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Aż 36,5 min euro z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) otrzymają na in- 
/xwestycje polskie instytucje kultury, w większości muzea w zabytkowych obiektach. 

Spośród 14 wybranych projektów najwięcej dostanie Muzeum Zamkowe w Malborku 
oraz władze tego miasta. Pieniądze z EOG trafią też m.in. do Muzeum-Zamku w Łań
cucie, Muzeum-Patacu w Wilanowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu i do Zamo
ścia. To dobry wybór. Wymienione muzea oraz miasta Malbork i Zamość zdecydowa
nie skorzystają na tych projektach. Z pewnością też znajdzie to swoje pozytywne odbi
cie w sferze turystyki. Choć tutaj nie zawsze będzie chodziło o znaczący wzrost liczby 
zwiedzających; czasem ważniejsze jest przeprowadzenie dziaiań inwestycyjnych 
i dzięki temu podniesienie jakości usługi i atrakcyjności odwiedzanego zabytku.

W Malborku pieniądze zostaną przeznaczone na prace związane z udostępnieniem 
do zwiedzania zachodniego skrzydła Zamku Średniego, zamkowych piwnic i strychów, 

a także odrestaurowanie szesnastowiecznego 
Szpitala Jerozolimskiego I kilometra średniowiecz
nych murów obronnych. W Łańcucie dokończony 
będzie remont zamku, zrewitalizowane dziewiętna
stowieczne kasyno urzędnicze i maneż, remontu 
doczekają się też storczykarnia i powozownia 
z otoczeniem. W Muzeum-Patacu w Wilanowie 
kontynuowane będą kompleksowe prace badaw
cze, konserwatorskie i rewaloryzacyjne. Z kolei Mu

zeum Narodowe w Poznaniu zamierza przeznaczyć otrzymane środki na remont pała
cu w Pogalinie, a władze Zamościa wyremontować i rozbudować pięć obiektów wa
rownych w obrębie Starego Miasta.

Czego na liście zabrakło? Z pewnością wielu wartościowych i oczekujących na po
moc zabytkowych obiektów. Ważniejsze jednak wydaje się ustalenie tego, czego nie 
powinno zabraknąć w najbliższej przyszłości. Może więc, już tylko hasłowo, dwa przy
kłady.

Pierwszy odnosi się do niezwykle cennego zabytku, o którym dzisiaj mówi się, że 
jest „nieoszlifowanym diamentem”. To wrocławska Hala Stulecia - od lipca ubiegłego 
roku wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO 
(„Spotkania z Zabytkami", nr 1, 2007, s. 3). Bezsprzecznie należy jej się znaczące 
wsparcie finansowe, tak by to arcydzieło architektury mogło nie tylko odzyskać dawną 
świetność, ale także przyjąć nową funkcję jednego z ważniejszych centrów kultury 
w Europie. Przeszkodą w pozyskaniu unijnych funduszy dla tego zabytku jest jego od
mienny od dotąd wymienionych status własnościowy (obiekt jest własnością spółki). 
Powstaje pytanie: jak zdobyć środki dla takiego zabytku?

Na przeciwnym biegunie propozycji czekają na pomoc choćby zapomniane cmen
tarze, np. te z czasów pierwszej wojny światowej - rozsiane na terenie niemal całej Ma
łopolski i Podkarpacia. Dziś nie wystarczą bowiem działania garstki miłośników i opie
kunów tych zabytków oraz niesiona cmentarzom pomoc miejscowych muzeów. Za kil
ka lat cały świat będzie obchodzić setną rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny. Czy zdoła
my do tego czasu uporządkować mogiły żołnierzy i ludności cywilnej poległych w wy
niku toczących się wówczas walk?

Przypominamy o możliwości dokonywania dorocznych odpisów kwot w wysokości 1% 
z podatków na rzecz instytucji pożytku publicznego, jaką jest Towarzystwo Opieki 

nad Zabytkami, wydawca naszego miesięczniku. Pieniądze, które zostaną przeznaczone 
na ratowanie zabytków można wpłacać na konto: 

BPH S. A. O/Warszawa Nr 81 1060 0076 0000 3300 0031 3478



przeglądy 
poglądy

W ubiegłym roku przypadto stule
cie polskich muzeów na wolnym 
powietrzu. Na świecie pierwszym 
muzeum na wolnym powietrzu był 
skansen - stąd nazwa tych muze
ów - w Sztokholmie, założony 
w 1891 r. W Polsce najstarszy 
skansen powstał w 1906 r. we 
Wdzydzach na Kaszubach. Z kolei 
w 1909 r. utworzona została ekspo
zycja architektury ludowej w Kró
lewcu. W 1937 r. zapadła jednak 
decyzja o jej przeniesieniu z obrze
ży królewieckiego ogrodu zoolo
gicznego do Olsztynka. Tu było już 
mauzoleum Hindenburga, a do
datkowa atrakcja miała przycią
gnąć jeszcze większe rzesze tury
stów. Dziś skansen w Olsztynku 
zajmuje 39 ha i znajdują się w nim 
42 obiekty architektury, w tym 12 
przeniesionych z Królewca - m.in. 
zagroda litewska, kuźnia, dzwonni
ca. Są tu chałupy z Powiśla, Warmii 
i Mazur. Skansen w Olsztynku jest 
jednym z największych w Polsce. 
Jego wartością jest wielokulturo- 
wość. Dodatkową atrakcją dia 
zwiedzających są zwierzęta: konie, 
kozy, owce i krowy. Dzięki nim ob
raz dawnej wsi jest bardziej natu
ralny. Z okazji jubileuszu skansen 
w Olsztynku gościł przedstawicieli 
Stowarzyszenia Muzeów na Wol
nym Powietrzu, skupiającego 
wszystkie skanseny w Polsce.

W nieczynnej od 1939 r. kaplicy 
w zamku w Krasiczynie zakończo
ne zostały prace remontowo-kon
serwatorskie. Ta jedna z najwięk
szych w Polsce kaplic kopułowych, 
porównywalna pod względem bo
gactwa zdobniczego i architekto
nicznego jedynie z kaplicą Zyg- 
muntowską na Wawelu i najcen
niejszymi tego typu zabytkami wło
skiego renesansu, ma być ponow
nie konsekrowana, by móc służyć 
jako miejsce liturgii religijnych. 
W czasie drugiej wojny światowej 
była niemal całkowicie zdewasto
wana i przez długie lata zdana na 
pastwę losu. Dopiero w 2003 r. roz
poczęto fachową renowację kapli
cy - konserwatorom udało się od
słonić górną kondygnację ścian 
i ukazać niezwykle bogatą i uroz
maiconą ornamentykę. Odnowio
no m.in. cenne rzeźby architekto
niczne i figuralne oraz rzadkiej uro
dy polichromie i sztukaterie wyko
nane przez włoskich mistrzów. 
Uratowano też zespół cennych płyt 
nagrobnych i epitafiów, poświęco
nych członkom rodziny Sapiehów, 

ostatnich właścicieli zamku w Kra
siczynie. W najbliższym czasie pla
nowana jest również rekonstrukcja 
wyposażenia ruchomego kaplicy, 
w tym wczesnobarokowego ołtarza 
głównego, boazerii, ławek i pro
spektu organowego. Będzie to 
możliwe m.in. dzięki dobrze zacho
wanym zdjęciom tych elementów. 
W całości ocalały bowiem jedynie 
zdeponowane obecnie w Muzeum 
Narodowym Ziemi Przemyskiej 
kunsztownie rzeźbione drzwi, które 
wiodły z krużganków do wnętrza 
kaplicy.

W Lodzi, w sąsiedztwie dworca 
Lódż-Fabryczna planowane są re
wolucyjne zmiany. Ma tu powstać 
nowe centrum miasta: 2,5-hektaro- 
wy plac, hala festiwalowo-kongre- 
sowa, rewitalizowane budynki elek
trowni z przeznaczeniem na cen
trum kulturalne. Powstałoby też 
muzeum sztuki nowoczesnej, mu
zeum techniki, planetarium. Oś ar
tystyczną miasta ma stanowić ul. 
Targowa, przy której mają być 
wzniesione nowe budynki i wyre
montowane stare, zabytkowe. Za
gospodarowywanie tego rejonu 
Łodzi zapoczątkowało powstanie 
w ubiegłym roku Fundacji Sztuki 
Świata.

Trwa odbudowa mostu Staromiej
skiego w Gorzowie Wielkopolskim. 
Jego kształt po odbudowie nawią
zuje do mostu Gerloffa z 1926 r., 
który został wysadzony w 1945 r. 
przez niemieckich saperów. 
W 1952 r. most odbudowano, ale 
usunięto wówczas charaktery
styczny dla tej konstrukcji element 
- nadwieszone nad wodą balkoniki 
widokowe. Teraz wracają one na 
swoje miejsce.

Spektakl bitwy pod Grunwaldem 
w 2010 r. rozegra się już w innej 
scenerii. Rozstrzygnięty został 
konkurs na nową koncepcję zago
spodarowania Pól Grunwaldzkich. 
Wybrany projekt zakłada pozosta
wienie zasadniczego układu 
wzgórza i powstałego w 1960 r. 
zespołu pomnikowego, natomiast 
proponuje zbudowanie zupełnie 
nowego Muzeum Bitwy pod Grun
waldem. W nowym budynku mu
zealnym mają się mieścić dwie 
sale ekspozycyjne dla wystawy 
stałej i zmiennej, a także zaplecze 
gastronomiczne dla turystów, sto
iska handlowe i pomieszczenia 
administracyjne. W tym roku ma 
powstać dokumentacja technicz
na projektu, a w 2008 r. ma ruszyć 
budowa. Obchody 600-lecia bitwy 
powinny odbyć się już w nowym 
otoczeniu.

17 listopada 2006 r. odbyto się 
przekazanie przez Minister Spraw 
Zagranicznych RP obrazów olej
nych, rysunków oraz dokumentu 
archiwalnego ze zbiorów prywat
nych w darze dla polskich muze
ów. Wśród przekazanych dziel byty 
m.in.: trzy obrazy olejne oraz cztery 
rysunki piórkiem autorstwa Józefa 
Czapskiego (1896-1993), a także 
cztery rysunki - karykatury Kazi
mierza Sichulskiego (1879-1942). 
Wszystkie te prace pochodzą z ko
lekcji Władysława Żeleńskiego, 
zmarłego w ub. roku znanego pol
skiego prawnika, historyka i publi
cysty, mieszkającego we Francji 
od zakończenia drugiej wojny 
światowej. Zgodnie z życzeniem 
ofiarodawcy, jeden z obrazów J. 
Czapskiego przekazany został Mu
zeum Narodowemu w Poznaniu, 
a dwa pozostałe Muzeum Narodo
wemu w Krakowie. Rysunki wzbo
gacą natomiast zbiory Muzeum 
Emeryka Hutten-Czapskiego (od
dział Muzeum Narodowego w Kra
kowie), a prace K. Sichulskiego 
krakowskie Muzeum Teatru Stare
go. W czasie uroczystości nastąpi
ło również przekazanie do Archi
wum Akt Dawnych w Warszawie 
osiemnastowiecznego dokumen
tu, podpisanego przez króla Stani
sława Augusta Poniatowskiego. 
Stanowi on dar osoby prywatnej, 
obywatelki fińskiej, pani Sirkka 
Makinen.

Piętnastowieczna rzeźba św. Anny 
Samotrzeć z Knurowa z kolekcji 
Muzeum Archidiecezjalnego w Ka
towicach została wypożyczona do 
Galerii Narodowej w Pradze na 
wielką wystawę „Śląsk - perta 
w czeskiej koronie”. Jest jednym 
z setek eksponatów: rzeźb, obra
zów, grafik i dziel sztuki użytkowej, 
pokazanych w reprezentacyjnym 
gmachu tzw. ujeżdżalni waldsz- 
tejnskiej na Malej Stranie. Wysta
wa, którą przygotowały także Mu
zeum Miedzi w Legnicy oraz Uni
wersytet Wrocławski, pokazuje, 
jak ważnym ośrodkiem kultural
nym byt Śląsk (wtedy we władaniu 
Czechów) w średniowieczu i na 
początku ery nowożytnej. Wypo
życzona na wystawę rzeźba św. 
Anny Samotrzeć z Knurowa zali
czana jest do wczesnego nurtu 
sztuki śląskiej, tzw. madonn na 
Iwie. Powstała około 1400 r. Przez 
wiele wieków była ozdobą kościo
ła św. Wawrzyńca w Knurowie 
(dziś ta świątynia stoi w Chorzo
wie). Dwa lata temu konserwato
rzy z Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie przywrócili figurze jej 
dawny blask, dokonując gruntow
nej renowacji.

Na pól kilograma wyrobów ze srebra 
natrafili archeolodzy w Dzierznicy ko
lo Giecza. To największy wczesno
średniowieczny skarb, jaki do tej pory 
znaleziono. Ukryty był w naczyniu 
i zakopany w ziemi prawdopodobnie 
w latach sześćdziesiątych X w., być 
może tuż po chrzcie Polski, twierdzi 
odkrywca skarbu, archeolog z Po
znania, Mirosław Andratojć. Na znale
zisko składają się 2852 fragmenty 
monet i biżuterii z IX i X w. Są to 
przede wszystkim monety arabskie, 
ale również bizantyjskie i ponad 70 
sztuk monet europejskich - bawar
skich, szwabskich, saskich, duńskich 
i prawdopodobnie czeskich. Znalezi
sko stanowi pozostałość dawnego 
skarbu, odkrytego w 1909 r.

W Krakowie w Wieży Ratuszowej 
czynna była w listopadzie i grudniu 
2006 r. wystawa zabytków znalezio
nych pod płytą Rynku Głównego 
w trakcie badań archeologicznych, 
prowadzonych od sierpnia 2005 do 
listopada 2006 r. Pozyskano wów
czas kilkadziesiąt tysięcy obiektów, 
z których ponad 7 tys. trafiło do 
zbiorów Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa. Na wystawie zgro
madzono najciekawsze zabytki 
znalezione podczas badań - frag
menty szkieletów, zbiory monet, bi
żuterię, a na planszach ukazano 
nowe spojrzenie na rozplanowanie 
dawnego Krakowa.

W listopadzie ubiegłego roku minę
ło 25-lecie działalności Zespołu 
Opiekunów Kulturowego Dziedzic
twa Warszawy ZOK. W ciągu tych 
25 lat społecznicy ZOK ocalili wiele 
cennych warszawskich zabytków. 
Powstrzymali przebicie ul. Koperni
ka do Smolnej, uratowali przed 
zburzeniem liczne kamienice, przy
czynili się do przeobrażenia ul. Ząb- 
kowskiej i - co niezwykle ważne - 
zmienili nastawienie opinii publicz
nej do niedocenianej wcześniej ar
chitektury z przełomu XIX i XX w.

Ukazał się kolejny, piąty tom Dzien
nika wypadków Karola Estreichera jr. 
Obejmuje on wydarzenia z lat 1973- 
-1977. Wspomnienia poprzedza ob
szerny wstęp Zbigniewa Kazimierza 
Witka, prezesa Towarzystwa Przyja
ciół Sztuk Pięknych w Krakowie, do
kumenty remontu - dewastacji willi 
prof. Karola Estreichera oraz prze
mówienie prof. Tadeusza Ulewicza 
Nad „Dziennikiem" pamiętnikarskim 
Karola Estreichera mi., wygłoszone 
na posiedzeniu Wydziału Filologicz
nego PAU. Wydawcą Dziennika jest 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięk
nych w Krakowie.
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U/lAf wiedzieć ffW więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czy
telnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł 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.

