawnych Prus Wschod
nich nabrały szczególnego znaczenia 
strategicznego.

W 1945 r. większość lokalnych li
nii kolejowych na Warmii i Mazu
rach została rozebrana przez Sowie
tów. Taki sam los spotkał linię Mał- 
dyty-Malbork, ale w 1949 r. ponow
nie ją uruchomiono. Była to jedyna 
linia, która przechodziła przez daw
ny pięciokierunkowy węzeł w pobli
skich Myślicach. W tym czasie do 
stacji Budwity przybyły rodziny kole
jarskie, które zamieszkały zarówno 
w przylegających do dworca zabudo
waniach, jak i w samym budynku 
dworcowym.

Budynek przez kolejne lata nie 
przechodził kompleksowych remon
tów (o czym świadczą m.in. powy
mieniane tylko niektóre dachówki). 
W latach pięćdziesiątych XX w. 
przeprowadzono modernizację dwor
ca na cele mieszkalne. Budowa komi
na spowodowała konieczność usu
nięcia bocianiego gniazda z dachu 
oraz wpłynęła negatywnie na widok 
bryły od strony torów. W latach 
osiemdziesiątych stan obiektu pogar
szał się, ale ciągle jeszcze istniały ele
menty świadczące o jego dawnej 
świetności. Przynajmniej do połowy 
lat dziewięćdziesiątych znajdowała 
się tu bogato rzeźbiona drewniana 
ławka w poczekalni, prawdopodob
nie pamiętająca wizyty cesarza.

Przemiany gospodarcze po 1989 r. 
oraz polityka PKP spowodowały li
kwidację wielu podrzędnych linii ko
lejowych. W ostatnim rozkładzie jaz
dy przez Budwity przejeżdżały tylko 
dwie pary pociągów (rozkład jazdy 
znajduje się do dziś na dworcu). 
W 1999 r. zamknięto również linię 
kolejową, przy której stał dworzec. 
Doprowadziło to do jego stopniowe
go upadku. Przebudowa części bu
dynku na mieszkania nie uchroniła 
dawnych pomieszczeń kolejowych 
przed szabrownikami, którzy dodat
kowo zdewastowali budynek, krad- 
nąc wyposażenie oraz wszystko, co 
można było wyrwać ze ścian i podłóg.

Niezwykła bryła dworca wzbu
dzała zainteresowanie potencjalnych 
kupców, jednakże niszczejący budy
nek nie był na sprzedaż. Obecnie ro
bi wrażenie jakby był na skraju ruiny, 
czego symbolem może być kikut 
masztu, sterczący z wieżyczki oraz 
dach z brakującymi dachówkami. Za
chowane detale sprawiają wrażenie, 
jakby zatrzymał się tutaj czas, czego 
symbolem jest przebijający się spod 
ostatniego rozkładu jazdy i nazwy 
„Budwity” napis z dawną nazwą sta
cji „Ebenhóh”. Dawna poczekalnia 
została prowizorycznie zabezpieczo
na (przez zabicie deskami okien). 
Miejmy jednak nadzieję, że dworzec 
znajdzie właściciela, który doprowa
dzi go do świetności.

Sonia Solarz-Taciak 
Piotr W. Taciak
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Krośniewicka kolejka wąskotorowa

K
rośniewicka Kolejka Dojazdo
wa w 2005 r. skończyła 90 lat. 
To jedna z najdłuższych w Pol
sce kolejek wąskotorowych, obejmu

jąca swym zasięgiem Mazowsze, 
Wielkopolskę i Kujawy. Wywodzi się 
od niemieckiej wojskowej kolei polo- 
wej, powstałej w okresie pierwszej 
wojny światowej. W wyniku działań 
wojennych pod koniec 1914 r. Niem
cy zajęli Krośniewice i już kilka mie
sięcy później przystąpili do budowy 
kolejki wąskotorowej. Zbudowali du
że odcinki torów obecnej kolejki o ty
powym prześwicie 600 mm, którymi 
dostarczano na front olbrzymie masy 
zaopatrzenia wojskowego. Kolejka 
szybko posłużyła także jako doskona
łe połączenie między okolicznymi 
wsiami i miasteczkami w ruchu pasa
żerskim (nawet do samego Poznania), 
a przede wszystkim jako środek trans
portu surowca do cukrowni (m.in. 
w Ostrowach, Leśmierzu).

Niemcy zarządzali kolejką do listo
pada 1918 r. W czasie przejmowania 
władzy przez Polaków wydarzenia 
w Krośniewicach skoncentrowały się 
właśnie w obrębie stacji kolejki wąsko
torowej. Akcja rozbrajania Niemców 
rozpoczęła się rano 11 listopada. 
Członkowie miejscowego POW oraz 
pracownicy kolejki otoczyli stację, żą
dając poddania się niemieckiej załogi 
kolejki. Niebawem przybyli niemieccy 
żandarmi i zażądali opuszczenia przez 
Polaków terenu stacji. W odpowiedzi 
kolejarze kazali Niemcom złożyć broń. 
W tym czasie na dworzec przybył tłum 
ludzi z pobliskiego jarmarku. Skłoniło 
to Niemców do rokowań. Zawarta 
ugoda pozwoliła oficerom niemieckim 
zatrzymać broń krótką, natomiast całe 
wyposażenie wojskowe i kolejowe mu- 
sieli Niemcy zostawić i pozwolono im 
odjechać w stronę Kutna.

Po 1918 r. połączono linie kolejek 
wąskotorowych tak, iż krośniewicka 
kolejka mogła kursować na liniach 
Krośniewice-Ozorków oraz do Bonie
wa, Nieszawy, Sompolna. W okresie 
międzywojennym „ciuchcia” służyła 
do przewozu ziemiopłodów: bura
ków cukrowych, ziemniaków oraz 
węgla czy kamienia wapiennego do 
cukrowni w Ostrowach, Brześciu Ku
jawskim i Leśmierzu.

Okres międzywojenny przyniósł 
dalszą rozbudowę kolejki, która we
szła w skład Kolei Wąskotorowych 
Kujawskich. Z tego okresu pozostało 
wiele maszyn i urządzeń, które działa
ją do dnia dzisiejszego. Zabudowania 
krośniewickiej kolejki tworzyły wręcz 
małe miasteczko, na które składały 
się: zabudowania parowozowni, sześć 
budynków mieszkalnych, dziesięć ma
gazynów, kasyno, budynek zarządu, 
piwnice na smary, dyżurka dla mecha
nika, transformatorownia, garaż, gi
sernia, pomieszczenie dla obrabiarek. 
W 1932 r. zaprojektowano i zrealizo
wano budowę nowej parowozowni, 
w skład której weszły warsztaty pod
ręczne, pokoje noclegowe. Na parte
rze budynku mieściły się: tokarnia, 
kuźnia, warsztat, narzędziownia, sala 
wykładowa, zapisywanie napraw 
i kancelaria zawiadowcy. Na piętrze 
znajdował się pokój stróża, jadalnia, 
szatnia, łazienka i sypialnia. W 1933 r. 
długość połączeń kolejki wynosiła po
nad 104 km; na sześciu wytyczonych 
trasach znajdowało się 35 stacji.

Po drugiej wojnie światowej kolejkę 
ponownie uruchomiono. W 1949 r. zo
stała znacjonalizowana i włączona 
w struktury PKP - Kujawskich Kolei 
Dojazdowych. W latach pięćdziesiątych 
XX w. w ramach ogólnopolskiej akcji 
ujednolicania szerokości torów kolei 
wąskotorowych wprowadzono tor 
750 mm. W 1980 r. pracowało tu 1000 
osób; 2/3 mieszkańców Krośniewic 
utrzymywało się z kolejki. Rocznie ko
lejka przewoziła 30 tys. pasażerów, 120 
tys. ton masy towarowej. Jeszcze 
w 1991 r. na osiem kolejek wąskotoro
wych w poznańskiej DOKP krośniewic
ka zajmowała pierwsze miejsce pod 
względem ilości przewozu materiałów 
budowlanych, nawozów, węgla.

Od 1992 r., po likwidacji Zarządu 
Kujawskich Kolei Dojazdowych, kro
śniewicka kolejka funkcjonuje jako 
Krośniewicka Kolej Dojazdowa, 
o najdłuższej sieci wąskotorowej 
w Polsce, liczącej 162 km.

Od marca 2002 r. kolejka jako fir
ma PKP nie istnieje. Majątek został 
w październiku 2002 r. przejęty przez 
Gminę Krośniewice i oddany w użyt
kowanie Towarzystwu Przewozów 
Kolejowych z Kalisza.

1. Dworzec kolejki w Krośniewicach 
(istniał do lat sześćdziesiątych XX w.)
na zdjęciu z okresu drugiej wojny światowej
2. Budynek lokomotywowni z 1932 r.
(stan w 2004 r.)
3. Kolejka na trasie Krośniewice-Łęczyca, 
w 2004 r.

(zdjęcia: 2, 3- Piotr A. Stasiak)

W chwili obecnej kolej wykorzy
stuje trakcję spalinową. Do przewo
zów towarowych wykorzystywane są 
silne lokomotywy spalinowe LxD2 - 
produkcji rumuńskiej, a przewozy 
osobowe realizowane są za pomocą 
wagonó.w motorowych produkcji pol
skiej typ MBxDl oraz produkcji ru
muńskiej MBxD2.

Piotr A. Stasiak
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WOKÓŁ TRADYCJI

NAGRODA W KONKURSIE „PAMIĄTKA RODZINNA"

Pamiątki po moim wujku
Trudno byłoby się zdecydować, które 

z wielu ocalałych z czasów drugiej 
wojny światowej pamiątek rodzin

nych po moim wujku są mi najdroższe. 
Wszystkie - pieczołowicie przechowywa
ne nie tylko przeze mnie, ale także przez

1. Dobroslaw Dąbrowski, „Autoportret”, malowidło 
na szkle, 23,5 x 17,5 cm, przed 1939 r.

powolnej pracy. Tak powstawały jego 
obrazy. Zajmował się tym do wybuchu 
wojny w 1939 r. Później przeżycia wojen
ne - aresztowanie w lutym 1941 r. przez 
gestapo we Włocławku, pobyt w obo
zach jenieckich w Inowrocławiu, Zwic
kau, w więzieniu w Rawiczu i wreszcie od 
1943 r. w obozie koncentracyjnym Mau
thausen - odebrały mu siły i zdrowie. Do 
malowania na szkle nie byt już w stanie 
wrócić.

Tęsknił jednak za sztuką. Nic więc 
dziwnego, że kiedy przeszedł na emerytu
rę, znowu sięgnął po pędzel i farby. Ale 
byty to już obrazy malowane na płótnie.