Kto jest jego twórcą? Carl 
Fróschl (1848-1934), urodzo
ny w Wiedniu austriacki ma
larz i rysownik, znany przede 
wszystkim jako znakomity 
portrecista, twórca obrazów 
religijnych i rodzajowych, 
w większości wykonywanych 
techniką pasteli. Studiował 
w latach 1864-1869 w Akade
mii Sztuk Pięknych w Wied
niu, a od 1870 r. w Królew
skiej Akademii Sztuk Pięk
nych w Monachium u Wilhel
ma Dieza (1839-1907). Zimę 
1874/1875 i 1875/1876 młody 
Fróschl spędził we Włoszech

„Proszę o pomoc w rozwikła
niu nurtującej mnie od lat za
gadki, dotyczącej obrazu bę
dącego w posiadaniu rodzi
ny. Przedstawia on stojącą 
pod drzewem piękną kobietę, 
trzymającą na rękach niemal 
nagie dziecko, które całuje 
[...]. W tle krajobraz z płynącą 
rzeką i pasmem wzniesień na 
horyzoncie. Kobieta odziana 
jest w powłóczystą suknię. 
Głowę ma nakrytą białym, 
muślinowym szalem (welo
nem?), który otacza jej szyję 
i spada na plecy [...]. Dziecko 
[...] jakby było zainteresowa
ne czymś innym, niż pocałun
kiem; nie zauważa kobiety, 
lecz patrzy na wprost widza. 
Obraz można nazwać: "Ma
cierzyństwo* lub "Melancho
lia*, ale równie dobre nazwy - 
to: "Zaduma* albo "Pożegna
nie*. Jego treść może też być 
różnie Interpretowana. Ja na 
przykład nie wiem, czy malarz 
przedstawił scenę mitologicz
ną, religijną, czy może jest to 
realistyczny portret kobiety 
i dziecka. Wydaje mi się, że 
każda z tych możliwości mo
że być prawdziwa. Może więc 
treścią obrazu jest macierzyń
stwo przedstawione na tle 
przepełnionego spokojem 
letniego krajobrazu, a może 
jest to pocałunek złożony 
dziecku przed kąpielą lub po 
kąpieli, może wreszcie jest to 
scena poprzedzająca trage
dię - dziecko albo niewiasta 
wkrótce zginie w nurtach rze
ki... Pytań rodzi się wiele. Jest 
w tym obrazie piękno i jakaś 
nostalgia, kojąca cisza i smu
tek pożegnania, uczucie bez
pieczeństwa i bliskiej tragedii. 
Według mojej wiedzy obraz

powstał przed 1939 r. Jest 
malowany pastelami i ma wy
miary 69,5 x 98 cm. Zdradza 
rękę biegłego artysty o nazwi
sku C. Fróschl (sygnatura 
w prawym dolnym rogu). Z ty
lu pieczątka z napisem: «WH- 
helm Volker / Wilhelmshaven I 
Bórsenstr. 46 / Ecke Kielerstr. 
/ fernspr. 650*, być może 
marszanda, od którego ku
piono malowidło. Kim byt ma
larz? Kiedy i gdzie tworzył? Ja
ką obraz może mieć war
tość?"

Henryk Pestka
Łomża

Na temat doznań przy oglą
daniu obrazu oraz interpreta
cji przedstawionej w nim sce
ny nie będziemy się wypo
wiadać. Zawsze bowiem jest 
to kwestia indywidualnych 
odczuć i wrażliwości widza. 
Jeśli jednak malowidło wy
zwala aż tyle (znakomicie 
skądinąd opisanych w liście) 
ocen i emocji - dobrze chyba 
świadczy o samym dziele. 

(głównie w Rzymie, gdzie do
skonalił się w modelunku) 
i na Riwierze. W okresie mo
nachijskim pozostawał też 
w ścisłym kontakcie z innym 
znakomitym profesorem 
i malarzem Wilhelmem Kaul- 
bachem (1805-1874), który 
zachęcił go do zainteresowa
nia się portretem pastelo
wym, co stało się później 
główną specjalnością Fróschla 
i przysporzyło mu wielu za
mówień. Od 1883 r. ukształ
towany już pod względem ar
tystycznym malarz zamiesz
kał w rodzinnym Wiedniu, 
któremu pozostał wierny do 
końca życia.
Zaczynał od malarstwa ro
dzajowego. Jego pierwszy 
duży obraz „Waśń domowa” 
powstał jeszcze pod kierun
kiem Dieza. Następny, noszą
cy już cechy pracy samo
dzielnej - to „Krzyczące 
dziecko”. Najbardziej znany 
jego obraz religijny „Madonna 
z Dzieciątkiem” (1887) został 
spopularyzowany w postaci 

powtórzeń graficznych i za 
pewne to jedno z nich (kupio 
ne u Wilhelma Volkera, han 
dlarza obrazów w Wilhelm 
shaven w Niemczech) tak za 
intrygowało naszego czytelni 
ka i zostało opisane w liście. 
Dopiero w latach dziewięć
dziesiątych XIX w. powstały 
pierwsze pejzaże artysty. 
Wśród portretów Fróschla wy
mienia się przede wszystkim 
portret księżnej Kantakuzen 
(1887), cesarza Franciszka 
Józefa I (1894) i jego dzieci: 
arcyksiężnej Marii Walerii, ar- 
cyksięcia Rudolfa oraz żony 
arcyksięcia Rudolfa, arcy
księżnej Stefanii. Carl Fróschl 
byt też łubiany jako portreci
sta dzieci, których zachowa
nia ukazywał w pełnych hu
moru rysunkach, opublikowa
nych m.in. w książce Złote 
czasy (Monachium 1882), 
w Albumie Fróschla (Lipsk 
1890) oraz w książeczce Mali 
towarzysze (Lipsk 1891).
Oryginalnych prac tego arty
sty na międzynarodowym ryn
ku sztuki nie ma zbyt wiele, ale 
te, które pojawiły się na nim 
w ostatnich latach, zostały 
sprzedane po godziwej cenie. 
Za pastel „Popiersie mło
dzieńca” (1903, tondo, średni
ca 56 cm) w Domu Aukcyj
nym Nagła w Stuttgarcie, po 
przeliczeniu z marek, zapła
cono co prawda ledwie 500 
euro, ale już kolejne trzy pa
stele sprzedane w Sothe
by’s w 1992 r. w Londynie - 
„Młoda dziewczyna z bukie
tem kwiatów" (75 x 59 cm) 
i „Portret czwórki dzieci” (140 
x 104 cm) - oraz w 1993 r. 
w Monachium - „Dziewczyn
ka z królikiem” (1883, 
61,5 x 47,5 cm) - osiągnęły 
dwu- i trzykrotnie wyższe kwo
ty, a wystawiony pod koniec 
ubiegłego roku w Dorotheum 
w Wiedniu (malowany tym ra
zem olejno na płótnie) obraz 
„Rodzeństwo” (1910, 115 
x 68 cm) oszacowano nawet 
na 2500-3000 euro. Oczywi
ście, takich pieniędzy nie 
można oczekiwać za repro
dukcję obrazu, ale i ona ma 
swoją wartość choćby ze 
względu na fakt, że została 
wykonana najpewniej na po
czątku XX w. i przedstawia 
jedną z najbardziej cenionych 
prac Carla Fróschla.
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We wszystkich krajach Europy Zachodniej majątki ziemskie w znacznej 
części należą do potomków tych, których byty własnością w ubiegłych 

wiekach. Jest oczywiste, że w Polsce część własności ziemskiej, jaką byty 
dwory, będzie musiała wrócić do prawowitych właścicieli. Rzecz w tym, by 
w kilkudziesięciu choćby miejscach, w autentycznych prywatnych, żyjących 
dworach przechować i kontynuować tradycje ziemiańskie. Wesprzeć je tak, 

by mogły promieniować kulturą na okolicę i region.

Raport o polskich 
dworach

------ -  MACIEJ RYDEL

1 wór jako siedziba właściciela ziemskiego w liczą- 
Jcej się skali odszedł do przeszłości. Tak się stało 

»—' z jego funkcjami gospodarczymi, funkcją ośrodka 
życia wsi, funkcją kulturotwórczą, przechowywania oby
czaju i tradycji szlachecko-ziemiańskich. Ale czy wszyst
kie te, jakże ważne dla polskiej historii i polskiej tożsamo
ści aspekty życia dworu muszą całkowicie odejść w prze
szłość? Czy nie da się pociągnąć nici kontynuacji choćby 
niektórych z nich? Może żar jeszcze nie wygasł i da się go 
rozdmuchać, wprawdzie nie do rozmiarów płomienia 
oświetlającego polskie życie współczesne, ale płomyka, 
który podtrzyma tradycje, pokaże, co cennego było w ży
ciu polskich dworów.

Współczesne polskie dwory można podzielić na sie
dem grup:

- dwory, które po 1945 r. ostały się w rękach przed
wojennych właścicieli;

- dwory, które wróciły po 1989 r. do potomków wła
ścicieli sprzed drugiej wojny światowej;

- dwory przerobione na muzea lub przeniesione do 
skansenów (rekonstrukcje);

- dwory kupione i odremontowane na prywatne 
mieszkania przez nowych właścicieli;

- dwory przemienione w pensjonaty, hotele i ośrodki 
konferencyjno-szkoleniowe;

- dwory w rękach samorządowych, gdzie umieszczo
ne są szkoły, przedszkola, domy dziecka, ośrodki zdrowia 
i domy pomocy społecznej, mieszkania gminne;

- dwory puste i niezagospodarowane.
Po 1945 r. nie ostał się w Polsce ani jeden dwór z przy

należną mu ziemią i gospodarczym zapleczem, ale do dziś 
przetrwało prawie 30 dworów w rękach potomków ich 

przedwojennych właścicieli. Stało się to dzięki temu, że 
dwory te nie stanowiły części majątku ziemskiego, lecz były 
tzw. resztówkami. Ziemią był w nich najczęściej park, 
a właściciele wykonywali inne zawody niż uprawa ziemi. Ja
ko przykład mogą tu posłużyć dwa wspaniałe dwory Zbi
gniewa i Mieczysława Novakow w Glanowie i Tarnawie na 
północ od Krakowa. Właściciele, zepchnięci po wojnie do 
jednego czy dwóch pokoi, przetrwali okres PRL-u i dziś 
mieszkają w swoich siedzibach, kontynuując tradycje przod
ków. W obu wypadkach gospodarze przedwojenni nie 
utrzymywali się z ziemi, lecz z pracy w mieście, wokół dwo
ru ziemi było niewiele, więc „resztówki” zachowały się.

Podobnie było w dworze w Gdowie, którego właściciel 
- generał Kazimierz Habicht był lekarzem wojskowym 
w Krakowie. Dziś dworek należy do jego córki i wnuków. 
W Kuklówce i Adamowiźnie (Mazowieckie) mieszkają po
tomkowie Józefa i Adama Chełmońskiego. Dwór w Biskupi
cach Melsztyńskich (Małopolskie), który też nie był ośrod
kiem gospodarki rolnej, tylko domem letnim mieszkańców 
Krakowa, ostał się w rękach Kuchanowiczów. Dwór w Ko
mornikach (Małopolskie) należy w dalszym ciągu do rodzi
ny Stojków. Niezwykły dwór w Hucisku (Małopolskie) 
przez cały okres powojenny należał do Stefana Lipowskiego 
(zmarłego w 2004 r.), potomka rodu posiadającego Hucisko 
od początku XIX w. Niestety, po śmierci ostatniego właści
ciela dwór przestał istnieć (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 
4, 2006, s. 21). Zakrzewek (Wielkopolskie) cudem ostał się 
w rękach rodziny Kossowskich. Powoli wraca do życia.

Warto tu wspomnieć o nielicznej grupie dworów 
miejskich, które zdołali utrzymać dawni właściciele. Tak 
jest przede wszystkim w Krakowie z dworem Potockich 
na Olszy, dworem Rydlów i dworem Tetmajerów w Bro- 
nowicach. W Gorzeniu Górnym pod Wadowicami znaj
duje się należące do fundacji rodzinnej muzeum Emila
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1. Dwór w Glanowie. Od XIX w. znajduje się w rękach rodziny 
Novakow. Jako „resztówka” przetrwał po 1945 r. i dziś jest jednym 
z niewielu ocalonych i wspaniale utrzymanych zabytków.

Zegadłowicza. Żaden z właścicieli wymienionych wyżej 
dworów nie utrzymuje się z rolnictwa. Obecny żywot 
tych dworów - to pielęgnacja tradycji, duże przywiązanie 
do rodowych siedzib, specyficzna, cudowna atmosfera 
autentyku. Czy da się to jakoś rozbudować, pokazać, od
tworzyć dawną świetność, a w każdym razie obyczaje, 
kulturę i swoisty styl? Gościnność w tych dworach, spój
ność z otaczającą naturą, wrośnięcie w środowisko natu
ralne, pielęgnacja tradycyjnych wartości, patriotyzm - to 
cechy jakże charakterystyczne dla życia dawnych dwo
rów. To jest ta cienka nić kontynuacji, którą trzeba 
wzmacniać.

W 1939 r. w Polsce istniało, w ówczesnych granicach, około 
16 000 dworów, w tym około 4000 na kresach. W 2006 r. 
w obecnych granicach Polski jest ich około 2800. Z tej liczby 
ponad 2000 znajduje się w stanie ruiny, radykalnej przebudo
wy lub totalnego ogołocenia (wycięcie parku, pozbawienie 
całej infrastruktury gospodarczej). Z dużą dozą dobrej woli 
można uznać, że 160 dworów istniejących w Polsce zachowa
ło walory architektoniczno-historyczne, nawiązujące do stanu 
oryginalnego, czyli około 1% stanu z 1939 r. Nie ma ani jed
nego całego założenia dworskiego z funkcjonującą infrastruk
turą, które przetrwałoby drugą wojnę światową i czasy PRL-u. 
Pozostałych około 700 dworów dałoby się jeszcze uratować, 
gdyż choćby parki zachowały swą podstawową substancję.

Niestety, były przypadki, że właściciele mieszkali po 
wojnie w swoim dworze, nie wytrzymali jednak szykan 
lub sytuacja materialna zmusiła ich do opuszczenia dwo
ru, a najczęściej występowały obydwie przyczyny łącznie. 
Tak było np. w Bartodziejach (Mazowieckie) Janowskich, 
Wólce Kłodzkiej i Rusinowie Dąbrowskich (Świętokrzy
skie). Dwory te, będące jeszcze do lat osiemdziesiątych 
XX w. w rękach prywatnych, dziś są w ruinie. Rozpada 
się dwór w Jaszczowie (Lubelskie), należący do prof. Wa
lerego Pisarka, syna przedwojennej właścicielki. Dwór 
w Łososinie Małej (w dawnym Białostockiem) należał do 
majora Stanisława Bilmina, który zamordowany został 
w Katyniu. Dziś dwór ten należy do wnuka, ale nie stać 
go na utrzymanie pustego budynku.

W poszukiwaniu możliwości zachowania autentyczne
go przekazu historycznego oraz kontynuacji tradycji pol
skich dworów należy szczególną uwagę zwrócić na przy
padki powrotów do swoich włości po 1989 r. potomków 
właścicieli dworów sprzed drugiej wojny światowej. Nie są 
to łatwe powroty. Znam w Polsce 5 8 powrotów potomków 
przedwojennych właścicieli dworów, pałaców lub zamków. 
Na podstawie tych, z którymi miałem bezpośrednio do czy
nienia, mogę stwierdzić, że są to dramatyczne próby powią
zania zerwanych nici, ożywienia drobnych gałązek starych, 
zakorzenionych dębów. Te „dęby” są dla mnie symbolem 
trwania, symbolem polskiej tożsamości. W narodzie, który 
tak chętnie mówi o swojej tożsamości, wszystkie przypadki 
sięgania do korzeni, powrotów do odwiecznych gniazd, po
winny być przez ten naród szczególnie wspierane. Zwłasz-
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2. Dwór w Żarnowcu. Od 1879 do 1902 r. należał do Biechońskich.
Po wykupieniu od nich, w 1903 r. przekazany został Marii Konopnickiej 
w darze od narodu. Mieszkała tu głównie latem, do śmierci w 1910 r.
W 1956 r. córka Marii Konopnickiej - Zofia Mickiewiczowa - przekazała 
dwór Skarbowi Państwa. Od 1960 r. w zachowanym autentycznym 
wnętrzu mieści się Muzeum Marii Konopnickiej.
3. Dwór z XIX w. w Żytnie. Od 1639 do 1945 r. właścicielami dworu 
byli Siemieńscy. Po 1945 r. była tu szkoła. Od 1994 r. dwór stoi pusty, 
zdewastowany. Dla mieszkańców Żytna ruina dworu stanowi 
najwyraźniej chlubę, gdyż umieścili go na witrynie internetowej.

(zdjęcia: Maciej Rydel)

cza że nic tu się nie dzieje kosztem społecznym. Wręcz od
wrotnie. Potomkowie przedwojennych właścicieli dworów 
i pałaców odbudowują niejednokrotnie coś, co już dawno 
przestało przypominać siedzibę ziemiańską. Niemiłosiernie 
zdewastowane i rozkradzione sadyby prawowici właściciele 
odkupują od tych, którzy je im zabrali. Pozostaje więc za
sadnicza kwestia. Jak wbrew prymitywnemu populizmowi, 
wobec braku uregulowań prawnych, administracyjnej mi
tręgi i biurokratycznej niechęci, ożywić miejsca, które przez 
wieki żyły z gospodarowania na ziemi, hodowli bydła, trzo
dy, koni, produkcji roślinnej i zwierzęcej. Żywotność idei 
powrotu właścicieli do swojego gniazda jest duża. Niekiedy 
sentyment i determinacja znacznie przekraczają realne moż
liwości właścicieli. Polskie obyczaje szlachecko-ziemiańskie 
tu i ówdzie odradzają się, nie w postaci sztucznych przed
stawień „na pokaz” i „zabawy w dwór”, lecz codziennych, 
autentycznych elementów życia.

Do dworu swego ojca w Laskowej (Nowosądeckie) 
wrócił pan Antoni Michałowski (zmarły w sierpniu 2004 r.). 
Ten najstarszy z istniejących polskich dworów drewnia
nych, datowany na 1673 r., został uratowany przez wła
ściciela od niechybnej zagłady. Mieszkają tam potomko
wie przedwojennych właścicieli. Dwór w Krzesku na 
Podlasiu wrócił do Stanisława Scibor-Marchockiego.

Przedwojenny właściciel, Zygmunt Ścibor-Marchocki, 
aresztowany przez NKWD w 1939 r., został zamordowa
ny w Kozielsku. Stanisław Marchocki z podziwu godnym 
uporem doprowadza swój dwór po okresie PRL-owskiej 
dewastacji do stanu używalności.

Dwór w Skotnikach koło Sandomierza, należący od 
początku swego istnienia w XVII w. do 1945 r. do Skot
nickich, wrócił do ich potomków w 1997 r. Skotniccy by
li właścicielami Skotnik od XIII w., mieli bardzo dobre 
stosunki z wsią i to miejscowi chłopi upominali się, by 
Skotniccy do Skotnik wrócili. W 1997 r. jednogłośną 
uchwałą Rady Gminy dwór w niezłym stanie został nie
odpłatnie oddany dawnym właścicielom. To wyjątkowy 
i godny naśladowania przypadek. Dwór z pięknym par
kiem w Rybnej koło Krakowa wrócił do Rostworowskich 
jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w. Ciekawie zapo
wiada się sytuacja dworu w Dańkowie (Mazowieckie), 
który wrócił wraz z 400 hektarami ziemi do państwa An
ny z Branickich i Tadeusza Wolskich. Tadeusz Wolski 
(zmarł w 2005 r.) był prawnym spadkobiercą przedwo
jennych właścicieli - Janaszów, dwór należał do jego mat
ki. Miejsce to od drugiej połowy XIX w. słynne było 
z hodowli najlepszych odmian zbóż. Komorza Mała (Ku
jawsko-Pomorskie) wróciła do rodziny Janta-Połczyń- 
skich, osiadłych na tych ziemiach w XVI w. Do dworu 
w Brodnicy (Wielkopolskie) wrócił potomek przedwo
jennego właściciela Jerzy Mańkowski i prowadzi tam 
światowej klasy pensjonat, a do swojego dworu w War- 
gowie powróciło rodzeństwo Żółtowskich, odbudowaw
szy go z ruin. Dwór w Kadzewie po 1945 r. był dewasto
wany przez PGR. W 1997 r. Irena z Żółtowskich Byszew- 
ska - córka Stanisława Żółtowskiego i jej syn Stanisław 
Byszewski odkupili swoją własność od Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Pani Irena Byszewska po 60 la
tach powróciła do swego miejsca urodzenia i młodości.
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Jest kilkanaście przypadków powrotu potomków wła
ścicieli dworów, których jednak nie stać na odbudowę 
czy remont. Wiele powrotów uniemożliwia brak ustawy 
reprywatyzacyjnej. Szczególne znaczenie miałyby sytuacje 
powrotu do dworów rodów osiadłych od wielu wieków 
w danej miejscowości (Karnkowo - Karnkowskich, Ko- 
mierowo - Komierowskich, Kwilcz - Kwileckich czy Nie- 
golewo - Niegolewskich).

Przy okazji warto zaznaczyć, że tak jak dwory „resz- 
tówki” tu i ówdzie ostały się w rękach dawnych właścicie
li, tak w odniesieniu do większych budowli, tzn. pałaców 
i zamków - takich przypadków nie było. Ale po 1990 r. 
kilkanaście pałaców i zamków wróciło do właścicieli. Pa
łac w Kurozwękach, należących w 1945 r. do Popielów, 
został kupiony od państwa przez Marcina Popiela, który 
przywrócił mu życie, i promieniuje kulturą na otoczenie. 
Podobnie jest w pałacu w Korczewie koło Siedlec, który

DWORY PRZEKSZTAŁCONE W MUZEA

1. Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszulach (Wielkopolskie)
2. Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie (Łódzkie)
3. Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Dwór w Dołędze (Małopolskie)
4. Muzeum Wnętrz Dworskich i Portretu Polskiego w Tubądzinie 

(Wielkopolskie)
5. Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej 

(Mazowieckie)
6. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (Podlaskie)
7. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (Mazowieckie)
8. Muzeum w Stryszowie - oddział Muzeum Narodowego na Wawelu
9. Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie - oddział Muzeum

Okręgowego w Łomży (Mazowieckie)
10. Muzeum Kultury Szlacheckiej w Łopusznej (oddział Muzeum 

w Zakopanem)
11. Muzeum dworu w Pilaszkowie (Mazowieckie)
12. Muzeum w Oporowie koto Kutna
13. Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Dębnie (Małopolskie)
14. Muzeum - Zbrojownia w Liwie (Mazowieckie) 

odkupili Ostrowscy oraz w pałacu w Jaszkowie kupionym 
przez Antoniego Chłapowskiego, który stworzył tam duże 
centrum hippiczne; Antoni Chłapowski jest krewnym 
przedwojennych właścicieli - Szołdrskich. Formalnie do 
właścicieli wróciły: zamek w Wiśniczu i pałac w Kruszynie 
(stoi pusty) należące do Lubomirskich, a pałac w Sielcu 
Starym w województwie wielkopolskim (też pusty) wrócił 
do Czartoryskich. Miejmy nadzieję, że pozytywnie zakoń
czy się powrót pałacu w Osieku koło Oświęcimia do 
przedwojennych właścicieli, rodziny Rudzińskich.

Inną próbą zachowania dworów i wybranych funkcji 
dydaktycznych są dwory przeniesione do skansenów (re
konstrukcje). Jest ich w całej Polsce około dziesięciu. Tak 
się stało w przypadku dworu z Rdzawy (Krakowskie), 
przeniesionego do skansenu w Nowym Sączu; dworu 
z Żyrzyna, zrekonstruowanego w skansenie lubelskim, 
dworów z Brzeziec i Pieczysk, odtworzonych w skansenie 
radomskim, a także myśliwskiego dworu Potockich z Sie
mion, przeniesionego do skansenu w Ciechanowcu. 
Dwór z Luzina przeniesiony został do skansenu we 
Wdzydzach (Pomorskie). Podobny charakter ma przenie
sienie dworu z miejscowości Moniaki (Lubelskie) w po
bliże zamku w Janowcu, gdzie zrekonstruowany dwór 
pełni funkcję pensjonatu. Do stworzonego przez profeso
ra Marka Kwiatkowskiego skansenu budownictwa drew
nianego w Suchej przeniesiony został dwór z Rudzienka 
(Mazowieckie). Wielowątkowe działania badawcze i dy
daktyczne skansenów dają tylko częściową możliwość za
chowania wiedzy o przeszłości ziemiaństwa.

Następną kategorią ocalałych dworów są dwory prze
robione na muzea. Dotychczas w 14 dworach istnieją mu
zea z ekspozycją kultury ziemiańskiej. Podobnie jak 
w skansenach można tu pokazać tylko zewnętrzną postać 
dworu i elementy jego wyposażenia. Wprawdzie dwory 
te istnieją w swoim naturalnym otoczeniu, ale jest to już 
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tylko ekspozycja, a nie naturalne życie. Trzeba powtó
rzyć: tragedią jest, że w Polsce nie ma ani jednego założe
nia dworskiego z całą żyjącą infrastrukturą. Nie ma miej
sca, w którym gromadziłoby się dokumentację ikonogra
ficzną poświęconą tylko dworom i prowadziło stałe bada
nia nad historią polskiego ziemiaństwa. Najbliższe tego 
celu jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemyślu Rolno- 
-Spożywczego w Szreniawie koło Poznania.

W piętnastu dworach istnieją muzea biograficzne. 
Oczywiście muzea te, choć umieszczone w dworach, nie 
mają za zadanie ekspozycji historii ziemiaństwa, lecz pa
mięci o osobach, którym są poświęcone.

Kolejne funkcje, które pełnią dwory - to po prostu 
funkcje mieszkalne. Z myślą o nich kupili dwory i odre
montowali na prywatne mieszkania nowi właściciele. Ta
kich dworów jest kilkadziesiąt, ale tylko w niektórych moż
na odnaleźć świadome kultywowanie tradycji ziemiań
skich. Tak na pewno jest w Luslawicach u Krzysztofa Pen
dereckiego. Dwór w Tułowicach koło Sochaczewa kupił 
w połowie lat siedemdziesiątych XX w. Andrzej Novak- 
-Zempliński. Wraz z żoną Aleksandrą odbudował go 
z wielkim znawstwem z ruiny i utworzył ośrodek kultury, 
tradycji, ze wspaniałą biblioteką i kolekcją polskich powo
zów dworskich (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 10, 
2000, ss. 8-12). Dwór renesansowy w Wysokiej koło Jor
danowa uratował Antoni Pilch, który prowadzi tam dzia
łalność kulturalną, propagując muzykę renesansową. Pań
stwo Pawliccy uratowali od zagłady dwór w Sierakówku 
pod Gostyniem i pieczołowicie przywracają mu jego daw
ne funkcje. Podobnie uratowany został dwór w Śmiłowie 
w Świętokrzyskiem przez rodzinę Szczerbowskich z Łodzi.

Należy jeszcze wspomnieć o jednej funkcji, którą pełnią 
dwory. Są to dwory przemienione w pensjonaty, hotele 
i ośrodki konferencyjno-szkoleniowe. Do osób prywatnych 
należą: Wola Zręczycka koło Krakowa, Grochowiska Szla
checkie na południe od Bydgoszczy, Rynkówka koło Kwi
dzyna, Popowo Stare w Wielkopolsce. Do firm oraz samo
rządów i instytucji należą m.in.: Wola Suchożebrska, Dłu- 
żew, Chlewiska koło Siedlec albo Pęcice koło Warszawy 
czy Kąśna Dolna - dawny dwór Jana Ignacego Paderew
skiego. Łącznie pełni tę funkcję w całej Polsce 40 dworów.

MUZEA BIOGRAFICZNE W DWORACH

1. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, miejscu urodzenia 
Józefa Wybickiego (Pomorskie)

2. Muzeum gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach (Wielkopolskie)
3. Muzeum im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (Mazowieckie)
4. Izba pamięci Mikołaja Reya w Nagłowicach (Świętokrzyskie)
5. Muzeum Młodej Polski w „Rydlówce” w Bronowicach (Kraków)
6. Fundacja im. Włodzimierza Tetmajera w „Tetmajerówce"

w Bronowicach (Kraków)
7. Muzeum Dworek Wincentego Pola w Firlejowszczyżnie (Lublin)
8. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie (Lubelskie)
9. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej (Mazowieckie)
10. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu (Podkarpackie)
11. Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli (Mazowieckie)
12. Muzeum Jana Matejki w Wiśniczu-Koryznówce (Małopolskie)
13. Muzeum Zygmunta Krasińskiego w Potoku Złotym (Śląskie)
14. Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie koło Kalisza

(Wielkopolskie)
15. Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym (Małopolskie) 

Tylko w jednym wypadku potomek przedwojennego wła
ściciela prowadzi taką działalność (Jerzy Mańkowski 
w Brodnicy, jeśli nie liczyć pałacu w Kurozwękach Marci
na Popiela i zamku w Korzkwi Jerzego Donimirskiego). 
Taka sytuacja, w której właściciel rodowego pałacu czy 
dworu wynajmuje go turystom, żeby sobie dorobić (lub 
wręcz z tego się utrzymywać) jest w Europie Zachodniej 
dość często spotykana. W Polsce niewątpliwie wiele z dwo
rów nie istniałoby już, gdyby nie nadano im tych nowych 
funkcji. Uratowano przynajmniej zewnętrzną powłokę, ale 
tylko w nielicznych przypadkach udało się „tchnąć ducha 
dworu” i wprowadzić choć trochę dawnego stylu i atmos
fery. Wiele dworów przemieniono w nowoczesne hotele 
i restauracje, gdzie próżno by szukać jakichkolwiek symbo
li przeszłości oprócz zewnętrznej powłoki. W niektórych 
króluje kicz i żenujące „zadęcie na wielkopaństwo”.

Wymienione wyżej kategorie funkcji dworów obejmują 
około 160 obiektów. Pozostałe funkcje zdecydowanie do
minują (ponad 700 obiektów?). Chodzi tu o umieszczone 
w dworach szkoły (Uniszki Zawadzkie, Wola Pękoszewska, 
Wrząca), ośrodki zdrowia, domy dziecka, przedszkola (np. 
Koźminek w Wielkopolskiem), domy pomocy społecznej 
(np. Tomczyce w Mazowieckiem), wyższe uczelnie i insty
tuty naukowe (Modlnica, Mogilany, Winna Góra), instytu
cje kościelne (Wielogłowy, Wielka Wieś), biura spółdziel
czych i państwowych gospodarstw rolnych, leśniczówki, 
urzędy gminne i wreszcie mieszkania przypadkowych loka
torów. Niewątpliwie szkoły i inne instytucje wiejskie będą 
się przeprowadzały do nowych budynków i ta funkcja dwo
rów zniknie. Dwory pozostawione będą na łaskę Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa lub urzędów gminnych.

Ponad 2000 dworów pustych, zdewastowanych, ginie. 
Są wśród nich takie, które były przed drugą wojną światową 
przykładowymi ośrodkami wzorowej gospodarki, ściśle 
związanymi ze znanymi postaciami lub będącymi unikatami 
architektonicznymi. Można tu wymienić: Prymusową Wolę, 
Głupice, Żytno i Bukowie w Łódzkiem, Kotlin, Kwilcz 
(Wielkopolskie), Toporów, Bachorzę (Mazowieckie), Krzy- 
waczkę, Czaniec (Małopolskie), Węchadłów (Świętokrzy
skie) i wiele innych. W dworze w Niedźwiedziu (Kujawsko- 
-Pomorskie) do 1939 r. istniało wspaniałe prywatne mu
zeum Mieczkowskich. Dziś dwór stoi pusty i zdewastowany.

Jest oczywiste, że ani nie można wrócić do przedwojen
nych funkcji dworów na masową skalę, ani uratować 
wszystkich, które jeszcze zostały. W sposób świadomy jed
nak należy tworzyć warunki do ocalenia najwartościow
szych przykładów nie tylko architektury, ale i tradycji, oby
czaju, tych niepowtarzalnych wartości kulturowych, które 
powinny współkształtować dzisiejsze oblicze Polski w Euro
pie. Wydaje się, że najlepszą drogą do tego celu jest powrót 
dworów do prawowitych właścicieli i spowodowanie, by 
zachować jak najwięcej żywych gospodarstw i rezydencji, 
przechowujących tradycyjne wartości polskich dworów.

Maciej Rydel

Artykuł opracowany został na podstawie referatu wygłoszonego na sesji na
ukowej „Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku 
do III Rzeczypospolitej", Siedlce 19-20 maja 2006 r.
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W wydanym w 1928 r. w Medyce zbiorze listów i pamiętników 
Artura Grottgera i Wandy Monne opublikowano pamiątkową fotografię, 

wykonaną w 1866 r. Widnieją na niej m.in. Artur Grottger, 
Andrzej Grabowski i Karol Młodnicki. Aby poznać więzi łączące 

trzech malarzy, należy cofnąć się w czasie o kilkanaście lat.

Grottger, Grabowski 
i Młodnicki

ĄT -T AGNIESZKA JANCZYK

l A / 1852 r. w Krakowie piętnastoletni Artur Grottger y y (1837-1867) rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Re- 
' ’alnej i edukację artystyczną w Szkole Sztuk Pięk

nych. W tej ostatniej poznał Andrzeja Grabowskiego 
(1833-1886), zwanego Grabcem, przyszłego wybitnego 
portrecistę, z którym się zaprzyjaźnił. Trzeci z uwiecznio
nej na zdjęciu trójki, Karol Młodnicki (1837-1900), był 
znajomym Artura jeszcze z czasów lwowskich, a także to
warzyszem z okresu studiów artystycznych w Mona
chium. Przyjaźń, jaka się wytworzyła we wczesnym okre
sie życia Grottgera, przetrwała wszelkie życiowe zawieru
chy. Zarówno Grabowski, jak i Młodnicki byli bardzo 
bliscy Arturowi; udając się w swą ostatnią podróż do 
Francji polecił ich opiece narzeczoną Wandę Monne: 
„Gdyby, nie daj Boże, jakiej biedy, to pamiętaj, że możesz 
ufać Grabowskiemu, który zostaje we Lwowie. Zupełne 
zaufanie mam także do Młodnickiego. Nie znasz go, ale 
gdyby tak potrzeba, to wezwij bez wahania jego pomocy. 
[...] Jestem pewny jego zacności i ufam mu, jak nikomu 
[...]” (Arthur i Wanda. Dzieje miłości Arthura Grottgera 
i Wandy Monne. Listy - pamiętniki ilustrowane liczne- 
mi, przeważnie nieznanemi dziełami artysty, t. 2, 
Medyka 1928, s. 305).

W zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu znajdu
ją się prace o tematyce powstańczej autorstwa trzech za
przyjaźnionych malarzy. Artur Grottger, w odróżnieniu 
od swego starszego brata Jarosława, nie wziął osobiście 
udziału w powstaniu styczniowym: „A jakże gorąco umiał 
mówić o swych wrażeniach z 63-go roku! Zawsze żałował 
że tylko kredką dane mu było walczyć za Polskę, jak bolał 
i zazdrościł razem bratu losu na Sybirze! «O Dzieciu 
[Wanda Monne], gdybyś ty wiedział jak mnie to powsta
nie na duchu wskrzesiło, jak mnie zbudziło i z odmętów 
wyrwało! Wskazało drogę i natchnęło do pracy!» A było 
z czego czerpać artyście! Tyle bohaterstwa, tyle bólu, łez 
świętych, żałoby, tyle bratnich serc złamanych, we wła
snej, ukochanej ojczyźnie!” (Arthur i Wanda..., t. 1, ss.

1. Artur Grottger, „Autoportret”, 1865, olej, płótno

150-151). Mimo, iż sam nie poznał realiów życia po
wstańczego, malarz stworzył jednak własną wizję zrywu 
narodowego, romantyczną i tak sugestywną, że często 
spoglądamy na to wydarzenie historyczne jego oczami, 
przez pryzmat jego prac.

Artysta najchętniej nosił strój polski i konfederatkę, 
w tym ubiorze można go ujrzeć na olejnym autoportre
cie z 1865 r., znajdującym się zbiorach wawelskich. Jan 
Bołoz-Antoniewicz napisał: „Grottger staje się znaną
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w Wiedniu osobistością. W czamarze, rogatywce, lamo
wanej barankiem, smagły, jakby cygan, smukły i gibki jak 
trzcina, o iskrzącem się oku, pędzi ulicami, jak strzała, 
w towarzystwie ogromnego charta rasowego i chudego, 
jak jego pan. Tak mają go starzy Wiedeńczycy, koledzy 
i przyjaciele z lat młodzieńczych, do dziś dnia jeszcze 
w pamięci; zawsze tylko w polskim stroju widzimy go na 

fotografiach z lat 1860-1866” (J. Bołoz-Antoniewicz, 
Grottger, Lwów, 1910, s. 220). Należy pamiętać, że ów 
ubiór był wyrazem przestrzegania żałoby narodowej: 
„Odrodzenie stroju narodowego nastąpiło w latach 60. 
XIX w. w związku z pogrzebem pięciu poległych w lutym 
1861 r., patriotycznymi manifestacjami w Warszawie 
oraz ogłoszeniem żałoby narodowej. [...] W okresie żało
by narodowej władze carskie wielokrotnie zakazywały no
szenia «odzieży odznaczającej się niezwykłością kroju». 
Mężczyznom żandarmi zrzucali z głowy konfederatki, 
a poły i taśmy czamar obcinali nożyczkami” (M. Moż- 
dżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2004, 
ss. 199, 202).

Oprócz portretu własnego Grottgera, na Wawelu 
znajdują się też trzy jego rysunki o tematyce powstańczej, 
wszystkie podarowane, podobnie jak „Autoportret”, 
przez Leona Pinińskiego: dwa szkice do kartonu „Żałob
ne wieści”, wchodzącego w skład cyklu „Polonia” oraz 
„Wedeta” („Powstaniec”). Dwie pierwsze prace najpraw
dopodobniej pochodzą z Album Wandy Monne; córka 
byłej narzeczonej Grottgera - Maryla z Młodnickich 
Wolska - wspominała bowiem o kilku rysunkach, które 
matka zmuszona była sprzedać m.in. Leonowi Pinińskie- 
mu. Na wspólne pochodzenie obu szkiców wskazuje rów
nież papier oraz wymiary rysunków. Pierwszy szkic do 
„Żałobnych wieści” wyobraża cztery kobiety zgromadzo
ne wokół siedzącej pośrodku piątej. Szkic drugi ukazuje 
młodą kobietę czytającą - zapewne list - starcowi siedzą
cemu w fotelu. Kobieta ma ciemne włosy zaczesane do ty
łu i spięte na karku, a ubrana jest w skromną ciemną suk
nię. Zacytujmy jeszcze raz książkę O modach i strojach-, 
„czarne suknie w okresie żałoby narodowej miały zabudo
wane staniki, wykończone białym kołnierzykiem i mankie
tami oraz modne szerokie spódnice rozpięte na krynolinie. 
[...] a jako najodpowiedniejszą fryzurę dla młodych dziew-
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2.3. Artur Grottger, szkic pierwszy (2) i szkic 
drugi (3) do „Żałobnych wieści”

4. Artur Grottger, „Wedeta” („Powstaniec”)
5. Andrzej Grabowski, „Portret Jana Matlińskiego [?] 
w stroju żuawa śmierci”, po 1863 r.
6. Jan i Leonard Matlińscy na fotografii 
wykonanej ok. 1869 r. w Zakładzie Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie

cząt warkocze, kojarzone ze staropolską prostotą, a dla 
mężatek gładko zaczesane włosy, zebrane w węzeł na kar
ku” (s. 232). Można więc domniemywać, że przedstawio
na kobieta otrzymała właśnie list dotyczący nieobecnego 
męża - symboliczną wymowę ma umieszczony za fotelem 
starego mężczyzny pusty fotel - a rysunek jest inną wer
sją „Żałobnych wieści”, różniącą się od ostatecznie 
umieszczonej w cyklu „Polonia” (1863).

Jak wspomniano wyżej, Leon Piniński ofiarował do 
zbiorów wawelskich jeszcze jedno dzieło artysty - słynną 
„Wedetę”, wcześniej stanowiącą własność zaprzyjaźnio
nego z Grottgerem Władysława Fedorowicza z Okna. 
Kompozycja ukazuje fragment puszczy, a na jej tle młode
go mężczyznę ze strzelbą, przeskakującego leżący na zie
mi pień drzewa. Wykreowany przez artystę obraz jest 
bardzo zbliżony do znanej powszechnie „Puszczy”, otwie
rającej cykl „Lithuania” (z lat 1864-1866). Powstała 
w 1864 lub 1865 r. „Wedeta” miała wchodzić w skład ni
gdy niezrealizowanego cyklu „Bór”, o którym wspomina 
m.in. Jan Bołoz-Antoniewicz w monografii poświęconej 
artyście. Niekiedy „Wedeta” - pod tytułem „Bór” - jest 
określana jako „Pomysł do «Lithuanii»”.

Bliskim kolegą Grottgera był malarz Andrzej Grabow
ski, którego dziełem jest portret mężczyzny w stroju żu
awa śmierci. Powstaniec ukazany został z profilu, wspar

ty na strzelbie, w czarnej sukiennej kamizelce z naszytym 
białym krzyżem, czarnej żuawce, której rękawy ozdobio
ne są złocistą pasmanterią i w burce na ramionach. Uwa
gę zwraca nakrycie głowy - czerwony fez z czarną kitą. 
Jest nietypowy, gdyż powinien zostać wykonany z czer
wonego aksamitu z otokiem z białego baranka i ozdobio
ny białym chwostem. W tle widać zarysy pejzażu, trudne
go do rozpoznania. W karcie naukowej obrazu opraco
wanej przez Stanisława Kozaka portretowany został okre
ślony jako oficer żuawów śmierci ps. Mierzwa, taką iden
tyfikację postaci przekazała ofiarodawczyni - malarka Jó
zefa Geppert. Marian Minich w pracy monograficznej 
poświęconej Grabowskiemu (Andrzej Grabowski, Wro
cław 1957), powołując się na Izydora Jabłońskiego, uści
ślił dane mężczyzny. Według niego artysta wyobraził po
wstańca Sokół-Mietlewskiego, będącego oficerem żu
awów śmierci i walczącego pod ps. Mierzwa. Jak pisze 
Minich: „Pobyt Grabowskiego w grupie Kurowskiego su
gerują wykonane przez niego portrety «żuawów śmierci», 
biorących udział w walce o Miechów. [...] Poza tym malu
je G. portrety artystów: W. Gadomskiego oraz Piotra i An
toniego Kozakiewiczów, uczestników walki pod Miecho
wem, jak świadczą napisy na odwrotnych stronach tych 
obrazów” (s. 166). Według Minicha wawelski portret 
mógł więc powstać w roku 1863.
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7. Karol Młodnicki, „Portret powstańca Kazimierza 
Bohdanowicza”, 1863-1870

(ilustracje: 2-5, 7 - Zamek Królewski na Wawelu,
6 - Zakład Narodowy im. Ossolińskich)

Ustalenie, kim jest tajemniczy powstaniec, było trudne. 
Grottger w listach do narzeczonej pisał: „Po teatrze na her
bacie u siostry [Sawiczewskiej] a teraz u Sokoła którego mo
że znasz albo słyszałas'o nim z czasów powstania. Poczciwiec 
z kościami!” oraz: „Tą rażą będąc w Krakowie zapoznałem 
się bliżej z Sokołem, z roku 63 zapewne dobrze Ci znajo
mym. Poczciwy chłop i bardzo pięknej - męskiej twarzy, tern 
milszy dla mnie, że Cię widział będąc we Lwowie - a mój si
ei Pan, bardzo mu się podobał! Miałem między powstańca
mi mojemi, także i jego fotografię, ale tak niekorzystną, że go 
zupełnie sobie nie przypominałem” (Arthur i Wanda..., t. 1, 
ss. 423, 427). Tamże w przypisie zidentyfikowano Sokoła: 
„Sokół Mietlewski - pseudonim powstańczy niejakiego 
Mierzba [Mierzwy?], który wielokrotnie pozował do obra
zów Matejce”. W opracowaniach poświęconych powstaniu 
styczniowemu takie nazwisko lub pseudonim nie figuruje, 
natomiast wzmiankowany jest Jan Matliński (1827-1884), 
używający pseudonimu „Janko Sokół”. Działał on na Pod
lasiu i Mazowszu, po upadku powstania przeniósł się do 
Galicji. Oglądając zachowane fotografie, wydaje się niemal 
pewne, że to właśnie Matliński jest tajemniczym żuawem. 
Szczególnie przekonująca jest fotografia autorstwa Walere
go Rzewuskiego (w Zbiorach Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu), na której został przedstawio
ny wraz z bratem Leonardem. Rzeczywiście, przystojny Ma
tliński pozował Janowi Matejce, m.in. został uwieczniony 
jako Behem w kompozycji „Zawieszenie dzwonu Zygmun

ta na wieży katedry w r. 1521 w Krakowie” oraz w „Kaza
niu Skargi” (zob. Matejko. Obrazy olejne. Katalog, Warsza
wa 1993, oprać. K. Sroczyńska, ss. 135, 75). Tak więc z du
żym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że sportre- 
towany przez Grabowskiego mężczyzna w stroju żuawa - to 
Matliński. Pewne wątpliwości budzi tylko ów strój, autorka 
niniejszego tekstu nie znalazła bowiem informacji, że Ma
tliński walczył w powstaniu jako żuaw, zdarzało się jednak, 
że ówczesnym artystom do obrazów o tematyce powstań
czej pozowali ich koledzy, niekoniecznie biorący udział 
w narodowym zrywie.

Przyjacielem Artura Grottgera był też Karol Młodnic
ki, późniejszy mąż narzeczonej Grottgera Wandy Monne. 
Wanda wspominała: „Przed pogrzebem Arthura, dla wyko
nania kartonów dekoracyjnych przy katafalku, wezwano 
jego kolegę, tego właśnie o którym mi przed wyjazdem 
wspominał, Karola Młodnickiego. Robił u nas te kartony. 
Nie spostrzegałam go prawie, ale były dla mnie na nim sło
wa Tamtego: «ufam mu, jak nikomu». Dla tych słów ufa
łam mu. W cztery lata później zostałam żoną tego najzac
niejszego człowieka” (Arthur i Wanda..., t. 2, s. 344, przyp. 
30). Państwo Młodniccy stworzyli w swoim lwowskim 
domu centrum kultu Artura Grottgera i miejsce spotkań 
galicyjskich artystów i literatów. Karol Młodnicki jest au
torem znajdującego się na Wawelu portretu powstańca 
styczniowego Kazimierza Bohdanowicza (Bogdanowicza), 
wykonanego między 1863 a 1870 r. Na odwrociu napis: 
„Kazimierz Herbu Łada / Bogdanowicz. / Dowódca Po
wstańców w Lubelskiem. / rostrzelany przez Moskali w Lu
blinie / ćZm. 7 Marca r. 1863 w 26 r. życia”. Obraz był eks
ponowany w lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w 1871 r. Malarz wyobraził stojącego w lekkim 
rozkroku mężczyznę w stroju powstańczym, w czerwonej 
rogatywce obszytej futrem na głowie, z prawą ręką wspar
tą na wbitej w ziemię szabli. Tło stanowi oświetlona świa
tłem księżyca polana. Kompozycja namalowana została 
już po śmierci powstańca, według zachowanej fotografii. 
Trzeba zaznaczyć, że było to zjawisko dość częste, można 
przywołać choćby znajdujący się w krakowskim Muzeum 
Narodowym „Portret Ludwika Mycielskiego (1837-1863)”, 
namalowany przez wybitnego malarza Józefa Simmlera 
(1823-1868) w 1865 r.

Należy dodać kilka słów o wyobrażonej przez Młod
nickiego postaci. Kazimierz Bohdanowicz (Bogdanowicz) 
(1837 [?]-1863) był dowódcą stworzonego przez siebie 
w 1863 r. oddziału powstańczego, walczącego na Lubelsz- 
czyźnie. Jak pisze Justyn Sekulski: „Sformował i uzbroił 
własnym sumptem oddział ochotników, złożony z 300 pie
churów i 30 jazdy. Piechota miała bronzowe świtki z czar- 
nemi pasami i czarnemi barankowemi konfederatkami, jaz
da mundury granatowe, barankowe czapki i bronzowe bur
ki. Uzbrojenie piechoty składało się z strzelb myśliwskich, 
kawalerji z lanc, pałaszów i pistoletów” (J. Sokulski, Boh
danowicz Kazimierz, Polski Słownik Biograficzny, t. 2, Kra
ków 1936, s. 222). Schwytany w lutym 1863 r. przez woj
sko rosyjskie, 5 marca został rozstrzelany w Lublinie.

Agnieszka Janczyk
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W ubiegłym roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie obchodziła 100-lecie 
swego istnienia. Przy tej okazji prezentujemy budynki tej uczelni, powstałe 

w ramach niezrealizowanego w całości projektu architektonicznego kompleksu 
gmachów szkoły, opracowanego w dwudziestoleciu międzywojennym 

przez Jana Witkiewicza-Koszczyca.

Warszawskie budowle
Jana Witkiewicza-Koszczyca

J
 IZABELA MOŚCICKA

ako pierwszy gmach planowanego kompleksu Wyż
szej Szkoły Handlowej (obecnie Szkoły Głównej 
Handlowej) w Warszawie wybudowany został w la

tach 1924-1926 budynek Zakładów Doświadczalnych, za
projektowany przez Jana Witkiewicza-Koszczyca (zob. 
„Spotkania z Zabytkami, nr 9, 2006, s. 9). Bryła budynku 
wykazuje wszystkie formalne cechy architektury art deco. 
Należy do nich ukazanie ramowości elewacji z dodaniem 
czysto polskich akcentów, jak attyka i podcienia. Szczyt 
wieńczą kozikowo ciosane naroża, przypominające formą 
akroteriony. Na attyce widnieją mozaikowe emblematy, 
nawiązujące do sztuki huculskiej, zaprojektowane przez 
czołowego przedstawiciela nurtu polskiej sztuki dekoracyj
nej - Wojciecha Jastrzębowskiego. W podcieniach znajdu
ją się sgraffitowe dekoracje - graficznie uproszczone formy 
nawiązujące do stylistyki formistów, wykonane przez Ta
deusza Godziszewskiego. Przedstawiają one herby polskich 
miast (Katowice, Poznań, Kraków, Warszawa, Toruń, 
Gdańsk, Wilno, Lwów), a nad znajdującymi się pomiędzy 
nimi drzwiami widnieje herb uczelni - Żaglowiec.