Może właśnie dlatego, że do tych 
pierwszych prac - malowanych na szkle, 
pełnych wyrazu i wdzięku - nigdy już nie 
wrócił, są mi one tak bliskie. Z zachowa
nych kilkunastu prac (rozproszonych po 
całej rodzinie) mam ledwie pięć, do tego 
drobnych, ale wykonanych z niezwykłą 
precyzją. Wiszą w moim pokoju, przypo
minając wujka: w honorowym miejscu 
„Autoportret” wujka, obok „Harfista”, po
zostałe - to „Ptacząca Marylka”, „Cygan
ka” i „Pastuszek”. Będę je przechowywać 
z należytą starannością.

Poza obrazami w posiadaniu rodziny 
znajdują się ponadto dwie bardzo szcze
gólne pamiątki pozostałe po wujku. Są

2. Dobroslaw Dąbrowski, „Harfista”, malowidło 
na szkle, 24,0 x 13,5 cm, przed 1939 r.

innych członków naszej mieszkającej 
w różnych zakątkach Polski rodziny - 
przypominają o człowieku niezwykłym, 
człowieku z pasją, talentem i charakterem. 
Taki bowiem byt mój wujek - Dobroslaw 
Dąbrowski.

Urodził się 30 kwietnia 1910 r. w Za
duszkach, powiat lipnowski. Później za
mieszkał w Brześciu Kujawskim i tam też 
zmarl w 1990 r., ukończywszy lat osiem
dziesiąt. Małoletni obrońca Włocławka 
przed inwazją bolszewicką w 1920 r., 
żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., 
członek armii podziemnej w latach 1939- 
-1941. Czy można mieć piękniejszy ży
ciorys?

Byt niezwykle pracowitym i utalento
wanym artystycznie samoukiem. Jego 
pasją od najmłodszych lat było malowa
nie na szkle. A jest to technika niezwykle 
trudna i wymagająca dużej cierpliwości. 
Kolejne warstwy malarskie nakładał, jed
na po drugiej, na odwrocie tafli szklanej, 
patrząc poprzez szkło na efekt swojej

„Bohaterem obrazu jest Dawid, biblijny król Judy, a później całego Izra
ela. Przedstawiając Dawida grającego na harfie, Ludwik Wiesiołowski 
(1854 lub 1856-1892) nawiązał do młodzieńczego okresu jego życia, 
kiedy byt pasterzem i lutnistą (do niedawna przypisywano mu autorstwo 
biblijnych Psalmów). Sprowadzony na dwór króla Izraela, Saula, urzekl 
go swoją muzyką i stal się ulubionym giermkiem, a z czasem wodzem 
i zięciem. Zasłynął jako zabójca Goliata oraz zwycięzca w wojnie z Fili
stynami i tak właśnie byt najczęściej przedstawiany w dziełach sztuki 
[...]. Wiesiołowski z bogatej ikonografii Dawida wybrał motyw pozbawio
ny akcentów heroizmu czy dramatyzmu, pozwalający natomiast w pełni 
rozwinąć dekoracyjne walory kompozycji, ukazać piękno nagiego ciała 
młodzieńca I orientalny przepych rekwizytów. Obraz, namalowany pod
czas pobytu Wiesiołowskiego w Paryżu, należy do jego najlepszych 
dziel. Zrównoważony, statyczny układ kompozycji, wysmakowana gama 
barwna i niezwykle staranna, gładka technika malarska, to cechy świad
czące o perfekcji akademickiego warsztatu młodego artysty".

[Ewa Micke-Broniarek, (w:) Akademizm w XIX w. Sztuka europejska 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i innych kolekcji 

polskich, katalog wystawy w Muzeum 
Narodowym w Warszawie, Warszawa 1998, s. 142]

Ludwik Wiesiołowski, „Dawid grający na harfie”, ol., pl., 184 x 97 cm, 
1881 r., zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie 

(fot. wg katalogu wystawy „Akademizm w XIX w. Sztuka europejska 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i innych kolekcji polskich’, 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1998)
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3.4. Metalowa bransoletka (3) i pierścień (4) 
wykonane przez Dobroslawa Dąbrowskiego 
w obozie koncentracyjnym Mauthausen, 1943-1945

(zdjęcia: 1,2- Dobroslawa Domachowska, 
rysunki: 3, 4- Klaudyna Pietrzak)

to, wykonane przez niego w obozie 
w Mauthausen, metalowy pierścień 
i bransoleta.

Dobrostaw Dąbrowski (więzień 
obozu koncentracyjnego nr 24959) nie 
kryt przed Niemcami swoich zdolności 
manualnych. Ci zaś chętnie wykorzy
stywali je, zamawiając u niego różne 
przedmioty dekoracyjne. Tak byto ła
twiej przeżyć najtrudniejsze chwile. 
Bransoleta byta jednak robiona w naj
głębszej tajemnicy przed Niemcami. 
Składa się ona z dużej płytki, na której 
znajdują się informacje o więźniu (na
zwa obozu, numer więźnia, inicjał imie
nia, nazwisko, data urodzenia) oraz 
z dwunastu mniejszych płytek połączo
nych ze sobą podłużnymi ogniwami. 
Pierścień natomiast - to pogrubiona 
z przodu, dekoracyjnie cyzelowana ob
rączka ze stylizowanym ortem na (sła
bo już dzisiaj czytelnym) biało-czerwo
nym tle. Według przekazów rodzinnych 
w tle oka pierścienia znajdował się nie
gdyś mocno ugnieciony obozowy 
chleb. Zarówno pierścień, jak i branso
leta, a także żelazna obrączka (nieste
ty, zaginiona) ukryte zostały przez wuj
ka na terenie obozu. Znalezione przez 
amerykańskich żołnierzy w czasie wy
zwalania obozu - zostały później zwró
cone właścicielowi. Obecnie stanowią 
własność mojego brata Macieja Pie
trzaka.

Dobroslawa Domachowska

Stulecie kolekcji
Kulczyckich

T
ego lata na Wawelu prezento
wana była wystawa „Kobierce 
i tkaniny wschodnie z kolekcji 
Kulczyckich”. Wybór daty ekspozycji 

wiązał się z ogłoszonym w gronie 
opiekunów i admiratorów tego zbioru 
jubileuszem. Za początek kolekcji 
uznano bowiem datowany na rok 
1906 rachunek zakupu dywanu, naj
starszego udokumentowanego nabyt
ku Włodzimierza Kulczyckiego. Orga
nizatorów wystawy inspirowała nie 
tylko chęć pokazania całego zbioru, 
nigdy dotąd w całości nieudostępnio- 
nego, ale także pragnienie złożenia 
hołdu kolekcjonerowi, który zasłużył 
się jako znawca, badacz i jeden 
z pierwszych w Polsce krzewicieli wie
dzy na temat wschodnich tekstyliów.

Profesor Włodzimierz Kulczycki 
(1862-1936), lekarz weterynarii, wy
kładowca i rektor Akademii Wetery
naryjnej we Lwowie, należał do elity 
intelektualnej tego miasta, które wyda
ło na przełomie stuleci wielu wybit
nych uczonych, twórców, mecenasów 
i koneserów sztuki. Jako odkrywca no
wych odmian fauny, specjalista w dzie
dzinie anatomii porównawczej zwie
rząt stał się naukowcem o europejskiej 
renomie. Jednak zaangażowanie i naj
wyższy profesjonalizm w obranej przez 
Profesora dyscyplinie nie wypełniły 
bez reszty jego życiorysu. Od początku 
XX w. zafascynowały go orientalne 
kobierce i tekstylia, co sprawiło, iż 
szybko powiększany własny zbiór 
przekształcił w naturalny materiał stu
dyjny do swych badań i dociekań. Pro
wadził je sumiennie, z godnym podzi
wu zapamiętaniem, przepisując ręcznie 
niedostępną niemiecką literaturę, za
mawiając ekspertyzy filologiczne 
u znanych orientalistów, publikując 
komentarze do pozyskiwanych kobier
ców i popularne eseje w katalogach 
krajowych wystaw. Pokazy te inicjo
wał i współorganizował. Wkrótce po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległo
ści kolekcja prof. Kulczyckiego ode

grała znacząca rolę na wystawach sztu
ki islamu, zorganizowanych w Warsza
wie („Wschód w Polsce”, 1926/1927) 
i we Lwowie („Wschód Mahometań- 
ski”, 1928). W latach trzydziestych 
XX w. stanowiła trzon dwu kolejnych 
retrospektyw w Krakowie („Wystawa 
kobierców mahometańskich i ceramiki 
azjatyckiej”, 1934) i Warszawie („Sztu
ka perska /irańska/ i jej wpływy”, 
1935). Przed klęską wrześniową 1939 r. 
zbiór mógł już liczyć blisko 300 obiek
tów. Niektóre z nich zniknęły z powo
jennych wykazów, gdyż zawartość za
sobu podlegała nieustającym rotacjom 
- transakcjom zamiennym, sprzeda
żom egzemplarzy mniej cennych dla 
właściciela na rzecz kupna ciekaw
szych, upragnionych okazów.

Po śmierci Profesora w 1936 r. 
opiekę nad kolekcją przejął jego syn, 
Jerzy Kulczycki (1898-1974), arche
olog śródziemnomorski, późniejszy 
profesor Uniwersytetu Warszawskie
go. Powiększył on i na nowo skatalo
gował zbiór, a - co ważniejsze - ocalił 
go od zagłady w latach okupacji i zdo
łał bezpiecznie wywieźć ze Lwowa 
w 1946 r. Ewakuowane do Warszawy 
kobierce przechowywał długo w skryt
ce pomiędzy dwiema warstwami pod
łogi, z obawy przed ingerencją niepo
wołanych „kontrolerów”. W 1964 r. 
Jerzy Kulczycki sprzedał Wawelowi 
część kolekcji (65 sztuk), wyselekcjo
nowaną jako luksusowe, „dworskie” 
tkaniny. Później Zamek nabył jeszcze 
osobno jeden dywan. Kilkanaście lat 
potem, w 1977 r., wdowa po Jerzym, 
pani Anna Kulczycka, zgodnie z wolą 
męża ofiarowała następną partię zbio
ru (66 obiektów) do Muzeum Tatrzań
skiego w Zakopanem. Pozostałe w jej 
rękach zabytki zdeponowała również 
w tej instytucji. Od września 1981 r. 
„kobierce Kulczyckich” otrzymały swą 
własną siedzibę w willi na Kozińcu. 
Zaczęły też peregrynować na czasowe 
wystawy, które utrwaliły pamięć o ko
lekcji. Niewielu odbiorców tych poka-
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zów zdawało sobie jednak sprawę, iż 
obraz zbioru (i tak imponująco liczne
go) jest niekompletny. Całość, bez
powrotnie rozdzielona, ciągle czekała 
na wspólną ekspozycję i naukową syn
tezę.