Wnętrze budynku Zakładów Doświadczalnych składa 
się z trzech kondygnacji. Centrum stanowi aula główna, 
wokół której usytuowane zostały obiegowe sale i koryta
rze. Aula zajmuje trzy kondygnacje i jest amfiteatralna; ka
tedra została umieszczona w muszli akustycznej ozdobio
nej uskokowym obramieniem, a na przeciwległym końcu 
auli znajduje się balkon. Takie rozplanowanie przestrzeni 
przypomina rozwiązania romańskich kościołów. Na szcze
gólną uwagę zasługuje przeszklone beczkowe sklepienie, 
gdzie zaobserwować można fascynację światłem. Wejście 
główne do auli znajduje się na pierwszym piętrze, na któ
re prowadzi paradna klatka schodowa. Pierwotnie wejście 
to składało się z trojga drzwi, nad którymi umieszczone 
były drewniane rzeźbione supraporty autorstwa T. Godzi
szewskiego, wykonane w kubizująco-formistycznej for

mie, charakterystycznej dla okresu art deco. Przedstawia
ły one symbole Rolnictwa, Przemysłu, Handlu oraz herb 
uczelni - Żaglowiec. Podobny formalnie zespół płasko
rzeźb znajduje się na fasadzie Banku Gospodarstwa Krajo
wego, na gmachu Sejmu w Warszawie, oraz we wnętrzach 
obecnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Płaskorzeź
by Godziszewskiego wykonane byty na tak wysokim po
ziomie, iż nie odbiegały od klasycznych dziel art deco, jak 
snycerka drzwi w Richfield Building (1928-1929) w Los 
Angeles autorstwa Haiga Patingtona.

Architektura budynku Zakładów Doświadczalnych oraz 
dekoracja wnętrz, zaprojektowane jako dzieło komplekso
we - począwszy od dekoracji na elewacjach, a kończąc na 
klamkach - stanowi wybitne dzieło polskiego art deco.

W 1926 r. Jan Witkiewicz-Koszczyc wykonał projekty 
drugiego gmachu planowanego kompleksu Wyższej Szkoły 
Handlowej - Biblioteki. Budowa rozpoczęła się rok później. 
Rozłożono ją na trzy etapy, które trwały od 1928 do 1930 r.; 
przyjęcie gmachu odbyło się 28 stycznia 1931 r.

Bryła gmachu Biblioteki stanowi czworobok o wymia
rach 45,38 x 45,38 m2 oraz kubaturze 36,751 m3; modu
łem jest kwadrat 4 x 4 m2 (szczegółowe omówienie gma
chu opublikował J. Witkiewicz-Koszczyc w miesięczniku 
„Architektura i Budownictwo”, nr 1, 1933 r.). Układ Bi
blioteki został podporządkowany akademickiej dyscypli
nie planów (osiowość, symetria, centralizm), która deter
minowała formy artykulacji zewnętrznej i wewnętrznej 
gmachu. Wymiary budynku wzorowane były na bibliote
ce zurychskiej. Przy projektowaniu obiektu Koszczyc ze
rwał z modelem dziewiętnastowiecznej biblioteki opartej 
na planie klasztornym bądź pałaców nowożytnych, czer
pał natomiast z teorii francuskiego architekta Le Corbu
siera, która głosiła, iż nową architekturę i jej formy oraz 
funkcję mogą tworzyć budynki, charakteryzujące się pro
stotą brył. Trzeba tu dodać, że gmach projektowany był 
jako budynek stricte biblioteczny. Była to pierwsza w nie
podległej Polsce tak prestiżowa budowla, przeznaczona
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1. Elewacja frontowa gmachu Zakiadów Doświadczalnych Wyższej 
Szkoiy Handlowej w Warszawie
2. Fragment wnętrza auli głównej Zakładów Doświadczalnych

do przechowywania zbiorów książkowych. Była także 
drugim gmachem bibliotecznym w dwudziestowiecznej 
Europie, po oddanej do użytku w 1918 r. bibliotece kan- 
tonalnej w Zurychu.

Elewacja frontowa warszawskiej Biblioteki jest trójkon- 
dygnacyjna, jedenastoprzęsłowa. Na parterze znajdują się 
podcienia arkadowe, a w środkowym przęśle - drzwi wej
ściowe z uskokowym portalem. Pionowe podziały fasady 
w partii parteru wrastają, jak gotyckie służki, w mur przy
ziemia. W górnej partii budynku znajduje się fryz, złożony 
z dwudziestu trzech obrazów, przy czym obraz powtarzają
cy się stanowi emblemat - alegoria księgozbioru, kolejne - 
to: sowa - Mądrość, waga - Prawo, płomień - Wiedza, ko
miny fabryczne - Przemysł, okręt - godło szkoły, kłosy - 
Rolnictwo i godło państwa. Wszystkie obrazy zgeometryzo- 
waną formą nawiązują do ludowej twórczości huculskiej; 
zaprojektowane zostały przez J. Witkiewicza-Koszczyca. 
W pozostałych elewacjach, powtarzających jedenastoprzę- 
słowy układ, wypełnionych oknami, uwidoczniony został 
strukturalizm Augusta Perreta, który był propagatorem uka
zywania w elewacjach ich budowy konstrukcyjnej. Odnaj
dujemy tu fascynację rozwiązaniami architektury gotyckiej, 
wyrażającą się w rezygnacji z pełnej ściany na rzecz szkiele
tu wypełnionego katedralnymi, ogromnymi oknami oraz

w sposobie profilowania słupków międzyokiennych na 
wzór późnogotyckich służek. Pierwotnie okna przeszklone 
były barwionym na niebiesko szkłem. Takie przeszklenie 
elewacji oraz operowanie zamkniętą i otwartą przestrzenią 
wzorowane jest na późnobarokowych oranżeriach. Mogło 
być również nawiązaniem do idei „szklanych domów” 
z Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Gmach wieńczą „ko- 
zikowe” naroża, nadając mu formę starożytnego sarkofagu.

W elewacjach Biblioteki nastąpiło połączenie wszyst
kich elementów składających się na formalne cechy archi
tektury art deco: zastosowanie konstrukcji żelbetowej,
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3. Fasada gmachu Biblioteki
4. Fragment głównej klatki schodowej Biblioteki

czysto dekoracyjnych akcentów oraz mozaikowych fry
zów. Na narodowy charakter tego budynku składają się 
attyki oraz podcienia. Wszystkie te swojskie elementy zo
stały podporządkowane dyscyplinie żelbetowej konstruk
cji ramowej, z którą tworzą organiczną jedność. Do wy
mienionych motywów i nawiązań dodać trzeba ekspresjo- 
nistyczną fascynację światłem. Trzy ogromne przeszklone 
kopuły umieszczone nad czytelnią główną oraz wypełnie
nie ścian przestrzeniami okien są reminiscencją ekspresjo- 
nistycznych projektów architektury ze stali i szkła Bruno 
Tauta oraz Hansa Poelziga w kopalni św. Anny na Śląsku 
i Hansa Scharouna w Schauspiel Hause w Berlinie. Współ
tworzenie architektury za pomocą światła i cienia jest tu 
także dialogiem z zainteresowaniami strukturą górskiego 
kryształu, które zajmowały współczesnego Koszczycowi 
innego wybitnego architekta - Oskara Sosnowskiego.

Na wnętrze gmachu Biblioteki składają się trzy kondy
gnacje. W przyziemiu umieszczona jest szatnia. Prowadzą 
do niej dwa przedsionki. W drugim przedsionku znajdują 
się główne drzwi. Jest to konstrukcja portalowa podzielo
na na trzy wejścia; główne wejście flankuje para obroto
wych drzwi (na uwagę zasługują tu oryginalne żyrandole 
oraz klamki zaprojektowane przez architekta). Szatnia 
oświetlona jest przeszklonym stropem, który podtrzymuje 
jedenaście słupów w formie ośmiokąta. Z przyziemia na

pierwsze piętro prowadzi paradna pałacowa klatka scho
dowa, wzorowana na rozwiązaniach barokowych. Przy 
schodach usytuowano z obu stron białe porcelanowe 
zdrojki - fontanny do picia wody; do dziś zachowała się 
oryginalna armatura. Całe pierwsze piętro zajmuje prze
szklona klatka schodowa, pomieszczenia administracyjne 
oraz główna składnica książek, skomunikowana klatką 
schodową z magazynem w przyziemiu oraz z pomieszcze
niami na trzecim piętrze. Skład książek oraz ich rozmiesz
czenie nawiązywało do rozwiązania biblioteki w Zurychu. 
Zastosowano w nim szereg niskich (wys. 2,30 m) kondy-
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5. Fragment wnętrza czytelni giównej w Bibliotece
6. Zachowane oryginalne szafy katalogowe

gnacji magazynowych, jedna nad drugą. System ten, 
oprócz zabezpieczenia pożarowego, umożliwiał sięganie 
po każdą książkę wprost z podłogi. Do dziś zachowały się 
w składnicach książek oryginalne półki, wykonane z po
malowanej na biało blachy stalowej, oraz maszyna do 
oprawiania czasopism. Książki oraz czasopisma zostały 
poukładane według formatów, co pozwoliło na zaoszczę
dzenie miejsca. Wszystkie pomieszczenia związane z głów
ną składnicą książek zostały połączone systemem ośmiu 
wind (zachowały się do dzisiaj) oraz bocznymi klatkami 
schodowymi. Ten bardzo nowoczesny system zapewniał 
dobrą komunikację oraz szybki dostęp do książek.

Na drugim piętrze mieści się centrum Biblioteki - czy
telnia główna. Poprzedza ją pokój katalogowy, zaplano
wany jako rodzaj przedsionka. Zachowały się w nim ory
ginalne, jesionowe szafy katalogowe. W przejściu pomię
dzy przedsionkiem a czytelnią główną, na podwyższeniu 
znajduje się loża administracyjna. Powierzchnia czytelni 
głównej wynosi 43,75 x 19,75 m, a wysokość - 9,55 m; 
może ona pomieścić czterystu czytających. Czytelnia 
przekryta jest trzema przeszklonymi kopułami, wsparty
mi na osiemnastu kanelowanych „gotyckich” kolumnach 
o kubizujących formach, z kapitelami w kształcie nałożo
nych na siebie białych sześciokątnych płyt. Światło dzien
ne wpada przez przeszklone od sufitu do podłogi okna. 
Całe pomieszczenie jest nawiązaniem do świeckich świą

tyń wiedzy, panuje tu mistyczna fascynacja światłem, któ
rą porównać można do zaczarowanej krainy nauki. Do 
przedsionka oraz czytelni bocznych prowadzą trójusko- 
kowe wejścia portalowe. Nad drzwiami do czytelni głów
nej miały zostać wykonane supraporty, według projektu 
T. Godziszewskiego. Do niezrealizowanych projektów 
należą również: zegar, drewniane rzeźby w czytelni głów
nej oraz płaskorzeźby na ścianach.

W całym wnętrzu Biblioteki widać klasyczno-maniery- 
styczną gradację przestrzeni budynku, prowadzącą od po
grążonego w mroku parteru, poprzez coraz bardziej roz
świetloną przestrzeń klatki schodowej, do kulminacyjne
go punktu - czytelni, mającej charakter świątyni wiedzy. 
Sposób rozplanowania czytelni jako wnętrza przeszklone
go niemalże w całości oraz zastosowanie pseudogotyc-
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7. Elewacja frontowa gmachu Szkoty Głównej Handlowej, oddanego do 
użytku w latach pięćdziesiątych XX w.

(zdjęcia: Izabela Mościcka)

kich kolumn jest nawiązaniem do idei dziewiętnasto
wiecznego niemieckiego architekta Karla Friedricha 
Schinkla, który głosił, iż budynek należy postrzegać jako 
bryłę, która ma własną wewnętrzną przestrzeń świetlną.

Gmach warszawskiej Biblioteki wyróżnia się spośród 
innych obiektów wybudowanych w okresie dwudziesto
lecia międzywojennego dzięki perfekcyjnemu wykorzy
staniu wszystkich efektów formalno-przestrzennych, ja
kie daje konstrukcja szkieletowa. Zaczynając od sposobu 
kompozycji budynku jako zestawienia części zamkniętych 
i otwartych, poprzez ukazanie na fasadzie dyspozycji 
wnętrz, można odnaleźć w nim także analogie do kon
strukcji zrywających z zamkniętą przestrzenią, czerpią
cych pomysły z późnobarokowych budowli oranżeryj- 
nych, których kulminacją był Crystal Palace w Londynie 
z 1851 r.

Do dziś zachowały się niemal w całości wnętrza Biblio
teki. Niestety, niezrealizowany został w pełni, ze wzglę
dów finansowych, zamierzony wystrój. W czasie wojny 
spłonęły rzeźbione przez T. Godziszewskigo supraporty 
nad drzwiami w auli głównej Zakładów Doświadczalnych, 
ale na attykach zarówno Zakładów Doświadczalnych, jak 
i Biblioteki przetrwały mozaikowe dekoracje projektu 
W. Jastrzębowskiego i J. Witkiewicza-Koszczyca, łączące 
się stylistycznie ze sgraffitowymi dekoracjami podcieni 
Zakładów, wykonanymi przez T. Godziszewskiego - ra
zem tworzą jedyny w swoim rodzaju zespół dekoracyjny 
o zabarwieniu folki orystyczno-formistycznym.

Po wybudowaniu Biblioteki planowano wznieść 
gmach główny Wyższej Szkoły Handlowej, niestety wy
buch drugiej wojny światowej przekreślił te zamierzenia. 
Powrócono do tego pomysłu po wojnie iw 1950 r. roz
poczęto pod kierunkiem architekta Stanisława Putow- 
skiego budowę gmachu głównego. Przy realizacji tego 
przedsięwzięcia oparto się na projektach, wykonanych 
przed wojną przez J. Witkiewicza-Koszczyca. Powstały 
przy al. Niepodległości gmach główny stylistycznie na
wiązuje do budynków przedwojennych, tworzy z nimi 
jednorodnie zharmonizowany zespół architektoniczny. 
Bryła, choć oparta na zasadach architektury socrealistycz
nej, nie odbiega od tak doskonałych przykładów archi
tektury art deco, jakimi są gmachy Biblioteki i Zakładów 
Doświadczalnych.

Pierwotny projekt kompleksu gmachów Wyższej 
Szkoły Handlowej, oprócz omówionych budynków, za
kładał powstanie Muzeum Towaroznawczo-Przemysło- 
wego, burs studenckich, domu dla profesorów (projekt 
ten został zrealizowany na tyłach gmachu Biblioteki).

Izabela Mościcka

Spotkanie z książką

WROCŁAWSKIE DWORCE KOLEJOWE

\ A/ubiegłym roku minęło 160 lat od otwarcia pierwszego bezpo- 
V V średniego połączenia kolejowego między Wrocławiem i Berli
nem. Obchody jubileuszowe tego ważnego wydarzenia uświetniła 
m.in. czynna od września do października 2006 r. we wrocławskim 
Muzeum Architektury wystawa „Wrocławskie dworce kolejowe" 
(zob. Przeglądy, poglądy, nr 11,2006, s. 2) i wydany z tej okazji ka
talog pod redakcją Marii Zwierz.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwszą rozpoczyna słowo 
wstępne prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza, który podkreślił 
istotną rolę połączeń kolejowych w komunikacji międzyregionalnej 
i międzynarodowej. We wprowadzeniu do katalogu dyrektor Muzeum 
Architektury we Wrocławiu Jerzy llkosz i komisarz wystawy 
Maria Zwierz opisali okoliczności, które doprowadziły do 
otwarcia stacji kolejowej między Wrocławiem i Berlinem 
160 lat temu i przybliżyli wydarzenia związane z wytycze
niem pierwszych linii kolejowych we Wrocławiu i na Ślą
sku. Kolejne rozdziały - to m.in. analiza architektury wro
cławskich dworców kolejowych dokonana przez Janusza 
L. Dobesza, przedstawienie rozwoju techniki kolejowej na 
linii Berlin-Wroclaw przez Michała Jerczyńskiego czy opi
sanie Muzeum Przemyślu i Kolejnictwa na Śląsku w Jawo
rzynie Śląskiej pióra Piotra Gerbera i Mirona Urbaniaka.

Drugą część publikacji stanowi właściwy katalog. Tu 
przedstawione zostały dworce: Górnośląski, Świebodzki,

Dolnośląsko-Marchijski, Główny, Nadodrze, Miejski Kolei Prawego 
Brzegu Odry, wybrane stacje kolejowe Wrocławia, budynek Dyrekcji 
Towarzystwa Kolei Prawego Brzegu Odry, stacja Kolejki Wrocławsko- 
-Trzebnicko-Prusickiej, gmachy Królewskiej Dyrekcji Kolei i Centralne
go Zarządu Kolei Górnośląskiej oraz budynek mieszkalny dla urzęd
ników Kolei Górnośląskiej. Autorkami szczegółowych opisów są.: 
Daria Dorota Pikulska, Ewa Mikołajczak. Jolanta Gromadzka i Małgo
rzata Wojtowicz. Ukazana została historia każdego budynku, wszyst
kie prace architektoniczne przy nim przeprowadzone, czas powsta
nia, współczesna funkcja, autor projektu. Plany, przekroje architekto
niczne i ponad dwieście ilustracji uzupełniają bogatą treść.

Na końcu publikacji zamieszczono indeks architek
tów, budowniczych i inżynierów związanych z wrocławski
mi kolejami i dworcami, bibliografię i wybór tekstów źró
dłowych.