Oba te postulaty zrealizowano na 
Wawelu, latem 2006 r. (od 11 lipca do 
30 września), wystawiając - we współ
pracy z Muzeum Tatrzańskim w Za
kopanem - wszystkie części kolekcji 
i opracowując jej katalog. Zarówno 
wystawa, jak i publikacja zachowały 
klasyczny podział, który wprowadził 
do swego zbioru Włodzimierz Kul
czycki. Tkaniny pogrupowane zostały 
według terytoriów geograficznych toż
samych z wielkimi, historycznymi re
gionami produkcji kobierniczej Bli
skiego i Środkowego Wschodu - Tur
cji, Persji, Kaukazu i Azji Centralnej. 
Każdej z tych części poświęcono osob
ną salę. Ostatnie pomieszczenie-aneks 
zostało pomyślane jako aluzyjna symu
lacja wyglądu wnętrza lwowskiego do
mu państwa Ludwiki i Włodzimierza 
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Kulczyckich, wypełnionego po brzegi 
dywanami, kilimami i makatami. Na 
ich tle ustawiono gabloty z archiwalia
mi i zawieszono zdjęcia twórców ko
lekcji. Tutaj znalazła się niezwykle cie
kawa dokumentacja powstawania 
zbioru (rachunki zakupów z lat 1906- 
-1930), wycena i opisowy jego inwen
tarz pióra Włodzimierza Kulczyckie
go, a także wykonany przez niego rę
kopiśmienny katalog warszawskiej wy
stawy z 1926 r.

Pokazane na wystawie zabytki sta
nowiły zespół o wybitnych walorach 
dydaktycznych. Prezentowały one nie
mal wszystkie znane odmiany kobier
ców i tkanin, paletę technik artystycz
nych i surowców, rozmaitość moty
wów i symboli. Prawdziwą dumą zbie
racza mogła być niezwykła obfitość 
wariantów kobierców modlitewnych, 
dominujących w części tureckiej. Im
ponującą wielość form w obrębie ści
słego kanonu kobierca rytualnego uka
zała grupa 28 modlitewników z ośrod
ków położonych w zachodniej i środ-

1. Kobierzec modlitewnik typu ladik, Turcja, 
Anatolia Środkowa, XVII w.
2. Fragment makaty arkadowej, Turcja, 
Bagdad lub Rodos, XVIII w. (?)
3. Kobierzec tzw. ogrodowy, Persja 
Północno-Zachodnia, Kurdystan (?), XVIII w.
4. Wierzch torby jucznej, Kaukaz, Szirwan, 
koniec XIX w.
5. Kobierzec typu hotan, Azja Centralna, 
Turkiestan Wschodni, XIX w.

(obiekty na zdjęciach: 1, 4 - w zbiorach Muzeum
Tatrzańskiego w Zakopanem, 2,3,5 -w zbiorach

Zamku Królewskiego na Wawelu)

kowej Anatolii, takich jak Giordes, 
Kula, Melas, Konia, Mudżur, Ladik 
czy Kirszehir. Ten segment zbioru 
ujawnił swe rozmiary i spójność, a co 
za tym idzie - potencjał badawczy, do
piero po zestawieniu wszystkich 
obiektów kolekcji. Jak zawsze, pod
czas wnikliwej autopsji tej i innych 
partii kobierców - rewizji uległo dato
wanie zabytków, dawniej przesadnie 
„postarzane” przez antykwariuszy 
i oferentów, dzisiaj - bez fałszywego 
wstydu urealnione, na podstawie świa-
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towego materiału porównawczego. 
Sprowadzona do właściwych propor
cji ocena poszczególnych egzemplarzy, 
osiemnasto- i dziewiętnastowiecz
nych, pozwala dziś czerpać satysfakcję 
z przetrwania w zbiorze i możliwości 
zarejestrowania tak zróżnicowanych 
i rzadkich wyrobów. Obok nich w sa
li tureckiej na szczególną uwagę zasłu
giwały makaty - adamaszkowe, aksa
mitne (poduszki typu skutari) czy ryp- 
sowe, tkane i broszowane bądź hafto
wane metalowymi nićmi.

Sala perska, wypełniona blisko 
sześćdziesięcioma dziełami, zawierała 
tkaniny najstarsze i najbardziej szacow
ne - fragmenty dwu bordiur z końca 
XVI i XVII w., a także dwa dywany 
tzw. ogrodowe. Te ostatnie, pochodzą
ce najpewniej z Kurdystanu (północ
no-zachodnia Persja), uważa się za 
echo legendarnego kobierca z VI w., 
zwanego „Wiosną Chosroesa”, który 
odtwarzał wizję rajskiego ogrodu. Je
den z naszych zabytków, przedstawia
jący plan topograficzny ogrodu z sa

dzawką i kanałami, jest fragmentem 
większej kompozycji, w której układ 
prostokątnych kwater dzielonych 
ścieżkami wodnymi mógł powtarzać 
się wiele razy. Wąską grupę dzieł o tym 
założeniu i analogicznych motywach, 
zachowanych w światowych kolek
cjach, badacze zaliczają do kategorii 
najcenniejszych wyrobów w całej 
wschodniej sztuce tekstylnej. Z tego ro
dzaju cymeliami sąsiadowały na wysta
wie eksponaty stanowiące kwintesen
cję cech perskiego kobierca - dywany 
typu ferahan, sziraz czy kirman - po
kryte ornamentami kwiatowymi o róż
nym stopniu stylizacji, często wzorem 
złożonym z motywów zwanych bota 
lub botek - palmet o gruszkowatej syl
wecie, dobrze znanych z dekoracji sza
li kaszmirskich. Interesujący zespół 
stworzyły na wystawie trzy kilimy i je
den dywan typu senne. Odosobnionym 
przykładem perskiego modlitewnika 
pozostał połyskujący jedwabiem, złoty
mi i srebrnymi nićmi kobierzec z in
skrypcjami z Koranu. Dywan ten opu-
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blikował Włodzimierz Kulczycki 
w jednej z najwcześniejszych swych 
prac w 1914 r. Już wówczas teksty na
pisów zostały odczytane i przełożone 
przez docenta Mojżesza Schoora z Uni
wersytetu Lwowskiego, długoletniego 
konsultanta prof. Kulczyckiego. Obec
ność tego zabytku zrekompensowała 
w pewnej mierze brak w zbiorze je
dwabnych kobierców, zwanych tapis 
polonais, siedemnastowiecznych dwor
skich wyrobów, wytwarzanych w ce
sarskich warsztatach i przeznaczonych 
głównie na dary poselskie.

Wśród prezentowanych na wysta
wie tkanin kaukaskich na pierwszy 
plan wysunęła się grupa dywanów 
typu szirwan, na czele z niezwykle 
szlachetnym kobiercem palmetowym 
z XVIII w., który wybrano jako „lo
go” wystawy. Kontrastową kolory
styką i ekspresyjnym rysunkiem wzo
rów wyróżniały się wyroby typu ku- 
ba, kazaki i tzw. kazaki orle, dziś roz
poznane jako kobierce czelebi. 
W scalonej kolekcji udało się odna
leźć dwa niemal identyczne egzem
plarze tego rodzaju. Podobny zabieg 
- złączenie dwóch bliźniaczych 
obiektów - powiódł się w wypadku 
toreb jucznych typu szirwan, których 
para została rozdzielona pomiędzy 
wawelską i zakopiańską część zbioru.

Egzotyczny świat kobierców 
z Azji Centralnej przyciągał całą ga
mą odcieni głębokiej, nasyconej czer
wieni i grą geometrycznych, abstrak
cyjnych figur, w których z trudem 
można się było dopatrzyć odległych 
kwiatowych inspiracji. Dominowały 
tu małe, funkcjonalne przedmioty - 
torby juczne i namiotowe typu jo- 
mud czy tekke, służące do przewoże
nia i przechowywania żywności. Ich 
niebywale gęsta struktura (do 8 tys. 
węzłów na dcm2) i użyty w detalach 
jedwab pozwalały na osiągnięcie wir
tuozowskiej precyzji w odtworzeniu 
wzoru. Całkiem odrębny rodzaj styli
zacji roślinnych motywów przedsta
wiały kobierce z Hotanu, powstałe 
na granicy Turkiestanu i Chin. Dwa 
z nich, należące do różnych części 
kolekcji, umieszczono na wystawie 
obok siebie. W polskich zbiorach sta
nowią one absolutny rarytas.

Magdalena Piwocka

Bardejów
miejsce, do którego się wraca

N
a Słowacji, na południowych 
stokach Beskidu Niskiego, 
około 20 km od granicy pol
skiej, leży średniowieczne miasto 

Bardejów, którego nastrój można po
równać z naszym Kazimierzem nad 
Wisłą.

Pośrodku miasta, usytuowanego 
w obrębie dobrze zachowanych mu
rów obronnych, rozpościera się roz
legły rynek o wymiarach 260 x 80 m, 
otoczony 46 mieszczańskimi doma
mi, zbudowanymi na typowych wą
skich parcelach. Północną pierzeję 
rynku zajmuje gotycki kościół farny 
z początku XIV w. Kilka pożarów na
ruszyło statykę świątyni i w końcu 
trzęsienie ziemi z 1725 r. spowodo
wało zawalenie się wieży. Dzisiejszy 
wygląd fary pochodzi z odbudowy 
z lat 1879-1899. Na rynku znajduje 
się późnogotycki ratusz z 1509 r., 
którego okna i portale wykonane są 
w stylu włoskiego renesansu. W sieni 
głównej oglądamy fresk „Sąd Osta
teczny”. Salę obrad zdobi kasetono
wy strop z motywami kwiatowymi. 
Obecnie wnętrze mieści ekspozycję 

muzealną pod nazwą „Bardejów - 
wolne królewskie miasto”. Gotycko- 
-renesansowe domy mieszczańskie 
mają ozdobne, reprezentacyjne fasa
dy - kamienne portale i malowidła 
miały wskazywać na zamożność kup
ców i rzemieślników. Także „Dom 
kata” ozdobiony jest renesansowymi 
portalami i herbem. Na piętrze znaj
dowało się więzienie i sala tortur, 
parter zamieszkiwał miejski kat. Nie
co w bok od rynku znajduje się ze
spół obiektów związanych z kulturą 
żydowską - synagoga z 1773 r., łaź
nia rytualna, szkoła i jatki.