W XIX w. czas przejazdu z Berlina do Wrocławia wy
nosił ponad 11 godzin; po wybudowaniu bezpośrednie
go połączenia skrócił się do 2 godzin i 41 minut! Obecnie 
podróż ta zajmuje... ponad 5 godzin. Dlaczego? Odpo
wiedź znaleźć można w omówionym katalogu wystawy. 
Warto go przeczytać nie tylko dlatego; to kompendium 
wielu ciekawych informacji. A kupić go można w siedzibie 
wydawcy - Muzeum Architektury we Wrocławiu (50-156 
Wrocław, ul. Bernardyńska 5, tel. 0-71 344-82-79).
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Z kryminalnej kroniki

Dziecko wieży Tempie

J
edną z wciąż nierozwiązanych ta
jemnic, nad którą od przeszło 
dwóch wieków biedzą się najlepsi 
historycy, jest zagadka „podwójnej 

śmierci” księcia Karola Ludwika (1785- 
-1795), Delfina Francji, obwołanego 
przez emigrantów - rojalistów królem 
Ludwikiem XVII, po tragicznej śmierci 
jego rodziców, Ludwika XVI i Marii Anto
niny, straconych na szafocie. Pomimo 
wielokrotnego wertowania ab ovo kilo
metrów archiwalnych półek z dokumen
tami z czasów Wielkiej Rewolucji wciąż 
nie wyjaśniono do końca sprawy klu
czowej: czy chłopiec istotnie zmart 
w wieży Tempie, czy też został z niej 
wyprowadzony i zastąpiony innym 
dzieckiem, a jeżeli tak właśnie fakty się 
potoczyły, to co stało się z „małym kró
lem”, którego dalsze losy nie są znane 
po dzień dzisiejszy?

Jak wiadomo, Delfin wraz z rodziną 
osadzony został w potężnym więzieniu 
Tempie - dawnej siedzibie zakonu tem
plariuszy w Paryżu, 13 sierpnia 1792 r. 
Po egzekucji monarchy, chłopiec - 
odebrany w dramatycznych okoliczno
ściach matce - decyzją Konwentu zo
stał powierzony opiece szewca Simona 
i jego żony. „Wilcze szczenię” (jak nazy
wano Delfina w Konwencie) stało się 
odtąd „Zakładnikiem Narodu”, a jego 
należyte wychowanie mieli zagwaranto
wać prości ludzie - małżonkowie Si
mon, którzy zamieszkali w wieży razem 
z malcem. Ludwik byt żywym, bystrym 
i uroczym dzieckiem, toteż szewcowa 
szczerze się do niego przywiązała, sta
rając się zastąpić mu utraconą matkę. 
Świadkowie nieraz widywali małego 
więźnia, bawiącego się w ogrodzie 
w obrębie murów. 19 stycznia 1794 r., 
na rozkaz naczelnika więzienia, Simo
nowie musieli szybko opuścić Tempie. 
Odtąd rozpoczęta się niewyobrażalna 
gehenna chłopca. Okna w pomieszcze
niu, gdzie przebywał, zostały zabite, 
a drzwi zamurowane do połowy wyso
kości i wyposażone w żelazne pręty, 
w których zachowano tylko małe okien
ko do podawania jedzenia. Ludwik nie 
mógł w ogóle opuszczać celi, a co gor
sze, nikt nie mógł do niej wejść (zatem 
szybko zamieniła się ona w kloakę). Za 
to strażnicy dwa razy dziennie zagląda

li do celi przez maty otwór, widząc nie
ruchomą, przykutą do łoża sylwetkę 
chłopca, oblaztego przez robactwo. 
Stan ów trwał przez sześć miesięcy, aż 
do upadku Robespierre’a. 28 lipca 
1794 r., w dniu swego dojścia do wła
dzy, generał Paul Barras przybył do 
Tempie i rozkazał otworzyć celę. Zna
lazł tam dość dużego wyrostka, wychu
dzonego i trupio bladego, z opuchnięty
mi stawami, osłabionego tak dalece, iż 
nie mógł się poruszać o własnych si
tach. Pogrążony w apatii więzień zmart 
8 czerwca 1795 r. na gruźlicę (jak po
wszechnie sądzono), a może raczej - 
jak się obecnie przypuszcza - na zapa
lenie otrzewnej. Dzień później oznaj
miono oficjalnie Konwentowi o śmierci 
„małego Kapeta", a o godzinie jedena
stej w południe czterej szanowani 
i kompetentni lekarze dokonali autopsji 
i sekcji zwłok. Stwierdzili oni w przybli
żeniu wiek zmarłego na około 10 lat, ale 
go nie identyfikowali, gdyż medykom 
autorytatywnie oświadczono, że jest to 
Delfin. Następnie, po obejrzeniu zwłok, 
czterej członkowie Konwentu zdecydo
wali o szybkim pogrzebie. Ludwika bez 
zbędnych formalności pochowano na 
cmentarzu Sainte-Marguerite.

Sprawa wydawała się zamknięta, 
lecz wkrótce zaczęty krążyć pogłoski, 
iż Ludwika XVII wykradziono z Tempie, 
a w jego miejsce podstawiono innego 
chłopca. Znaczące okazały się tu - 
złożone już w czasach napoleońskich 
- zeznania wdowy Simon, która sta
nowczo utrzymywała, że Delfin złożył 
jej wizytę w 1802 r., a poznałaby go 
wszędzie po trwałej bliźnie po lewej 
stronie dolnej szczęki, widocznej po 
ugryzieniu oswojonego białego królika. 
Także widziała, „jak ze Szkoty Chirurgii 
wyprowadzano rachityczne i ułomne 
dziecko, które zostało przywiezione do 
Tempie w koszu na wozie z brudną bie
lizną, by zastąpić małego księcia”. 
W zamianę więźniów był również 
wmieszany tamtejszy kucharz. Niewy
tłumaczalnym trafem wzmiankę o nim 
zawiera dziwna notatka Robespierre’a, 
odnosząca się niewątpliwie do tej afe
ry. Czy jest to tylko przypadek, czy to 
on byt inicjatorem próby ucieczki Lu
dwika, nie wiadomo.

Dwukrotne ekshumacje (1846, 
1894) szczątków chłopca, zmarłego 
w Tempie i pochowanego na cmenta
rzu Sainte-Marguerite, udowodniły po
nad wszelką wątpliwość, że nie mogły 
one należeć do Delfina, ponieważ były 
znacznie starsze; ich wiek określono na 
15-18 lat. Drugim argumentem, prze
mawiającym za podmianą chłopców, 
byty zbadane włosy. U Delfina (który byt 
złocistym szatynem) charakteryzowały 
się przesunięciem rdzenia; u bezimien
nego wyrostka nie wykazywały tej ce
chy i były wyraźnie rude. Koronnym jed
nakże dowodem, przemawiającym za 
uratowaniem Ludwika XVII, była relacja 
księcia de Chartres (wnuka Ludwika Fi
lipa), z wielkimi oporami udzielona 24 
grudnia 1904 r. znanemu historykowi 
francuskiemu, G. (właściwie Theodore 
Gosselin) Lenotre'owi. Wynikało z niej, 
iż Delfin został uprowadzony z Tempie, 
po czym został tam z powrotem osa
dzony (tak więc wtedy najprawdopo-

1. Anonimowa akwaforta „Wieża Tempie", 
1798
2. Miedzioryt Nicolausa-lnnocentiusa 
Wilhelma Clemensa von Heideloffa, „Ludwik 
XVII w stroju koronacyjnym”, 1793

(grafiki w zbiorach Biblioteki Narodowej 
w Warszawie)
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dobniej zamieniono dzieci, a fałszywe
go Delfina starannie odizolowano). Ten
że książę dodał, iż w Dijon czyniono 
przygotowania do przejazdu „małego 
króla”, którego planowano wywieźć za 
granicę, drogą na Bazyleę. W akcję za
angażowanych było zapewne więcej 
osób. Warto przypomnieć, że zarówno 
córka Lucjana Bonapartego, jak i cesa
rzowa Eugenia uparcie podkreślały rolę 
Józefiny de Beauharnais; jako cesarzo
wa Francuzów miała ona po latach 
w Malmaison poinformować cara Alek
sandra I, że razem z Barrasem - korzy
stając z pomocy swojego powiernika 
z Martyniki, niejakiego Laurenta- urato
wali Delfina, w jego miejsce podstawia
jąc innego chłopca. Jedyna żyjąca sio
stra Ludwika XVII, Madame Royale, do 

końca swego długiego życia (zm. 1851) 
nigdy nie uwierzyła w śmierć brata, lecz 
- wewnętrznie rozdarta, targana wątpli
wościami i nieszczęśliwa - nie była 
w stanie rozpoznać go wśród czterdzie
stu oszustów, pojawiających się od bli
sko czterdziestu lat! Najsłynniejszym 
z nich okazał się berliński zegarmistrz 
Karol Wilhelm Naundorff, który - jak 
uważa francuski historyk Alain Decaux - 
„nawet jeśli nie byt on synem Ludwika 
XVI, to i tak - w tej czy innej formie - byt 
zamieszany w sprawę ucieczki Delfina 
Prawdziwe losy uratowanego Ludwika 
XVII stanowią więc do dziś pasjonującą 
zagadkę.

Głównie francuska ikonografia /' en
fant du Tempie (w tym sporządzona ad 
vivum w latach dziewięćdziesiątych 

XVIII w., już w więzieniu) jest obfita i po
świadcza urok i wdzięk chłopczyka. Są 
to obrazy olejne i pastele, miniatury, ry
sunki, sztychy, sylwetki, numizmaty 
i rzeźby. Oto kilka przykładów portre
tów Delfina ułożonych chronologicznie. 
Dwa różne rysunki Alexandre’a Moit- 
te’a oraz rzeźba Louisa-Pierre’a Dese- 
ine’a (wszystkie trzy obiekty z 1790 r.); 
obraz olejny przypisywany Louis- 
-Leopold Boilly’emu (1791-1792); ob
raz olejny Jeana-Baptiste’a Greu- 
ze’a z początku 1792 r.; rysunek ołów
kiem i kredkami Jeana-Paula Lucasa 
(ok. 1792); miniatura na kości słonio
wej Aleksandra Kucharskiego z 1792 r. 
(artysta wykonał również pastel i obraz 
olejny); rysunek sangwiną Alexan
dra Moitte’a, zdjęty z natury w Tuille- 
riach 14 lipca 1792 r., wyobrażający 
następcę tronu en uniforme national', 
miniatura na kości autorstwa Agathe 
Lemoine z 8 września 1792 r. Z roku 
1793 pochodzą: pastel nieznanego ar
tysty przedstawiający chłopca w wię
zieniu oraz rysunek Jeana-Baptti- 
ste’a Omera Lavita zdjęty z natury 
w Tempie; miedzioryt Lambertusa- 
-Antoniusa Claessensa według rysun
ku hrabiego de Noviona oraz obraz 
olejny Josepha-Marie Viena Młod
szego. W 1794 r. Mories (lub Moriez), 
uczeń Davida, wykonał z natury portret 
Delfina w więzieniu (sepia), a rok póź
niej wymieniony wyżej Greuze sporzą
dził wizerunek olejny.

Ciekawym wyjątkiem jest miedzioryt 
niemieckiego sztycharza, Nicolausa- 
-Innocentiusa Wilhelma Clemensa von 
Heideloffa (Stuttgart 1761 - Haga 
1837), podczas Wielkiej Rewolucji prze
bywającego w Londynie. Sztych, dedy
kowany księciu Walii i sporządzony we
dług własnego rysunku artysty, wyróż
nia się wśród pozostałych portretów 
Delfina, ponieważ przedstawia go jako 
Ludwika XVII w stroju koronacyjnym. 
Jak wynika z adresu wydawniczego, ry
cinę opublikował sam autor w Londynie 
1 lipca 1793 r. (a więc jeszcze za życia 
chłopca), a sprzedawano ją u niejakie
go H. Humphreya przy Old Bond Street 
pod numerem 18. Ta wyraźna apoteoza 
„małego króla" w ówczesnym Paryżu 
nigdy nie mogłaby się ukazać ze wzglę
du na antyrewolucyjny charakter dzieła, 
które samego artystę mogło zaprowa
dzić na szafot.

Hanna Widacka
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Do Raszkowa

P
odróż to daleka, a dla bohate
rów Sienkiewiczowskiej Trylo
gii wręcz niebezpieczna. Do 
Raszkowa wyruszyła ze stanicy 

w Chreptiowie Baśka Wołodyjow- 
ska, by odwieźć Ewkę Nowowiejską 
do ojca i brata, który tam pod ko
mendą pana Ruszczyca służył: „Dro
ga to była trudna, bo szła przez głu
che puszcze i przepaściste jary. [...] 
W strasznych puszczach na krańcu 
chrześcijaństwa leżał ów Raszków”. 
Blisko już celu podróży okrutny Azja 
Tuhaj-bejowicz chciał porwać Baś
kę: „W Mohilowie wojsk nie ma, 
w Jampolu nie ma, w Raszkowie nie 
ma! Ja tu jeden pan!”. Ciężko ranio
ny przez dzielną niewiastę, z zemsty 
zamordował starego Nowowiejskie
go, a Raszków spalił: „miasto zapło
nęło jak stos olbrzymi i dymy przesła
niały widok”. Niedaleko zaś, 
w mrocznym jarze Waładynki, Bo- 
hun ukrył u wiedźmy Horpyny He
lenę Kurcewiczównę. Wołodyjowski 
z Zagłobą po pełnej grozy wyprawie 
uwolnili kniaziównę, zabijając Hor- 
pynę i jej sługę, karła Czeremisa: 
„przejechali jakby pod sklepieniem 
kamiennym. Otworzył się przed nimi 
jar głęboki, gęsto zarośnięty po bo
kach, rozsuwający się w dałi w ob
szerną, półkolistą równinkę, obwie
dzioną jakby olbrzymimi murami”. 
Sienkiewicz nigdy tu nie był, cóż 
z tego jednak, skoro ów zakątek naj
dalszych Kresów Rzeczypospolitej 
gości wciąż w naszej zbiorowej wy
obraźni dzięki jego powieściom.

Raszków historyczny, leżący na 
lewym brzegu Dniestru, u ujścia stru
gi płynącej Raczkową Doliną, 
300 km od Kamieńca Podolskiego, 
to pierwotnie pograniczna forteczka, 
strzegąca przeprawy już w XV w. 
W 1560 r. wysłano jej załodze z arse
nału wileńskiego hakownice i amuni
cję. W XVII w. pod ochroną fortali- 
cji powstało miasteczko, zamieszkane 
głównie przez Ormian, Greków, 
Mołdawian i Żydów, trudniących się 
handlem, wyrobem safianu (skóry na 
wytworne obuwie) i hodowlą koni.

Należało do szarogrodzkich dóbr Za
moyskich, potem jako wiano Anny 
Barbary, córki Tomasza Zamoyskie
go, stało się własnością Aleksandra 
Koniecpolskiego. Około 1657 r. jako 
zastaw za pokaźną pożyczkę Rasz
ków przejęła Rozanda, córka hospo
dara mołdawskiego Bazylego Lupula, 
wdowa po Tymoszce Chmielnickim, 
synu hetmana. Gdy w 1672 r. Podo
le zajęli Turcy, rezydował tu namiest

wicz. Syn, Paweł Juriewicz (później 
poseł Rzeczypospolitej w Atenach) 
około 1903 r. wzniósł na naddnie- 
strzańskim wzgórzu okazały pałac. 
Niespełna dziesięć lat później sprze
dał jednak posiadłość Feliksowi Ber
natowiczowi. Ostatnią właścicielką 
przed bolszewickim przewrotem była 
jego matka, Helena Bernatowicz.

Gdy wjeżdża się do Raszkowa, już 
z daleka widoczna jest sylwetka kato-

nik turecki Dukas. 26 grudnia 1674 r. 
miasteczko wzięły szturmem wojska 
Jana Sobieskiego. Traktat pokojowy 
w Karłowicach (1699) sprawił, że 
powróciło do Koniecpolskich, a ok. 
1723 r. zostało sprzedane Lubomir
skim.