Historia miasta i jego rozwój wią- 
że się z panowaniem królów węgier
skich. W 1376 r. z trzynastowiecznej 
osady, będącej własnością klasztoru 
cystersów, Bardejów został podnie
siony do godności wolnego miasta 
królewskiego przez króla Ludwika I. 
Miasto miało własne prawo i własne
go kata. W ciągu XIV i XV w. nastą
pił szybki rozwój Bardejowa, który 
zamieszkiwało wówczas około 3 tys. 
osób i funkcjonowało w nim 50 ce
chów rzemieślniczych. Miasto boga-
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1. Plac rynkowy 
w Bardejowie, 
w centrum 
późnogotycki 
ratusz
2.3. Zabudowa 
rynku - pierzeja 
wschodnia (2) 
i południowa (3)
4. „Dom kata”
5. Fragment 
murów 
obronnych

(zdjęcia: Grażyna
i Zygmunt

Malinowscy)

ciło się na handlu winem; wino do
starczano m.in. do Krakowa. Najbo
gatsi kupcy mieli własne winnice 
w Tokaju. Wiek XVI sprzyjał rozwo
jowi kultury. Powstało wtedy gimna
zjum znane w całych Węgrzech. Dzia
łała też drukarnia, z której pochodzi 
Katechizm Marcina Lutra z 1581 r. 
W XVII w. nastąpił upadek gospo

darczy miasta. Wielki pożar w 1680 r. 
zniszczył prawie całą zabudowę.

W 2000 r. historyczne centrum 
Bardejowa zostało wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalne
go UNESCO.

Ludność dzisiejszego Bardejowa 
stanowią obok Słowaków także Rusi- 
ni, Czesi, Węgrzy, Niemcy i Polacy; 

około 20% - wyznawcy chrześcijań
stwa wschodniego. Wielką atrakcją 
Bardejowa jest ekspozycja ikon z tere
nu wschodniej Słowacji znajdująca się 
w Muzeum Szaryskim. Jest to jedyna 
wystawa na Słowacji w całości po
święcona ikonom i sztuce cerkiewnej.

Grażyna i Zygmunt Malinowscy

Spotkanie z książką
WOKÓŁ SECESJI

\ A /listopadzie 2005 r. odbyta się w Katowicach sesja naukowa, przygo- 
V V towana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnoślą
ski i Muzeum Śląskie w Katowicach, dotycząca procesów zachodzących 
w sztukach plastycznych na przełomie XIX i XX w. na obszarze obecne
go woj. śląskiego, W 2006 r. ukazała się publikacja, będąca pokłosiem 
spotkania, zatytułowana - Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze 
województwa śląskiego, pod redakcją Teresy Dudek Bujarek (Wydawca: 
Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Katowicach). 
Opublikowano tu wygłoszone na sesji referaty, przygotowane przez wy
bitnych znawców tematu.

Wprowadzeniem do publikacji jest wypowiedź Jana Samka, który 
dokonał przeglądu dotychczas wydanych katalogów zabytków sztuki 
woj. śląskiego. Kolejni referenci zwracali uwagę na różnorodność po
staw artystycznych, tendencji i zjawisk zachodzących w sztuce około 
1900 r. i ich wpływie na śląskich twórców. Irma Kozina przedstawiła 
szeroki zakres śląskich realizacji architektonicznych Arnolda Hart- 
manna, Barbara Klajmon przybliżyła działalność bytomskiego radcy 
budowlanego Carla Bruggera, a Ewa Janoszek zajęta się twórczością 
artystów z kręgu Otto Wagnera. Dorota Głazek scharakteryzowała 
oryginalną budowlę sakralną Górnego Śląska - kościół św. św. Apo

stołów Mateusza i Szymona w Brzeziu, Irena Kontny poddała analizie 
dekoracje malarskie śląskich kamienic czynszowych z przełomu XIX 
i XX w,; podobny temat - polichromii, ale tym razem w kaplicy szpital
nej elżbietanek w Katowicach - podjęta też Barbara Szczypka-Gwiaz- 
da. Ewa Pokorska-Ożóg, po przebadaniu 150 gliwickich kamienic 
z okresu secesji, podjęta próbę usystematyzowania ich detali archi
tektonicznych, natomiast Jolanta Wnuk opisała zdobiące kamienice 
witraże.

Na sesji wygłoszone też zostały referaty dotyczące szczegółowych 
zagadnienień. Kazimierz Konsek na przykładzie działalności cieszyńskiej 
fabryki mebli giętych J. & J. Kohn przedstawił proces wdrażania secesyj
nego wzornictwa w seryjną produkcję przemysłową, Zofia Szota poddała 
analizie to samo zagadnienie w odniesieniu do drukowanych kart poczto
wych, a ks. Henryk Pyka opisał „secesyjne ułomki'' zastawy stołowej bi
skupów katowickich.

W publikacji zamieszczony też został indeks osób, firm i nazw geo
graficznych, a zilustrowano ją ciekawymi zdjęciami opisywanych 
przedmiotów. Czytelnicy zainteresowani nabyciem książki mogą się 
kontaktować z Zarządem Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział 
Górnośląski (tel. 0-33 816-99-17, e-mail: tdudek@muzeum.bielsko.pl).
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Okruch panoramy

Ukształtowane w ciągu stuleci 
panoramy miast podlegają 

niekiedy dynamicznym przemia
nom. Klęski żywiołowe, zniszcze
nia wojenne lub wzmożony ruch 
inwestycyjny są czynnikami, które 
potrafią niemal całkowicie i w sto
sunkowo krótkim czasie zmienić 
sylwetkę miasta, oglądanego 
z punktu widokowego albo 
z przeciwległego brzegu rzeki.

Duże zmiany panoramy mia
sta prowadzą zwykle do nobilita
cji wszystkich jej elementów, któ
re oparty się unicestwieniu lub 
planowym przekształceniom. Re

ściu do pozostałości dawnego 
krajobrazu dzielnic, dotkniętych 
zniszczeniami wojennymi i ma
sowymi wyburzeniami okresu 
stalinowskiego. Dotyczy także 
reliktów panoramy warszawskiej 
Pragi, która uległa znacznym 
przemianom, choć wojna nie 
przyniosła tu większych znisz
czeń. Powojenne zmiany są 
m.in. efektem wyburzeń, realizo
wania niekorzystnych koncepcji 
urbanistycznych, wprowadzania 
fatalnych dominant (bloki tzw. 
Osiedla Panieńska) oraz niekon
trolowanej inwazji zieleni.

Jeszcze w sierpniu 1873 r. 
na placu przy ul. Olszowej 12 (nr 
hipoteczny 418a - Praga) stał 
drewniany dom z gankiem kryty 
gontem i otoczony malowniczą 
kępą drzew. Taki obraz uwiecz
nił Konrad Brandel, fotografują
cy wówczas Pragę z wieży Zam
ku Królewskiego.

Nieruchomość nr 418a nale
żała w tym czasie do Heleny Za
wadzkiej i urzędnika, Władysława 
Wendy. Latem 1874 r. Wenda 
rozpoczął przygotowania do 
wzniesienia nowego domu. Od
kupi) współwłasność Heleny Za

likty ewolucyjnie ukształtowa
nych, a następnie gwałtownie 
przekształconych panoram zy
skują nowy sens i w sposób 
szczególnie silny przemawiają do 
ludzkiej wyobraźni. Oprócz walo
rów emocjonalnych mają też nie
zaprzeczalną wartość jako no
śnik kulturowej tożsamości dane
go miejsca.

Tragiczne doświadczenia 
XX w. skłaniają wielu badaczy do 
spoglądania z szacunkiem na 
wszelkie, najdrobniejsze nawet 
okruchy historycznych krajobra
zów. „[...] Krajobraz historyczny jest 
i powinien być chroniony prawnie. 
[.,.] Po dworze mogta ocaleć tylko 
jedna duża aleja wjazdowa; nawet 
i wtedy godna jest ochrony” - do
wodził w 2000 r. historyk Jan Tysz
kiewicz (J. Tyszkiewicz, Krajobraz 
widziany przez historyka, „Krajo
brazy Dziedzictwa Narodowego”, 
nr 1,2000, s. 6).

W Warszawie szczególny 
pietyzm dla wszelkich śladów 
przeszłości nie budzi zdziwienia. 
Widoczny jest nie tylko w podej

Spośród najbardziej zna
nych elementów dawnej panora
my nadal widoczna jest kopuła 
cerkwi św. Marii Magdaleny 
i wieże kościoła św. Floriana. 
Korony drzew całkowicie zasło
niły natomiast dwupiętrową ka
mieniczkę, będącą niegdyś 
skromnym, choć bardzo charak
terystycznym elementem pra
skiej panoramy.

Dom przy ul. Olszowej 12 
jest nie tylko cząstką bezpowrot
nie minionego krajobrazu kultu
rowego, jest symbolem nie
zmienności i trwania zaskakują
cego w kontekście losu, jakiego 
doświadczyła Warszawa w ubie
głym stuleciu. Także indywidual
ne dzieje kamienicy pozwalają 
na zaliczenie jej do grona najcie
kawszych zabytków Pragi. Jej 
wzniesienie wiązało się z falą 
wzmożonego ruchu inwestycyj
nego, jaki ogarnął Pragę po wy
budowaniu mostu Kierbedzia 
w 1864 r. i uruchomieniu linii ko
lejowych, łączących ją z cesar
stwem rosyjskim.

wadzkiej za 1200 rubli i wystąpił 
do magistratu Warszawy z wnio
skiem o przyłączenie pasa grun
tu należącego do dziatki miej
skiej, graniczącej od północy 
z jego nieruchomością. Na dział
ce tej znajdował się w połowie 
XIX w. tzw. magazyn mostowy, 
związany z użytkowaniem mostu 
tyżwowego. W1841 r. powierzch
nię placu magazynowego znacz
nie podwyższono, by uchronić je
go teren przed wodami wylewa
jącej Wisty. Ściany drewnianego 
domu, stojącego na działce 
nr 418a, zostały wtedy zasypane 
ziemią, „co spowodowało szkody 
w zabudowaniach tej posesji". 
Wenda uzasadniał swój wniosek 
prawem do uzyskania rekompen
saty za straty, które ponieśli nie
gdyś właściciele nieruchomości. 
Magistrat uznał pretensje Wendy 
za uzasadnione i w lipcu 1874 r. 
zezwolił na przyłączenie do dziat
ki nr 418a pasa gruntu o po
wierzchni 396 łokci kwadrato
wych (Księga hipoteczna nieru
chomości, nr 418a - Praga).

Dom Władysława Wendy 
przy ul. Olszowej 12 powstał po
między 1875 a 1877 r. Najpraw
dopodobniej budowę rozpoczęto 
w sezonie 1875 r. i ukończono ją 
wiosną 1877 r. Zrealizowana ka
mienica, nakryta dwuspadowym 
dachem, była budowlą dwupię
trową o siedmioosiowej fasadzie, 
w którą wmontowano dwa żeliw
ne balkony z ozdobnymi balu
stradami, rozmieszczone na po
ziomie pierwszego piętra. Skrom
ny wystrój fasady sprowadzał się 
do linii boniowania parteru oraz 
profilowanych opasek okien 
i gzymsów, wieńczących otwory 
okienne pierwszego piętra. Na 
siedmioosiowej elewacji domu 
od strony podwórza uwagę zwra
cało przede wszystkim charakte
rystyczne, zamknięte półkoliście 
okno klatki schodowej. Widoczne 
nad nim dwa kwadratowe okien
ka doświetlaty schody, wiodące 
na poddasze.

Kamienica Wendy nie miała 
przejazdu bramnego, typowego 
dla większości warszawskich 
czynszówek. Do sieni budynku 
i na klatkę schodową (zainstalo
wano tu drewniane schody z po
ręczami wspartymi na toczonych 
tralkach) wchodziło się przez 
drzwi od ul. Olszowej. Na tyłach 
kamienicy znajdował się obszerny 
ogród i cztery drewniane szopy.

Eksponowana lokalizacja do
mu powodowała, że uwieczniany 
byt nie tylko na wszystkich pocz
tówkach, ukazujących panoramę 
warszawskiej Pragi. Elewację po
dwórzową kamienicy widać rów
nież na znanej fotografii, przed
stawiającej widok Warszawy od 
strony Pragi. Zdjęcie wykonane 
w latach dziewięćdziesiątych XIX 
stulecia reprodukowane było wie
lokrotnie na kartach pocztowych 
z przełomu XIX i XX w. oraz w wy
dawnictwach poświęconych War
szawie, pochodzących jeszcze 
sprzed pierwszej wojny świato
wej. Gdy w 1900 r. uruchomiono 
linię kolejki wąskotorowej Jabton- 
na-Warszawa-Wawer, stacja tej li
nii - „Most” znajdowała się niemal 
pod oknami kamienicy przy Ol
szowej 12. Miejsce to wielokrotnie 
fotografowano, utrwalając na 
zdjęciach także opisywaną ka
mienicę.

Fasadę domu Wendy od- 
najdziemy na dziesiątkach foto-
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1.2. Kamienica Wendy przy
ul. Olszowej 12, elewacja od frontu (1) 
i od podwórza (2), stan z 2006 r.

deusz Apolinary Wenda (1863- 
-1948) - inżynier budowlany i spe
cjalista w zakresie komunikacji. 
Jerzy Kasprzycki zaledwie o nim 
wspomniał (zob. J. Kasprzycki, 
Korzenie miasta. Warszawskie 
pożegnania, T. III, Praga, Warsza
wa 1998, s. 117), dlatego warto 
poświęcić jego osobie więcej 
miejsca.

Kamienica przy Olszowej 12 
była rodzinnym domem Tade
usza. Po ukończeniu gimnazjum 
w Warszawie studiował na wy
dziale matematycznym Uniwer

3. Regaty Warszawskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego 
w 1892 r., kamienica Wendy 
zaznaczona strzałką

4. Widok Warszawy od strony Pragi, 
lata dziewięćdziesiąte XIX w., 
elewacja podwórzowa kamienicy 
Wendy zaznaczona strzałką

5. Stacja kolejki wąskotorowej 
„Most”, po lewej - kamienica Wendy, 
stan z sierpnia 1918 r.

(zdjęcia: 1,2- Janusz Sujecki, 
3,4-w zbiorach Muzeum 

Historycznego m.st. Warszawy)

grafii, dokumentujących wiele 
istotnych wydarzeń z dziejów 
Warszawy: od interesującego 
zdjęcia z 1892 r., przedstawiają
cego regaty Warszawskiego To
warzystwa Wioślarskiego, po fo
tografie ukazujące wysadzony 
przez hitlerowców w powietrze 
most Kierbedzia, przechodniów 
idących na Pragę przez most 
pontonowy i budowę Trasy W-Z. 
Kamienica widoczna jest na 
rzadko publikowanym zdjęciu 
z 1906 r„ wykonanym przez 
Wiktora Gomulickiego i prezen
tującym pływającą przystań 

statków wiślanych przy ul. Ma
riensztat. Fragment fasady do
mu uchwycił też fotograf, który 
wykonał zdjęcie mostu Kierbe
dzia w dniach przewrotu majo
wego 1926 r.

Władysław Wenda zmart 
w 1908 r. Na mocy testamentu spo
rządzonego pięć lat wcześniej, nie
ruchomość przy Olszowej 12 stała 
się własnością jego dzieci i pozo
stała w rękach tej rodziny do 1939 r. 
(Księga hipoteczna nieruchomości, 
nr 418a-Praga).

Wśród potomków Władysła
wa postacią godną uwagi byt Ta

sytetu Warszawskiego. Naukę 
kontynuował w Instytucie Komu
nikacji w Petersburgu i ukończył 
ją w 1890 r. Pracował przy budo
wie linii kolejowych na terenie 
Rosji i Królestwa Polskiego. 
Ostatecznie jednak zajął się bu
dową portów. Byt kierownikiem 
budowy portu w Windawie oraz 
przebudowy portu w Rewlu 
(obecnie - Tallin). W latach 
1920-1932 pełnił funkcję projek
tanta i naczelnego budownicze
go portu w Gdyni. Wykonał m.in. 
projekt portu handlowego i tym
czasowego portu wojennego 

oraz schroniska dla rybaków. Był 
prezesem Towarzystwa Tech
nicznego w Gdyni. Do 1939 r. je
go warszawskim adresem pozo
stał dom przy Olszowej 12 (zob. 
Stanisław Łoza, Czy wiesz kto to 
jest?, Warszawa 1938, s. 787; 
Wielka Encyklopedia PWN, t. 29, 
Warszawa 2005, s. 78). Kamieni
ca Wendy jest zatem pamiątką 
drogą zarówno sercu warsza
wiaka, jak i miłośnika Gdyni.

Dom przetrwał działania wo
jenne lekko uszkodzony. Po woj
nie rozpoczął się proces jego de
gradacji. W okresie stalinowskim 
skuto cały wystrój fasady i usu
nięto balustradę jednego z balko
nów. Lata sześćdziesiąte ubie
głego wieku przyniosły dotkliwe 
zniszczenie krajobrazu otaczają
cego relikt. Pomiędzy 1964 
a 1969 r. panorama Pragi została 
drastycznie oszpecona wskutek 
realizacji Osiedla Panieńska, 
składającego się z wysokich, 
przytłaczających bloków. To ma
łe blokowisko, zaprojektowane 
przez Teresę Tyszyńską i Gabrie
la Rekwirowicza, wzniesiono po 
to, by z ideologicznych przyczyn 
zasłonić kościół św. Floriana 
i tym samym przekreślić jego rolę 
jako dominanty w panoramie 
prawobrzeżnej Warszawy. Po 
1980 r. kamienica Wendy została 
stopniowo zasłonięta przez roz
rastające się dziko krzaki i niere- 
gulowane korony drzew. W ostat
nich latach zniszczono drugą 
oryginalną balustradę balkonu, 
a sień domu przedzielona zosta
ła ścianą działową.

Dom przy Olszowej 12 do 
dziś nie ma statusu zabytku. Po
stulat objęcia tej budowli prawną 
ochroną nie powinien być kwe
stionowany ze względu na brak 
wyróżniających ją walorów archi
tektonicznych czy estetycznych. 
Kluczowe znaczenie ma w tym 
wypadku ranga reliktu, jako roz
poznawalnej, trwającej cząstki 
zmieniającego się krajobrazu kul
turowego - panoramy miasta. 
Problem analogicznych sytuacji 
trafnie ujął cytowany na wstępie 
Jan Tyszkiewicz: „Nie jest tutaj 
istotne - zaznaczał w swym arty
kule - czy chodzi o dzieło wybitne 
czy tylko typowe dla jakiegoś 
okresu minionych czasów. Ta 
identyfikacja [obiektu jako god
nego ochrony dobra kultury - 
J. S.] ma znaczenie w kształtowa
niu świadomości historycznej 
i obywatelskiej".

Janusz Sujecki
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Toruńskie meble intarsjowane

Historię meblarstwa pol
skiego tworzą m.in. duże 

ośrodki artystyczne, wśród 
których wymienić należy To
ruń, jedno z trzech, obok 
Gdańska i Elbląga, najważ
niejszych miast Prus Królew
skich. Wzajemne wpływy po

modelunku światłocieniowe
go) uzyskiwano poprzez za
stosowanie cieniowania go
rącym prętem, a gdy należa
ło podkreślić niektóre frag
menty, zdobiono je blachą 
miedzianą, szylkretem lub 
masą perłową.

Duże zapotrzebowanie na 
nowe meble pojawiło się 
w Toruniu na początku XVIII w., 
kiedy miasto dźwigało się ze 
zniszczeń wojny północnej 
(1700-1721). W latach trzy
dziestych XVIII w. odbudowa
no zniszczony pożarem ra-

wanych postaci, elementy 2

lityczne i gospodarcze po
wodowały, iż powstawały sil
ne związki artystyczne, dzię
ki którym produkowane 
w tych miastach meble miały 
wiele cech wspólnych i to za
równo pod względem kon
strukcyjnym, jak i dekoracyj
nym. W XVIII w. Toruń stal 
się ośrodkiem, w którym do 
zdobienia wszelkiego rodza
ju mebli używano najczęściej 
intarsji, techniki polegającej 
na układaniu wzorów z frag
mentów drewna, pochodzą
cego z gatunków o różnej 
barwie i rysunku słojów. In- 
tarsje wzbogacano inkrusta- 
cją z masy perłowej czy me
talu. Szczegóły kompozycji 
(np. oczy i usta odwzorowy
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tusz, a bogaci kupcy wznosi
li okazałe kamienice, zamie
niając je w miejskie pałace. 
Tak powstały rezydencje 
Fenglerów, Geretów czy Me
issnerów. Sienie potrzebowa
ły nowych szaf, wnęki - no
wych drzwi, a cechy - no
wych skrzyń cechowych. 
Jednocześnie w mieście po
jawiło się wielu stolarzy i sny
cerzy, którzy pracowali na 
potrzeby katolików i prote
stantów, wznosząc na ich 
zlecenie ołtarze w kościołach 
czy ozdobne portale w ka
mienicach. W kościele NMP 
przy wznoszeniu nowego oł
tarza pracowali wspólnie sto
larz Jerzy Eglauer i intarsjator 
Chrystian Kuhnast, w ratuszu 
Jan Hohlmann wykonał nowe

portale i drzwi. Zamawiano 
okazałe skrzynki na doku
menty cechowe, czego naj
lepszym przykładem jest 
skrzynka cechu piwowarów, 
powstała w warsztacie wspo
mnianego Chrystiana Kiihna- 
sta (czynnego także w bisku
piej Chełmży, gdzie byt auto
rem wystroju meblarskiego 
sali kapitulnej w katedrze). 
Jego skrzynka, wykonana
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1. Skrzynka cechu piwowarów, 
Chrystian Kuhnast, 1711 r.