Po rozbiorach Raszków z piętna
stoma wsiami wykupiła - za długi 
Aleksandra Lubomirskiego - caryca 
Katarzyna. Paweł I podarował ten 
majątek generałowi Timofiejowi Tu- 
tolminowi. Z Raszkowa wygnano 
Ormian, przez co podupadł handel. 
W połowie XIX w. dobra raszkow
skie wróciły w polskie ręce, gdy od 
wnuka generała kupił je na licytacji 
Feliks Barszczewski. Przez małżeń
stwo z jego córką Wieńczysławą 
Raszków otrzymał Stanisław Jurie- 
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1. Kościół św. Kajetana
2. Kościelny chór
3.4. Synagoga: widok ogólny (3) 
i aron ha-kodesz (4)
5. Ruiny cerkwi Pokrowskiej

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

lickiego kościoła św. Kajetana, który 
z wysokości Dniestrowej skarpy gó
ruje nad miasteczkiem. W XVII 
i XVIII w. Polaków, prócz załogi 
wojskowej, mieszkało tu niewielu, 
katolikami byli natomiast Ormianie. 
Około 1749 r. staraniem przybyłego 
ze Lwowa proboszcza Oksenta Cho- 
srowaja Mikołajewicza, przy finanso
wym wsparciu księcia Lubomirskie
go, zbudowany został pierwszy, za
pewne niewielki kościół. Obecną, 
dwuwieżową świątynię, stojącą na 
sztucznym, umocnionym tarasie, 

wzniesiono w 1786 r. Wymurowano 
ją, jak i inne raszkowskie budowle, 
z miejscowego wapienia. W ołtarzu 
głównym znalazł się obraz św. Kaje
tana, w ołtarzach przytęczowych - 
wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego 
oraz Matki Bożej. 14 lipca 1791 r. 
kościół konsekrował lwowski bi
skup ormiański Jakub Walerian Tu- 
manowicz.

Po odejściu Ormian kościół stał 
się od 1853 r. siedzibą parafii łaciń
skiej - czyli polskiej, bo Polaków 
osiedliło się w Raszkowie sporo. Nie
liczne już nagrobki na zdewastowa
nym cmentarzu przechowały ich na
zwiska: Chrząstowski, Jaworski, Wo- 
ronowski, Wysłouch, Zalewski. 
W 1932 r. kościół został zamknięty 
przez władze sowieckie. Ołtarze, am
bonę, organy, dzwony, niemal całe 
wyposażenie rozgrabiono i zniszczo
no. W lipcu 1941 r. podczas zajmo
wania Raszkowa żołnierze rumuńscy, 
sojusznicy III Rzeszy, ostrzelali 
i zniszczyli górne partie wież. Mimo 
to świątynia była wtedy czynna - aż 
do powrotu Armii Czerwonej. Po 
wojnie urządzono w niej stolarnię, 
później skład ziarna, a po remoncie, 
na początku lat osiemdziesiątych 
XX w. galerię obrazów. Hełmy wież 
i szczyt między nimi odtworzono 
w formie uproszczonej. W maju 
1990 r. kościół zwrócono katolikom, 
pięć lat później reaktywowana zosta
ła parafia. Obecnie proboszczem jest 
przybyły z Polski ks. Marcin Januś ze 
Zgromadzenia Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego. Księża sercanie 
prócz pracy duszpasterskiej prowa
dzą niezbędną tu rozległą działalność 

charytatywną: opiekę nad chorymi, 
dziećmi i młodzieżą, wydawanie po
siłków i lekarstw.

Architektura kościoła św. Kajeta
na - jednonawowego, na planie pro
stokąta - jest skromna. Fasadę z pro
stym portalem rozczłonkowują pila- 
stry jońskie i lizeny, ozdabiają obra
mienia okien. Wewnątrz, wobec 
zniszczenia ołtarzy, jedyny wyrazisty 
element architektoniczny - to chór, 
wsparty na dwóch masywnych, kwa
dratowych filarach, przechodzących 
w cylindryczne wybrzuszenia balu
strady. Z dawnego wyposażenia 
przetrwały stacje Drogi Krzyżowej, 
przechowane przez wiernych. W no
wym ołtarzu głównym w 1992 r. 
umieszczono kopię obrazu „Jezu 
ufam Tobie” z podpisem w czterech 
językach: rumuńskim, rosyjskim, 
polskim i ukraińskim.

Poniżej kościoła znajdują się ruiny 
potężnej, osiemnastowiecznej syna
gogi. Nakrywał ją niegdyś dwuspado
wy dach ze szczytami o łamanym ob
rysie. Owalne okno nad portalem 
okolono szerokim, płaskorzeźbionym 
obramieniem z motywami roślinnymi 
- kwiatów i dębowych liści. Łuki nad 
oknami bocznymi wypełnia orna
ment plecionkowy. Sala główna, po
przedzona niską sienią, jest zagłębio
na wobec poziomu gruntu. Na ścianie 
wschodniej zachował się wspaniały 
barokowy ołtarz, aron ha-kodesz, 
czterokondygnacyjny, z resztkami he
brajskich napisów. U podstawy ołta
rza rozciąga się fryz arkadkowy. 
W narożniku północno-zachodnim 
widnieje wnęka z bogatym zwieńcze
niem. Podobne zwieńczenie znajduje 
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się nad wejściem z sieni do sali. Oca
lały również tarczowate wsporniki 
zawalonego sklepienia. W połowie 
XVIII w. w Raszkowie nauczał Ja
kub Józef z Połonnego, uczeń twór
cy chasydyzmu Baal Szem Towa. 
W dole rzeki, na drugim brzegu 
znajduje się cmentarz żydowski 
z macewami tak pochylonymi ze sta
rości, że niemal leżącymi na ziemi.

Niedaleko synagogi, na pagórku, 
odnajdziemy ruiny kamiennej cer
kwi Pokrowskiej (Opieki Najświęt
szej Marii Panny) z 1740 r. Lizeny, 
akcentujące wejście, resztki gzymsu 
i obramień okiennych - to wszyst
ko, co można jeszcze zobaczyć. Dru
ga, drewniana cerkiew Świętej Trój
cy z 1760 r. od dawna nie istnieje. 
Nową, czynną zbudowano w latach 
dziewięćdziesiątych XX w.

Po raszkowskiej fortalicji nie ma 
śladu, nie wiadomo nawet, gdzie się 
znajdowała. Można natomiast dojść 
na miejsce pałacu Pawła Juriewicza, 
ale i tu pozostało niewiele. Neore- 
nesansowa rezydencja, licząca czter
dzieści komnat, urządzona w stylu 
Ludwika XIV, została po 1917 r. 
doszczętnie unicestwiona. Z zarośli 
sterczą jedynie poszczerbione ściany 
oficyny, połączonej niegdyś z pała
cem krytą galerią.

Aby dziś dotrzeć do Raszkowa, 
trzeba przekroczyć granicę Nad- 
dniestrzańskiej Republiki Moł
dawskiej, która w 1991 r. oderwa
ła się od niepodległej Mołdawii. 
Chociaż na forum międzynarodo
wym nikt tej secesji nie uznał, cią
żące ku Rosji Naddniestrze ma 
obecnie de facto wszelkie atrybuty 
odrębnego państwa. Na przej
ściach granicznych (z Mołdawii 
lub Ukrainy) zagranicznych tury
stów traktuje się z dużą podejrzli
wością, a to, czy po długim oczeki
waniu w ogóle zostaniemy wpusz
czeni, zależeć może od humoru 
żołnierzy i celników. Warto jed
nak spróbować, bo i okolica bar
dzo jest malownicza, i pamiątki 
przeszłości interesujące, a kresowy 
„szlak bohaterów Trylogii” bez 
Raszkowa i Waładynki trudno 
uznać za kompletny.

Jarosław Komorowski

Cmentarzysko Gotów 
w Lesie Grzybnickim

G
oci, nazywani przez siebie 
Gutans lub Gutpiuda (do
słownie: „naród Gotów”) - 
podobnie jak współczesne im plemio

na Burgundów, Rugiów, Wandalów, 
Herulów i Gepidów) - należeli do 
grupy ludów wschodniogermańskich, 
które w pierwszych wiekach naszej 
ery zasiedliły rozległy obszar dorzecza 
Wisły. Nie tam jednak należałoby 
szukać ich praojczyzny. Kolebką Go
tów były najprawdopodobniej tereny 
południowej Skandynawii - Gotlan
dia i Skandia (dziś: południowo- 
-wschodnia Szwecja). Tak umiejsca
wia ich pierwotną siedzibę Jordanes, 
autor najważniejszego źródła naszej 
wiedzy na temat wczesnej historii ple
mion gockich, kroniki Getica sive de 
origine actibusque Getarum (Getica, 
czyli o pochodzeniu i czynach Gotów). 
Będąca jedynie adaptacją zaginionej 
dwunastotomowej kroniki autorstwa 
żyjącego na przełomie V i VI stulecia 
Kasjodora (opartej prawdopodobnie 
na pieśniach Gotów), historia ta nie 
jest wprawdzie udokumentowana ar
cheologicznie, ale porównania filolo
giczne wydają się przynajmniej po 
części uzasadniać nasze przypuszcze
nia, dotyczące pochodzenia tego 
wschodniogermańskiego ludu.

Mimo wyraźnie skandynawskiej 
proweniencji Gotów, najstarsze zacho
wane źródła lokują ich już jednak na 
obecnych terenach północnej Polski, 
gdzie pojawili się najprawdopodobniej 
w pierwszym stuleciu naszej ery. Tam 
właśnie mieli stworzyć wzmiankowany 
w Germanii Tacyta związek plemienny 
(trans Lygios Gotones regnantur), któ
rego potęga militarna stanowiła duże 
zagrożenie dla przeżywającego w tym 
czasie kryzys imperium rzymskiego. 
Pomimo trwającego kilka pokoleń roz
kwitu, środkowoeuropejskie państwo 
Gotów okazało się jednak tworem 
o dość luźnej strukturze społeczno-po
litycznej, czego nieuchronnym następ-

1. Centralna stela kręgu I w Lesie Grzybnickim
2. Krąg II - widok od strony południowej

stwem był kolejny etap ich wieloletniej 
wędrówki, tym razem w kierunku po
łudniowo-wschodnim.

Zamieszkującym na przełomie 
I i II stulecia tereny Pomorza Zachod
niego plemionom Gotów przypisuje 
się położone nieopodal brzegu rzeki 
Radwi cmentarzysko w Lesie Grzyb
nickim (gmina Manowo, ok. 20 km 
na południe od Koszalina). Obszar, 
na terenie którego w kwietniu 1974 r. 
odkryto wyraźne ślady starożytnych 
konstrukcji kamiennych, został nie
zwłocznie otoczony stosowną do ran
gi zabytku opieką archeologiczną 
i konserwatorską. Pięć lat później, na 
mocy decyzji wojewódzkiego konser
watora zabytków w Koszalinie, utwo
rzono tu rezerwat archeologiczny, 
obejmujący swym zasięgiem uroczy
sko leśne o łącznej powierzchni ok. 
3 ha (choć przypuszcza się, iż olbrzy
mie, nie do końca zbadane cmenta
rzysko może któregoś dnia okazać się 
dwu- lub nawet trzykrotnie większe). 
Trwającymi dwanaście lat badaniami 
(1974-1986) kierował dr Ryszard 
Wołągiewicz z Muzeum Narodowego 
w Szczecinie (zm. w 1994 r.).
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Na terenie grzybnickiego rezerwa
tu archeologicznego znaleźć można 
przede wszystkim pięć wpisanych 
w obwód koła konstrukcji, których 
podstawowy, bądź - jak w wypadku 
kręgu IV - jedyny budulec stanowią 
potężne, noszące wyraźne ślady narzę
dzi głazy narzutowe. Przy ich niemalże 

wotnie czterema) kamiennymi stela
mi. Dodatkowym wyróżnikiem kręgu 
II jest fakt połączenia stojących wokół 
niego głazów ciasno ułożonymi po
lnymi kamieniami, wyraźnie określa
jącymi jego zasięg. O ile lokalizacja 
czterech pierwszych nie powinna na
stręczać żadnych trudności, o tyle 

dwumetrowej wysokości nie powinno 
dziwić, iż ciężar niektórych kamieni 
dochodzić może nawet do dwóch ton. 
W zależności od średnicy, w każdym 
z kręgów pierwotnie ustawionych by
ło od 6 (krąg IV) do 33 głazów (krąg I); 
do ich transportu użyto najprawdopo
dobniej zwierząt pociągowych oraz si
ły ludzkich rąk. Po przewiezieniu gła
zów na teren uroczyska poddawano je 
obróbce, a następnie osadzano piono
wo na obwodzie koła.

Grzybnickie kręgi należą do naj
większych tego typu konstrukcji za
równo na terenie Polski, jak i Skandy
nawii. Średnica największego z nich 
(I) wynosi prawie 38 m, niewiele ustę
puje mu bliźniaczy krąg II (ok. 37 m). 
Pozostałe kręgi (III, IV i V) są zdecy
dowanie mniejsze, a ich średnice wy
noszą odpowiednio 13, 8 i 15 m. Po
mimo tych wyraźnych dysproporcji 
wymiarowych, każdy z nich cechuje 
niemal identyczne rozwiązanie kon
strukcyjne - osadzone w regularnych 
odstępach głazy tworzą zadziwiająco 
regularny obwód koła z ustawionymi 
centralnie jedną (kręgi I, III i IV) lub - 
w wypadku kręgu II - trzema (pier

krąg V - usytuowany w północnej 
części rezerwatu, w odległości ok. 
100 m od pozostałych - bywa, nieste
ty, często niezauważany przez odwie
dzających Las Grzybnicki turystów. 
A szkoda. Otoczony wyraźnie zaryso
wanym wałem ziemnym krąg w bar
dzo czytelny sposób kontrastuje z po
zostałymi konstrukcjami rezerwatu. 
Brak kamiennej steli czy też najmniej
szych nawet śladów pochówku, jak 
również jego znaczna izolacja od po
zostałych, pozwalają przypuszczać, iż 
przeznaczenie kręgu V w jakiś sposób 
różniło się od funkcji pełnionych 
przez pozostałe cztery.

Charakter przedmiotów oraz zna
lezione wewnątrz kręgów szczątki 
ludzkie sugerują, iż oprócz pełnienia 
funkcji czysto sepulkralnych teren le
śnego uroczyska był niegdyś wykorzy
stywany do celów obrzędowych i rytu
alnych. Grzybnickie cmentarzysko ce
chuje ponadto tzw. birytualizm - 
zmarli chowani byli tam zarówno po 
spaleniu na stosie (kremacja - świad
czą o tym drobne kawałki kości znale
zione w grobach jamowych oraz po
pielicach glinianych), jak też bez spale

nia (inhumacja). Pochowani w słabo, 
niestety, zachowanych grobach szkie
letowych zmarli ułożeni byli w pozycji 
wyprostowanej, z głową skierowaną 
zawsze w kierunku północnym. Znaj
dowane w obrębie kręgów liczne frag
menty naczyń dowodzą, że mogły się 
tam odbywać również - a może przede 
wszystkim - huczne biesiady, plemien
ne wiece oraz kręgi sędziowskie, będą
ce zgromadzeniami, podczas których 
rozstrzygano kwestie sporne o charak
terze prawnym.

Wśród zgromadzonych w kosza
lińskim Muzeum Okręgowym wyko
palisk z Grzybnicy zastanawiać może 
niemal całkowity brak śladów broni 
(wyjątkiem są tu jedynie małe, żelazne 
nożyki). Zamiast charakterystycz
nych, nie tylko dla starogermańskiego 
pochówku, darów grobowych w po
staci zdeformowanych brzeszczotów, 
znajdziemy tam jednak niezwykle in
teresującą kolekcję przedmiotów co
dziennego użytku: kościane grzebie
nie, igły, żelazne nożyce, przęśliki do 
wrzecion czy też różnego kształtu 
i wielkości naczynia gliniane. Niewąt
pliwą okrasą ekspozycji są wszelkiego 
rodzaju precjoza, do których zaliczyć 
można m.in. misternie wykonane za
pinki, klamerki i bransolety (głównie 
brązowe), a także wielobarwne kolie 
paciorków szklanych oraz bursztyno
wych. Pomimo całego bogactwa 
grzybnickich znalezisk, prowadzone 
na terenie cmentarzyska badania ar
cheologiczne wykazały jednak, iż nie
jeden z grobowców został swego cza
su niemal doszczętnie splądrowany 
przez starożytnych rabusiów.

Datowane na okres od mniej więcej 
drugiej połowy I do końca II stulecia 
naszej ery cmentarzysko wyróżnia się 
również bardzo interesującymi kon
strukcjami nagrobnymi. I tak, obok ko
listych oraz trójkątnych bruków (abso
lutny ewenement na ziemiach polskich, 
podobne spotkać można jedynie na te
renie południowej Norwegii oraz połu
dniowo-zachodniej Szwecji) znajdują 
się tam także grobowce, które starożyt
ni twórcy zwieńczyli masywną kamien
ną stelą w kształcie ostrosłupa bądź 
przykryli nie mniej efektownym nasy
pem kurhanu. Wspomnieć należy tutaj 
również o grobowcach płaskich, które 
- mimo iż w chwili obecnej zupełnie 
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dla nas niewidoczne - stanowią zdecy
dowanie najliczniejszą grupę spośród 
stanowisk archeologicznych gockiego 
cmentarzyska.