2. Szafa sieniowa
z personifikacjami Czterech Pór 
Roku, okoto połowy XVIII w.

3. Zegar sieniowy, okoto 1740 r.

4. Drzwi szafki ściennej z ul. 
Żeglarskiej, trzecia ćw. XVIII w.

5. Drzwi z wizerunkiem 
Stanisława Augusta, 
Sala Królewska Ratusza 
Staromiejskiego w Toruniu, 
po 1764 r.

(wszystkie obiekty w zbiorach 
Muzeum Okręgowego w Toruniu: 

fot. Andrzej Skowroński)

w 1711 r. na zlecenie piwo
warów, była dębowa, forniro
wana orzechem i zdobiona 
intarsją z brzozy, jesionu 
i orzecha, a przedstawione 
w dekoracji emblematy, po
chodzące z traktatów Juliusa 
Wilhelma Zincgreffa i Diego 
de Saavedra Faxadro, nawo
ływały do zgody, współpracy 
i przyjaźni członków cechu.

W drugiej ćwierci XVIII w. 
zaczęto wytwarzać w Toruniu 
dużo intarsjowanych szaf sie
niowych, stollenschranków 
(mebli służących do przecho
wywania i eksponowania na
czyń stołowych oraz goto
wych potraw), boazerii, szaf

zegarowych oraz szaf wnęko
wych o konstrukcji ramowo- 
-ptycinowej wykorzystujących 
dawne, najczęściej średnio
wieczne, wnęki ścienne. Zdo
biły je motywy w postaci zge- 
ometryzowanego ornamentu 
wstęgowego, Czterech Pór 
Roku, żołnierzy, popiersi ce
sarzy rzymskich, Marka Kur- 
cjusza skaczącego konno 
w ogień, Ateny, Apolla, per
sonifikacji Macierzyństwa, 

Sprawiedliwości, Nadziei, po
piersi kobiet, scenek myśliw
skich i innych.

W drugiej połowie XVIII w. 
nastąpiło zatarcie podziału 
mebla na część ramy i ptyci- 
ny. Najczęściej stosowanymi 
dekoracjami tego okresu sta
ły się rokokowe łodyżki 
i pączki kwiatów, kogucie 
grzebienie i pasy ze stykają
cych się ze sobą ceowników 
oraz postacie Stanisława Au

gusta, Salomona czy perso
nifikacje Architektury lub 
Czterech Kontynentów. Cen
nymi obiektami w tym okresie 
są drzwi ze sceną Sądu Salo
mona, drzwi z wizerunkiem 
Stanisława Augusta na rewer
sie i personifikacją na awer- 
sie, drzwi do pomieszczenia 
kamlarii (Sali Kasy Miejskiej) 
z intarsjowanymi dewizami 
„Dominus providebit’', „Invidia 
non nocebit" (Pan Bóg za
opatrzy, Zazdrość nie prze
szkodzi) - majstersztyk Geor
ga Gottlieba Michaeli oraz 
drzwi do Sali Rady, z wize
runkiem Apolla - praca Ja
na Efrema Lucasa według 
wzoru graficznego powstałe
go w pracowni Jacoba Ma- 
thama. Wyjątkowymi zabyt
kami są też drewniane porta
le wzniesione w nowo budo
wanym zborze ewangelickim, 
zdobione scenami z Pasji 
i wyobrażeniem Zmartwych
wstania oraz tabernakulum 
z kościoła reformatów.

Duży wpływ na sztukę To
runia miało środowisko arty
styczne Niemiec Południo
wych, głównie Saksonii - 
sztuka Lipska silnie oddziały
wała bezpośrednio na formy 
(stolarka) i treści (intarsje) de
koracji meblarstwa Torunia. 
W mieście notowano też pobyt 
czeladników z Hamburga, Lu
beki, Brunszwiku oraz Gdań
ska, Królewca, Rygi i Elbląga. 
Ten ostatni ośrodek można 
pod względem produkcji me
blarskiej w XVIII w. uznać za 
artystycznego „bliźniaka” To
runia, bowiem wiele mebli po
wstałych w Elblągu wykazuje 
bezpośrednie związki z mebla
mi toruńskimi.

Wiek XVIII w meblarstwie 
toruńskim można bez waha
nia nazwać „złotym”, bowiem 
produkowane tu meble zy
skały dużą popularność i po
wstało charakterystyczne dla 
Torunia środowisko wytwór
czości rzemieślniczej. Zmie
niło się to gruntownie wraz 
z utratą przez Rzeczpospolitą 
niepodległości i przejściem 
miasta pod władzę Prus.

Piotr Birecki
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mam Erazm Majewski
TOWARZYSTWA J

OPIEKI

' w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości

Aktywność społeczna na zie
miach polskich w zakresie 
ochrony pamiątek przeszłości, 

traktowanych jako dowody ist
nienia kraju, któremu odebrano 
byt niepodległy, istniała od lat 
trzydziestych XIX w. W zaborze 
rosyjskim polityka władz carskich 
nie sprzyjała jednak procesom 
legalizującym tego typu działal
ność. Podejmowane wcześniej 
próby przekształcenia działań 
chroniących historyczne pa
miątki w ruch zorganizowany 
zakończyły się sukcesem do
piero po zmianach politycznych 
w Rosji, które nastąpiły w wyni
ku wydarzeń rewolucyjnych 
1905 r.

Pierwsze dyskusje na temat 
możliwości i konieczności utwo
rzenia instytucji inwentaryzującej 
zabytki, zajmującej się kontrolą 
ich stanu i nadzorującej prace 
konserwatorskie oraz interwe
niującej w ich obronie odbywały 
się w środowisku intelektuali
stów warszawskich u mecenasa 
Włodzimierza Powichrowskiego 
przy ul. Włodzimierskiej 14. Od 
potowy 1905 r. zbierało się tu 
„szczupłe grono osób": prof. Ta
deusz Korzon - historyk, Alek
sander Kraushar - historyk, 
prawnik i literat, Juliusz Herman 
- prezes Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych, Kazimierz Bro
niewski - działacz tegoż Towa
rzystwa, Konstanty Wojciechow
ski - architekt, Leopold Meyet - 
prawnik, literat i kolekcjoner oraz 
Edward hrabia Krasiński - kolek
cjoner i bibliofil. W październiku 
1905 r. tworząca się instytucja 
otrzymała nazwę Towarzystwo 
Opieki nad Historycznymi Pa
miątkami i Zabytkami Sztuki 
i Kultury Polskiej.

W zbiorach Państwowego Mu
zeum Archeologicznego w War
szawie znajduje się dokumenta
cja, zawierająca informacje 
o Towarzystwie i o funkcji, jaką 
w nim pełnił Erazm Majewski. 
Są to listy działaczy, kilka urzę
dowych pism, projekt ustawy 
z uwagami E. Majewskiego oraz 
jego notatki i komentarze.

Erazm Majewski (1858- 
-1922), przemysłowiec, należał 
wówczas do czołowych intelektu
alistów warszawskich. Dzięki in
tensywnemu samokształceniu 
osiągnął wysoki poziom wiedzy 
z entomologii, ekonomii, socjolo
gii, etnologii, geologii, paleonto

logii i archeologii. Wydal ponad 
100 prac naukowych, recenzo
wanych bardzo pozytywnie przez 
ówczesne autorytety i cieszących 
się dużą poczytnością. Napisał 
dwie powieści fantastyczno- 
-naukowe pt: Doktor Muchotap- 
ski i Profesor Przedpotopowicz, 
wykazując przy tym nieprzecięt
ne zdolności powieściopisarskie 
i popularyzatorskie. Byt pierw
szym Polakiem uprawiającym ten 
gatunek literacki. Zajmował się 
publicystyką społeczną i politycz
ną. Współpracował z redakcjami 
wielu czasopism, wychodzących 
wówczas w Polsce i za granicą. 
W latach 1899-1905 był redakto
rem naczelnym miesięcznika ilu
strowanego, poświęconego kra
joznawstwu i ludoznawstwu „Wi
sta". W 1899 r. powołał własne 
naukowe czasopismo „Świato- 
wit” - rocznik zajmujący się „ar
cheologią przeddziejową i bada
niami pierwotnej kultury polskiej 
i słowiańskiej" - które do swojej 
śmierci redagował i finansował. 
W tamtym czasie było ono jedy
nym forum poświęconym w cało
ści archeologii.

Prawdziwa fascynacja E. 
Majewskiego tą nauką rozpo
częła się w 1892 r., gdy osobi
ście przeprowadził badania wy
kopaliskowe na odkrytym przez 
siebie stanowisku. Rozpoczął 
gromadzenie zabytków arche
ologicznych tak skutecznie, że 
już w 1899 r. posiadał ich po
nad dziesięć tysięcy. Przecho
wywał je w specjalnie do tego 
celu zbudowanych szafach, 
które zajmowały dwa pokoje 
w jego mieszkaniu przy ul. Zło
tej 61 w Warszawie. Powiększa
jący się stale zbiór stał się pod
stawą utworzenia przez E. Ma
jewskiego muzeum archeolo
gicznego, które dysponowało 
pracownią konserwatorską i gru
pą stałych współpracowników 
oraz wzorowo prowadzoną do
kumentacją. Osiągnięcia E. Ma
jewskiego, zarówno w zakresie 
sposobu eksponowania zabyt
ków, jak i w staraniach o udo
stępnianie zbiorów zdecydowa
ły o zaliczeniu go do wybitnych 
muzealników polskich.

Na szczególną uwagę za
sługuje jedno z najważniejszych 
jego dokonań - stworzenie na
ukowych podstaw rozwoju ar
cheologii pradziejowej. Jako 
znany uczony w skali europej

skiej skupiał w końcu XIX i na 
początku XX w. działalność ar
cheologów polskich, finansował 
badania wykopaliskowe i opra
cowania. 6 października 1919 r. 
został mianowany profesorem 
zwyczajnym archeologii przed
historycznej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jego uczniowie, 
już jako samodzielni pracownicy 
naukowi, rozwinęli inicjowane 
przez niego działania.

Erazm Majewski byt człon
kiem wielu towarzystw nauko
wych w kraju i za granicą. Nie 
mogło go też zabraknąć w sze
regach Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości. Zo
stał poproszony o konsultację 
merytoryczną projektu ustawy 
Towarzystwa, który przygoto
wała grupa założycielska. 27 
października 1905 r. mecenas 
Włodzimierz Powichrowski 
przesłał mu ów projekt z prośbą 
„o łaskawe przejrzenie". Dołą
czył także zaproszenie na spo
tkanie dyskusyjne nad osta
teczną redakcją ustawy, które 
miało się odbyć 4 listopada 
1905 r. o godzinie ósmej wie
czorem w gmachu Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa przy Kra
kowskim Przedmieściu 66. Ma
jewski przystąpił do pracy na
tychmiast i wywiązał się z tego 
zadania z właściwą sobie do
kładnością, rzetelnością i su
miennością. Przede wszystkim 
próbował ustalić relacje między 
archeologią a powstającą insty
tucją, którą oceniał jako „nie
naukową". Określony w projek
cie zakres działań Towarzystwa 
uważał za zbyt wąski dla arche
ologii. „Tu jest celem tylko opie
ka, nauki zaś celem jest nie tyl
ko opieka, lecz badanie, studio
wanie tych zabytków" - zanoto
wał na stronie tytułowej projektu 
ustawy. W związku z tym podjął 
dyskusję nad włączeniem ar
cheologii w zakres działań To
warzystwa. „Byłbym też prze
ciwny tworzeniu przy projekto
wanym Towarzystwie kiedykol
wiek sekcji przedhistorycznej" - 
zapisał w swoich notatkach. 
„Archeologia przedhistoryczna 
jest nauką obszerną i samo
dzielną i nie może przytulać się 
jak komornica pod skrzydła in
stytucji o celach zaledwie tylko 
pokrewnych i o węższym zakre
sie działalności. Albo tedy trze
ba troskę o archeologię histo

ryczną i przedhistoryczną pozo
stawić archeologom, a poprze
stać ściśle w zakresie swojego 
programu - albo trzeba projekt 
wąski rozszerzyć (zgodnie z po
trzebami kraju) i stworzyć insty
tucję o szerokim zakresie, 
w którym będzie miejsce na róż
ne sekcje, np.: 1-archeologii hi
storycznej, 2-archeologii przed
historycznej, 3-antropologii, 
4-etnologii, 5-opieki nad pa
miątkami historycznymi i zabyt
kami sztuki i kultury, 6-historii 
sztuki. To jest moje zapatrywa
nie i zapewne wszystkich przyja
ciół nauki. Albo - albo. W pierw
szym razie - zakładajcie pano
wie towarzystwo ze ściśle ogra
niczonymi zadaniami, w drugim 
trzeba przybrać do współudzia
łu większe kolo przedstawicieli 
archeologii historycznej i przed
historycznej i ugruntować insty
tucję o szerokim zakresie".

Istniejącą w projekcie na
zwę Towarzystwa uznał za zbyt 
długą. Podał swoje propozycje: 
„Towarzystwo Opieki nad Sta
rożytnościami", „Towarzystwo 
Starożytnicze”, „Towarzystwo 
Archeologiczne", „Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami Przeszło
ści”. Wybór uzależniał od decy
zji włączenia zabytków arche
ologicznych do programu 
ochrony. Postulował założenie 
muzeum dla gromadzonych 
przez Towarzystwo zbiorów. 
Proponował zmiany formalne 
w składzie zarządu.

Erazm Majewski zaproszo
ny został na posiedzenie orga
nizacyjne 8 czerwca 1906 r., 
gdyż grupa inicjatywna posta-
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nowita powiększyć swoje gro
no. Namawiano go do wzięcia 
„czynnego udziału w pracach", 
obiecując działania „w kierunku 
archeologicznym" oraz założe
nie w przyszłości muzeum, co 
dla szukającego wówczas od
powiedniego miejsca dla swo
ich zbiorów Majewskiego było 
kuszącą propozycją.

Niewątpliwy talent organiza
cyjny, przedsiębiorczość, autory
tet naukowy oraz duże możliwo
ści finansowe E. Majewskiego 
zadecydowały o wpisaniu go na 
listę członków zarządu Towarzy
stwa. „Powichrowski napisai do 
mnie bardzo grzeczny list zapra
szający do uczestnictwa w Zarzą
dzie [...]" - napisał w swoim no
tatniku. „Myślę, że nie powinie
nem się wycofywać. Przyjmę te
dy". 9 września 1906 r. odpisał, 

wyrażając zgodę na „udział 
w pracy i zarządzie", co zostało 
przyjęte z „niekłamanym zadowo
leniem jako dobra wróżba dla 
przyszłej działalności Towarzy
stwa". Wpłacił także sto rubli jako 
członek założyciel. Na pierwszym 
posiedzeniu zarządu w glosowa
niu jawnym wybrano go na wice
prezesa; na jego żądanie prze
prowadzenia głosowania tajnego 
- potwierdzono wybór.

Erazm Majewski zaczął peł
nić obowiązki od natychmiasto
wego udzielenia gościny Towa
rzystwu Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości (taką nazwę przyjęto 
według propozycji E. Majewskie
go), przeznaczając (do 1907 r.) 
na jego siedzibę jeden z pokoi 
redakcyjnych „Światowita” przy 
ul. Złotej 61. Zabierał głos w dys
kusji nad ustalaniem praw i obo

wiązków tworzących się komisji 
(Architektury i Inwentaryzacji, 
Malarstwa i Rzeźby, Starej War
szawy), reprezentując stanowi
sko, że „komisje nie mogą być 
organami autonomicznymi, mo
gącymi coś przedsiębrać i posta
nawiać bez zgody zarządu lub 
zebrania ogólnego, zwłaszcza 
w rzeczach większej wagi lub 
kosztów większych". Dotował za
kup różnych materiałów (np. 
w maju 1907 r. dal 25 rubli na kli
sze fotograficzne). Wsparł finan
sowo wiele inicjatyw TOnZP (np. 
w marcu 1908 r. dat 100 rubli na 
zakup unikatowego zbioru var- 
savianow od Wiktora Gomulic- 
kiego). W 1908 r. zadeklarował 
15 tys. rubli na pozyskanie wła
snej siedziby Towarzystwa.

Uczestniczył czynnie w akcji 
wmurowywania tablic pamiątko-

1. Erazm Majewski (1858-1922)
2.3. Zbiory archeologiczne 
Erazma Majewskiego 
eksponowane w jego domu 
przy ul. Złotej 61 w Warszawie
4. Erazm Majewski w swoim 
gabinecie

(wszystkie ilustracje pochodzą 
ze zbiorów Państwowego 

Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie)

wych w Warszawie ku czci Stani
sława Staszica (Kanonia 8), An
toniego Malczewskiego (Elek
toralna 14), Juliusza Słowackie
go (Elektoralna 20). Od marca
1909 r. inwentaryzowat liczący 
ponad dwa tysiące tomów księ
gozbiór tohojski, ofiarowany To
warzystwu przez rodzinę Tysz
kiewiczów. Nadzorował i kontro
lował komisję „dla sprawdzania 
rachunków" Towarzystwa.

Jego trzyletnia kadencja 
przerywana była niedyspozycja
mi: chorobą (od 1904 r. E. Ma
jewski poważnie chorował na 
serce) i załamaniem po tragicz
nej śmierci 25 października 
1908 r. młodszego brata Mieczy
sława.

Na początku marca 1910 r. 
E. Majewski oficjalnie zgtosit 
prośbę o wykreślenie jego na
zwiska z listy kandydatów do za
rządu „z powodu zbyt nadwątlo
nego zdrowia", jednak część 
członków starego zarządu po
stanowiła umieścić je ponownie 
na liście wyborczej. Został więc 
powołany do zarządu na zebra
niu ogólnym członków czynnych, 
odbytym 17 marca 1910 r., a na 
posiedzeniu zarządu 9 kwietnia
1910 r. został wybrany na preze
sa TOnZP, ale z intensywnej pra
cy w Towarzystwie zrezygnował. 
Nie akceptował poczynań nie
których jego członków, jednak 
główne powody - to intensywnie 
prowadzona działalność nauko
wa, organizacja własnego Mu
zeum Archeologicznego, spore 
obarczenie pracą oraz pogar
szający się stan zdrowia. Preze
sem TOnZP został Zygmunt Glo
ger, a po jego śmierci Edward 
hrabia Krasiński.

Erazm Majewski, autor obo
wiązującej do dziś nazwy Towa
rzystwa, położył duże zasługi dla 
ochrony zabytków. Wyrazem 
uznania dla jego dokonań w tym 
zakresie było powierzenie mu 
stanowiska pierwszego prezesa 
Państwowego Grona Konserwa
torów Zabytków Przedhistorycz
nych, które zostało powołane 
w 1920 r. w niepodległej Polsce.

Maria Krajewska
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Muzeum Techniki 
w Warszawie

oraz
Krajowy Ośrodek Badań 

i Dokumentacji Zabytków

zapraszają na cykl popularnonaukowych 
pokazów multimedialnych:

TO TEŻ SĄ ZABYTKI... 

DZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE 
W POLSCE

pod patronatem 
Polskiego Komitetu Ochrony 

Dziedzictwa Przemysłowego (TICCIH)

W trzy kolejne soboty października br. 
w sali kinowej Muzeum Techniki w Warsza
wie (pi. Defilad 1) będzie można zobaczyć 
na filmach, slajdach, zdjęciach i rysunkach 
prezentowanych z rzutnika komputerowe
go szerzej nieznane zabytki przemysłu 
i techniki z terenu Polski. Tematyka poka
zów obejmuje średniowieczne wodociągi, 
pochodzące z przełomu XIX i XX w. kopal
nie, elektrownie wodne, budowle hydro
techniczne oraz nieistniejące już kolejki wą
skotorowe i jeżdżące w normalnym ruchu 
parowozy.

Prezentacje poświęcone będą 
następującym tematom:

7 października 2006 r.

godz. 12.00
Elektrownie wodne na Dolnym Śląsku
- Marek Barszcz (Warszawa)

godz. 14.00
Dawne koleje wąskotorowe w Polsce
- Tadeusz Suchorolski (Warszawa)

14 października 2006 r.

godz. 12.00
Średniowieczne wodociągi w Toruniu
- Robert Kola (Toruń)

godz. 14.00
Świat żywych maszyn.

Parowozy na kolejach polskich
- Andrzej Żmuda (Warszawa)

21 października 2006 r.

godz. 12.00
Zabytkowa kopalnia Ignacy.
Atrakcja turystyczna czy dobro zbędne
- Ewa Mackiewicz (Rybnik)

godz. 14.00
Budowle hydrotechniczne dolnej Wisły
- Waldemar Affelt (Gdańsk)

Wstęp na pokazy wolny, należy jedynie 
wykupić bilet do Muzeum Techniki. 
Przewidywany czas trwania każdego 
z pokazów - około 1 -1,5 godziny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KLUB PRENUMERATORÓW

/ Aleksander Stukowski z Poznania - Monika A. Murzyn, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświad

czenie rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2006

/ Barbara Watach z Istebnej - Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego, 
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach, Katowice 2006

/ Czesław Szczerski ze Szczecina - Rok 1920. Wojna Polski z Rosją bolszewicką, Ośrodek KARTA 
i Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005

/ Agnieszka Dzwonek z Konina - O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja, Oficyna Wydawni
cza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Liszewskiej - Dziecko w malarstwie od XVI do końca XX 
wieku ze zbiorów polskich, katalog wystawy w Muzeum-Palacu w Wilanowie, Warszawa 2004

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

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

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

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

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:

•>

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(ń,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 I kwartał 
2007 r. przyjmowane są do 5 grudnia 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.



Z kryminalnej kroniki

Egzekucja w Fontainebleau

Królowa szwedzka Krystyna po abdykacji na zamku w Uppsall
6 czerwca 1654 r. udała się do Rzymu, gdzie - jako nawróco

na katoliczka - olśniewata nczonością, ale i szokowała współcze
snych (w tym papieża) lihertynizmem, niespotykanym u kobiety. 
Zarówno albowiem w fizycznej konstytucji Krystyny - jej wyglą
dzie, jak i w jej psyche nastąpiło od momentu narodzin jakieś po
kraczne pomieszanie pierwiastków żeńskich I męskich, z przewa
gą tych ostatnich (jest to przykład tzw. hermafrodytyzmu rzekome
go). Ud wczesnej młodości ta jedyna i egocentryczna córka Gu
stawa Adolfa myślata, zachowywała się I ubierała się po męsku, 
gardząc kobietami i odczuwając nieprzeparty wstręt do Instytucji 
małżeństwa i macierzyństwa. Równocześnie miała pełną świado
mość tego, że jako kobieta była wręcz odstręczająca - zaniedba
na, małego wzrostu, o zapadniętej jednej piersi, krzywych ramio
nach, męskim głosie i chodzie. Z pewnością sama też wiele razy 
spostrzegała, że wszyscy przystojni, zwracający jej uwagę męż
czyźni (a nie była nieczuła na ich wdzięki) usuwają się natych
miast, jakby przerażeni. Postępująca neuroza Krystyny narażała ją 
wprawdzie na liczne skandale, ale bynajmniej, ledwo postawiła 
stopę na włoskiej ziemi, nie 
przeszkodziła w angażowaniu 
się w najbardziej karkołomne 
polityczne intrygi.

Wazówna zrezygnowała 
z korony szwedzkiej, lecz za
marzyła się jej inna - neapoli- 
tańska, a o tę mogła się ubie
gać pod warunkiem pozyska
nia pełnego zaufania Francji. 
Nie mogąc się zdecydować na 
wybór pomiędzy kardynałami 
Mazarinim a Retzem, dłuższy 
czas prowadziła podwójną grę. 
W planach Krystyny mieściło 
się także rozbicie Hiszpanów 
w południowych Włoszech i do
prowadzenie do wyzwolenia 
Neapolu, z pomocą francuską 
i włoską. Wczesnym latem 
1656 r. królowa Szwecji prowa
dziła z zainteresowanym Maza
rinim (intryga z Retzem nie uda
ła się) szczegółowe pertraktacje w sprawie Neapolu; po Jej śmierci 
na tronie miał zasiąść brat Ludwika XIV - Filip d'Anjou. Z kardyna
łem spotkała się w Compidgne I tu 22 września tego roku podpisa
ła oficjalny traktat z Francją, powierzający jej dowództwo w wypra
wie na Neapol.

Niestety, do planowanej wyprawy nigdy nie doszło. Zamiary 
królowej unicestwił pozostający w jej służbie markiz Gian Rinaldo 
Monaldesco (Monaldeschi), wcześniej dowódca jednego z ochot
niczych korpusów, zorganizowanych w Rzymie dla wsparcia ataku 
księcia de Guise na Neapol (1654), Monaldesco zdradził, zapewne 
także Hiszpanom, zamysły Krystyny, która wydala nań wyrok śmier
ci Fx post donosił o tym w liście z 15 czerwca 1669 r. kardynał De
nio Azzolino nuncjuszowi papieskiemu w Polsce, monslgnore Mare- 
scottiemu: „Powodem śmierci Monaldesco byto wykrycie jego ohyd
nej zdrady. Ujawnił najtajniejsze pertraktacje królowej, w których sam 
uczestniczy! jako pośrednik pomiędzy kardynałem Mazarlnem I inny
mi osobami. Zostało to udowodnione przez trzech świadków l jego 
wtasne listy, które królowa skonfiskowała. Uznał je za autentyczne 
i przyznał się do zbrodni".

O tym, co zaszło 10 listopada 1657 r. w pałacu Conciergerie 
w Fontainebleau (gdzie zatrzymała się Krystyna, podążając do 
Awinionu, aby tam oczekiwać stosownej chwili na ponowne spo
tkanie z Mazarinim), informują dwa inne wiarygodne źródła: rela
cja ojca Le Bel, przeora klasztoru trynitarzy w Fontainebleau i opo

wiadanie same] królowej, pisane w trzeciej osobie. Z obu tycli po
krywających się skądinąd wypowiedzi wynika, iż 6 listopada mo- 
narchlnl, od jakiegoś czasu podejrzewająca markiza o zdradę, 
wezwała do siebie ojca Le Bel, któremu data na przechowanie za
pieczętowaną paczuszkę, zawierającą przejęte i kompromitujące 
Włocha listy, i przykazała jej zwrot, gdy przyjdzie na to pora. 10 li
stopada do pałacowej Galerii des Cerfs zawezwała Monaldesca, 
który - spóźniony - zjawił się blady, drżący I jakby nieswój. Krysty
na zadała mu parę obo|ętnych pytań, a w międzyczasie poprosiła 
ponownie wezwanego przeora o wejście do galerii, po czym drzwi 
komnaty natychmiast zamknięto. Przez drugie drzwi weszli uzbro
jeni kapitan gwardii l dwaj żołnierze, Teraz królowa rozpleczętowa- 
la dostarczoną je] przez duchownego paczuszkę, pokazała mar
kizowi jej zawartość, a następnie dokonała jego osobistej rewizji, 
w wyniku której miała w ręku dalsze i niezbite dowody zdrady - 
demaskujące go dokumenty. Włoch nie mógł już niczemu zaprze
czać I choć przeor parokrotnie wstawiał się za nim. Krystyna była 
nieubłagana, Wyrok śmierci miał być wykonany bezzwłocznie, co 
niebawem nastąpiło, zaraz po spowiedzi delikwenta. Przewidują

cy Monaldesco miał wpraw
dzie pod ubraniem ciężką kol
czugę, lecz ta okoliczność tyl
ko przedłużyła jego śmierć, za
daną ciosami szpad w szyję 
i gardło.

Co dokładnie zdradził Mo
naldesco, nie bardzo wiadomo. 
Na pewno coś, co wiązało się 
z najtajniejszymi politycznymi 
planami Krystyny. Ona sama 
wyraziła się, iż to sprzeniewie
rzenie nie miało równego sobie 
i dotyczyło całego świata (,qui 
touchaient tout le monde'1); po- 
zostają hipotezy, trudne dziś do 
jednoznacznego wyjaśnienia.

Okazała wymiarami litogra
fia (432 x 610 mm), stanowiąca 
pendant do „Marie Stuart a Ho
lyrood”, wyszła spod tej samej 
ręki Emiliena Desmaisonsa 
(1812-1880) w 1837 r„ na pod

stawie obrazu lub też akwareli Achillesa Deverii (I800-1857). za
tytułowana „Christine a Fontainebleau", spełnia wszelkie wymogi 
modnego wówczas historycznego malarstwa, szczególnie chętnie 
podejmującego momenty wysoce dramatyczne lub tragiczne, 
układające się na spektakl typu: skandal, groza, śmierć, rozpacz, 
miłość (zazwyczaj nieszczęśliwa) itp. Dobór środków zastosowa
nych w kompozycji Deverii - Desmaisonsa jest tyleż typowy, co 
efektowny: przed kominkiem, na marmurowej posadzce dwaj sie
pacze dobijają Monaldesca, ujętego od tylu, w ostrym skrócie 
perspektywicznym, Dynamice tej grupy zdaje się odpowiadać sil
nie sfalowana, prawie skłębiona wzorzysta draperia. podwieszona 
obok monumentalnej kolumny, Wyidealizowaną - choć niewątpli
wie wzorowaną na portretach Bourdona - władczą sylwetkę Kry
styny flankują postacie omdlałego pazia i klęczącego u jej stóp 
opata w błagalnym geście. Achilles Deverla bardziej był znany ja
ko litograf (wykonał blisko 450 litografii) aniżeli profesjonalny ry
sownik, lecz l w tym wypadku mógł pozostawać pod wpływem 
swego brata Eugene'a (1808-1865), zawodowego i znanego ma
larza historycznego, w którego dorobku dziwnym trafem znajduje
my akwarelę „Śmierć Monaldeschiego"; rysunek ów pojawił się na 
paryskiej aukcji w 1863 r. i został wyceniony na kwotę 560 ówcze
snych franków.

Hanna Widacka

(grafika w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)



Piece Waltera Wendla
Dzieje fabryki pieców Waltera Wendla pozostają nieznane, choć działała ona przez 65 lat, początkowo w Królewcu (od 1879 r. 

do przełomu XIX i XX w.), następnie w Malborku (do lat dwudziestych XX w.), wreszcie w Braniewie (do końca 1944 r.). Ar
chiwum fabryki, zdjęcia i dokumenty rodzinne zaginęły w lutym 1945 r„ kiedy rodzina Wendlów, podobnie jak wielu innych miesz

kańców Braniewa, uciekała przez zamarznięty Zalew Wiślany. Ocalała tylko lista zamówień z wykazem pałaców, dworów i muze
ów; specjalnością firmy Waltera Wendla były piece w stylach historycznych lub perfekcyjne kopie barokowych i klasycystycznych 
oryginałów. Mimo ogromnej konkurencji dużych fabryk niemieckich, Walter Wendel potrafił pozyskać klientów w Prusach 
Wschodnich, Zachodnich, na Pomorzu i Śląsku, ale także w Westfalii, Berlinie, Hanowerze. Nawet rodzina Bismarcków zamawia
ła do swoich rezydencji piece Wendla.

___
1. Kopia barokowego pieca
7 1769 r., wykonana w 1933 r. 
do pałacu von Groebenów 
w Barzynie, obecnie w pałacu 
w Kwitajnach kolo Pasłęka
2. Piec w stylu barokowym 
z początku XX w. w pałacu 
von Kayserlingków
w Wejherowie - obecnej 
siedzibie Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej
3. Piec w stylu barokowym 
z 1910 r. w pałacu rodziny 
von Goltz w Dobrocinie 
koto Morąga
4. Piec w stylu 
klasycystycznym z lat 
1910-1920 w pałacu rodziny 
von Goltz w Dobrocinie
5.6. Piece w stylu 
klasycystycznym z lat 
dwudziestych XX w. w pałacu 
rodziny von Stein 
w Grazymach koto Olsztyna

(zdjęcia: Stanistaw Kuprjaniuk, 
Jagoda Semków, 

Weronika Wojnowska)