Najprostszym i zarazem najczęściej 
spotykanym przykładem grzybnickich 
konstrukcji nagrobnych jest niewiel
kich rozmiarów bruk, pokrywający ja
mę grobową, nad którą niejednokrot
nie osadzano również kamienną stelę, 
wyznaczającą miejsce pochówku. 
W pozostałych przypadkach prosto
kątne bruki stanowią konstrukcje same 
w sobie, a fakt pozbawienia ich jakie
gokolwiek zwieńczenia wydaje się su
gerować niższą pozycję społeczną po

Doskonatym - i zarazem najbardziej 
chyba efektownym - przykładem tej 
ostatniej kompozycji kamiennej jest 
grób 12, w którym dwa promieniście 
ułożone rzędy zewnętrzne tworzą, 
w połączeniu z niewielkim wieńcem we
wnętrznym, nigdzie indziej niespotyka
ny kształt koła szprychowego. Nie mniej 
interesująca jest konstrukcja 19, w obrę
bie której archeolodzy odkryli trzy jamy 
grobowe (w tym jedną pustą), datowane 
na ostatnią ćwierć I stulecia. Istotę kom
pozycji stanowią tutaj dwa koncentrycz
nie wobec siebie położone wieńce 
(o średnicach ok. 3,5 i 8 m), przedzielo
ne nieregularnym półkolistym brukiem.

nie B - należał niewątpliwie do ko
biety (znaleziono przy niej m.in. 
przepiękną zapinkę z brązu). Co cie
kawe, do budowy zlokalizowanego 
nieopodal większego kurhanu A, któ
rego średnica wynosi blisko 9 m, wy
korzystany został naturalny pagórek 
o wysokości około 0,5 m. W obydwu 
wypadkach zmarłych pochowano 
w identycznej pozycji, z głową skie
rowaną w kierunku swojej prahisto
rycznej kolebki.

Konstrukcje kamienne w Lesie 
Grzybnickim są doskonale zakonserwo
wane przede wszystkim dzięki proce
som wydmotwórczym, w wyniku któ-

3. Kurhan A
4. Konstrukcja kamienna jednego z grobówchowanych w silnie zhierarchizowanej 

strukturze plemiennej ludów germań
skich. Nieprzypadkowy jest też kształt 
samych bruków, który stanowi od
zwierciedlenie formy znajdujących się 
poniżej grobów szkieletowych. Brak 
jakichkolwiek śladów pochówku we 
wspomnianych powyżej konstrukcjach 
trójkątnych (w ich obrębie odnalezio
no ledwie kilka przepalonych kości) 
dowodzi, iż pełnić musiały one raczej 
funkcje obrzędowe; być może na nich 
właśnie składano niegdyś krwawe 
ofiary germańskim bóstwom.

Większa różnorodność cechuje bru
ki koliste, których formy nierzadko nie 
znajdują analogii wśród pozostałych sta
nowisk tego typu, zlokalizowanych na 
terenach północno-zachodniej Polski 
(m.in. Odry, Węsiory, Kowalewko). 
Wyróżnić wśród nich można przede 
wszystkim zwarte konstrukcje o średni
cy 5-12 m, których kamienny rdzeń 
otoczony został jednym lub dwoma 
koncentrycznie położonymi wieńcami. 

Bez wątpienia istotnym elemen
tem grzybnickiego cmentarzyska są 
także dwa spektakularne nasypy mo
gił kamienno-ziemnych, zwanych po
wszechnie kurhanami, których bar
dziej wyszukana forma odzwiercie
dlać miała zapewne wysoką pozycję 
społeczną pochowanych w nich 
osób. Wskazuje na to bogate wyposa
żenie znajdujących się bezpośrednio 
pod nasypem lub w jego okolicach - 
prawdopodobnie dla zmylenia po
tencjalnych złodziei - komór grobo
wych. Chowani w ten sposób zmarli 
mogli więc liczyć na to, że miejsce 
ich wiecznego spoczynku będzie zde
cydowanie bardziej efektowne niż 
opisane powyżej bruki. Trudno dzi
siaj oczywiście dociekać, kim w rze
czywistości były pochowane we 
wspomnianych kurhanach osoby. 
Szkielet jednej z nich — odkryty 
w mniejszym (średnica otaczającego 
go kamiennego wieńca wynosi ok. 
6 m) z dwóch kurhanów, tzw. kurha

(zdjęcia: Łukasz Neubauer)

rych przez wiele lat pozostawały niemal 
całkowicie przykryte piaskiem. Opusz
czone prawdopodobnie w pierwszej po
łowie III w. cmentarzysko - będące 
przecież jednym z najbardziej okazałych 
świadectw pobytu na tych terenach ger
mańskiego ludu Gotów - stopniowo za
nikało więc w świadomości później
szych mieszkańców Pomorza Środko
wego. Obecnie, gdy brak już jednak ja
kichkolwiek wątpliwości co do prowe
niencji grzybnickiej nekropolii, najwięk
szym pragnieniem archeologów byłoby 
odnalezienie najmniejszych choćby śla
dów osadnictwa, które - sądząc po wiel
kości (a co za tym idzie - randze) cmen
tarzyska - powinny znajdować się gdzieś 
nad brzegami rzeki Radwi. Grzybnickie 
kamienie milczą jednak jak zaklęte.

Łukasz Neubauer
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Zamek
de Wedlów-Tuczyńskich

T
uczno leży przy północno-za
chodniej, historycznej granicy 
Wielkopolski, w sąsiedztwie 
Puszczy Drawskiej. Miasto usytuowa

ne jest w malowniczej, pagórkowatej 
okolicy, porośniętej sosnowymi 
i brzozowymi lasami, między trzema 
jeziorami: Tuczno, Zamkowym i Lip
towskim. We wczesnym średniowie
czu, między X a XI w. Tuczno było 
rybacką osadą Pomorzan. W 1306 r. 
jego właścicielem został przedstawi
ciel możnego rodu pomorskiego - 
Hasso von Wedel, a w 1335 r. bracia 
Ludwik i Lambrecht Wedlowie nada
li miastu prawa miejskie.

Panujące w tym okresie zatargi 
między Brandenburgią, zakonem 
krzyżackim i książętami szczeciński
mi stworzyły konieczność obrony 
Tuczna. Z tego względu Ludwik von 
Wedel podjął budowę obronnej wa
rowni; rozpoczęcie budowy przypa
dłe na koniec czwartej dekady XIV w. 
Warownia usytuowana została na 
szczycie wzniesienia między dwoma 
jeziorami: Tuczno i Zamkowym, po
łączonymi z Jeziorem Liptowskim 
strumieniem Runica. Dodatkowym 
elementem obronności zamku-wa- 
rowni były trudno dostępne bagniste 
tereny oraz lasy okalające wzgórze.

Murowany zamek-warownia otrzy
mał plan trapezoidu. W jego skład 
wchodził mur obwodowy obronny, 
z bramą od strony północnej, oraz 
usytuowany od strony wschodniej go
tycki dom mieszkalny, z piwnicami 
wykonanymi z cegły gotyckiej w ukła
dzie blokowym. Wybudowany z ka
mieni i cegieł zamek uznany został 
w XIV w. za jeden spośród dwunastu 
najsilniejszych zamków obronnych na 
wschód od Odry. Podkreślić należy, 
że obecnie, po całkowitej odbudowie 
zamku, wschodnia część budynku jest 
jedyną pozostałością z okresu rozpo
częcia budowy.

4

1. Zamek w Tucznie (wg Edward hr. Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski. 
Wybór rycin. Poznań 1991)

W latach 1542-1846 zamek był 
kilkakrotnie przebudowywany. 
Pierwsza przebudowa dokonana zo
stała w latach 1542-1581, gdy wła
ścicielem zamku był Stanisław We- 
del-Tuczyński. Rozebrany wówczas 
został tzw. budynek mieszkalny, 
a na jego miejscu powstało rezyden- 
cjonalne skrzydło, z dwiema okrą
głymi basztami i attyką. Zmiany do
konane przez Stanisława Wedel-Tu- 
czyńskiego nie zmieniły obronnego 
charakteru zamku, który nadal oto
czony był obwodowym murem 
o wysokości 7 m.

Przemiany gospodarcze oraz 
wzrost zamożności szlachty i możno- 
władców spowodowały, że część zam
ków obronnych zaczęto przekształcać 
w rezydencje, zapewniające mieszkań
com komfort, a zamkom przydające 
reprezentacyjnego wyglądu.

Kolejnej przebudowy zamku 
w Tucznie dokonał w latach 1608- 
-1631 dziedzic Tuczna i Zbąszynia - 

Krzysztof de Wedel-Tuczyński. 
Wzniesiono wówczas dwa skrzydła — 
zachodnie i południowe oraz trzecią 
basztę narożną. Fasady dobudowa
nych skrzydeł otrzymały kształt baro
kowy. Powstała w ten sposób pałaco
wa rezydencja, zbudowana na planie 
podkowy, z dziedzińcem otwartym 
od strony północnej. Ostatnie prze
kształcenia miały miejsce w połowie 
XVIII, a następnie w XIX w., nie 
zmieniły one jednak zasadniczo pier
wotnego wyglądu zamku. Dziewięt
nastowieczny wizerunek zamku 
w Tucznie pozostawił ordynat obo- 
rzycki hr. Atanazy Raczyński. Stalo- 
ryt jego autorstwa umieszczony zo
stał w zbiorze rycin i stalorytów pt. 
Wspomnienia Wielkopolski, wyda
nym na przełomie 1842-1843 r. 
przez hr. Edwarda Raczyńskiego, 
właściciela Rogalina.

Ostatnim właścicielem zamku 
w Tucznie z rodu Wedlów był An
drzej de Wedel-Tuczyński, który
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zmarł w 1717 r. Po jego śmierci dobra 
ziemskie wraz z zamkiem przeszły 
w ręce jego siostry Marianny. W 1731 r. 
majątek został podzielony. Zamek 
i miasto przechodziły z rąk do rąk, 
w wyniku czego doszło do stopnio
wego upadku i zniszczenia zamku. 
Wraz z pierwszym rozbiorem Polski 
w 1772 r. Tuczno znalazło się pod 
panowaniem pruskim i otrzymało 
nazwę Tiitz. W pierwszej połowie
XIX w. przebudowie uległo zachod
nie skrzydło zamku, a na początku
XX w. zamek przekazano na cele 
szpitalne niemieckiej organizacji 
charytatywnej.

Druga wojna światowa nie 
oszczędziła Tuczna i zamku. Na 
kilka lat przed jej wybuchem, 
w okresie od 1934 do 1938 r. wy
budowany został przez Niemców 
potężny system fortyfikacyjny, 
zwany Wałem Pomorskim. Nowo
czesny system podziemnych i nad
ziemnych stanowisk fortyfikacyj
nych miał być jednym z elementów 
systemu obronnego Trzeciej Rze

szy. Część tego systemu przebiegała 
w pobliżu miasta i zamku w Tucz
nie, a sam zamek po dokonanych 
adaptacjach wszedł w skład umoc
nień tego odcinka Wału Pomor
skiego. W wyniku szczególnie cięż
kich walk na początku 1945 r. za
mek został znacznie uszkodzony, 
a miasto zniszczone w 90%. W 1947 r. 
w niewyjaśnionych okolicznościach 
zamek spłonął.

W latach 1966-1976, dzięki ini
cjatywie Stowarzyszenia Architek
tów Polskich, trwała odbudowa 
zamku z przeznaczeniem na Dom 
Pracy Twórczej SARP. Przywrócono 
budowli kształt z XVIII w. Na zam
kowym dziedzińcu stoją repliki 
dawnych dział. Parter zachował re
nesansowy charakter - znajduje się 
tutaj duży hol z kominkiem i surowe 
zamkowe komnaty z witrażowymi 
oknami i renesansowymi meblami. 
Odtworzono również we wschod
nim skrzydle gotyckie i renesansowe 
piwnice. Elewację wschodniego 
skrzydła zdobi zrekonstruowane

2. Widok obecny zamku od strony 
północnej
3. Replika dziaia na dziedzińcu 
zamkowym
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4. Herb
de Wedlów-Tuczyńskich 
na elewacji skrzydła 
południowego
5. Baszta narożna 
skrzydła wschodniego
6. Fragment wnętrza
- hol z kominkiem

(zdjęcia: Jerzy Jan Doliński)

sgraffito. Piętro i poddasze zaadap
towane zostały na pokoje mieszkal
ne. Nie brak też przypisanej do zam
ku od około XV w. legendy o Białej 
Damie i Sokolniku. W przekazach 
zawarto opowieść o zakochanej 
w młodym sokolniku pani na zamku 
w Tucznie. Wydarzył się jednak nie
szczęśliwy wypadek - na polowaniu 
raniła ona śmiertelnie sokolnika 
strzałą z kuszy. Ogarnięta rozpaczą 
zamknęła się w komnacie na wieży 
i tam znaleziono ją martwą. Od tego 
czasu podobno w oknie komnaty 
migocze nocą światełko, z komnaty 
słychać turkot kołowrotka, a po 
zamkowych korytarzach snują się 
postacie młodej kobiety w bieli 
i giermka z sokołem na ramieniu.

Zamek otoczony jest niewielkim 
parkiem z okazami niepospolitych 
drzew i małym, porośniętym nenufa- 
rami stawem. Nieopodal parku, 
w dolinie Runicy znajduje się dawny 
zamkowy młyn wodny.

Dzieje rodu i zamku de Wedlów- 
-Tuczyńskich stanowią cząstkę histo
rii ziemi, na której żyli, a pozosta
wiona przez nich spuścizna weszła 
w skład naszego narodowego dzie
dzictwa.

Jerzy Jan Doliński
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U wód nad Pilicą

D
o 1874 r. mieszkańcy Warsza
wy, którym nie wystarczało 
pijanie wód mineralnych 
w Ogrodzie Saskim, dla ratowania 

zdrowia musieli udawać się do Ma- 
rienbadu, Karlsbadu, Grafenbergu 
lub Wórinshofen. Ale już w 1875 r. 
w „Tygodniku Ilustrowanym” znaj
dujemy obszerny opis nowego pol
skiego uzdrowiska, położonego zale
dwie 55 km od Warszawy, w malow
niczej mazowieckiej miejscowości 
nad Pilicą. Mowa o Zakładzie Przyro
doleczniczym dra Jana Bielińskiego 
w Nowym Mieście nad Pilicą. 
Wprawdzie autor reportażu nie szczę
dzi pochwał i zachęt dla dr. Bieliń
skiego, ale tak oto opisuje uzdrawia
jące praktyki: „Regulamin zakładu 
przyzywa już o 6-ej rano do pracy. [...] 
Chory zwykle rozpoczyna kuracyą od 
wanny o +26 stopni, a zaniżając co 
dzień temperaturę wody, dochodzi do 
kąpieli w tak zwanem jeziorku, mają- 
cem zaledwo 8 stopni ciepła. Dalej idą 
tusze, o rozmaitej sile promienia wo
dy, koce zwykle i lampkowe, kąpiele 
nasiadowe, pasy i inne środki leczni
cze, naturalnie stosownie do organi
zmu i stanu zdrowia chorego. Naj- 
przykrzejszym ze wszystkich tych środ
ków jest koc zwykły, pacyent bowiem, 
obwinięty mokrem prześcieradłem, 
następnie skrępowany po wierzchu ko
cem, z głową okrytą zwilżonym ręcz
nikiem, musi bezwładnie przez pół go
dziny, a czasem i dłużej, aż do należy
tego rozgrzania ciała, leżeć spokojnie 
na sofie. Zdarza się nieraz, iż jakiś zja
dliwy owad, korzystając ze sposobno
ści, wyprawia na chorym bezkarnie 
swe harce - lecz wszystko to cierpliwie 
znosić trzeba, bo koce należą do najra- 
dykalniejszych środków kuracyi”.

Twórca nowomiejskiego zakładu, 
dr Jan Bieliński, był człowiekiem 
światłym i ambitnym. Pochodził 
z Biłgoraja, uczył się w Szczebrzeszy
nie i Lublinie, a studia medyczne od
był na Uniwersytecie Moskiewskim. 
Dyplom lekarza otrzymał w 1859 r. 
i w tymże roku osiadł jako lekarz 
wolno praktykujący w Nowym Mie

ście nad Pilicą. Opuścił na trzy lata to 
miejsce na skutek restrykcji po po
wstaniu styczniowym, gdyż zbyt gor
liwie leczył powstańców w całej gu
berni. Wyjechał za granicę, m.in. od
wiedził słynne uzdrowisko w Grafen
bergu i zaznajomił się z działalnością 
jego twórcy, Vinzenza Priessnitza 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 
12, 1999, s. 35), notabene analfabe
ty, śląskiego chłopa, który w latach 
trzydziestych XIX w. w swym gospo
darstwie urządził zakład hydrotera- 
peutyczny, do którego zjeżdżano 
tłumnie z całej Europy. Wprawdzie 
działał intuicyjnie, to jednak do dzi
siaj stosowane są różne jego metody, 
a znany nam na co dzień prysznic jest 
jego wynalazkiem.

Wodolecznictwo, choć znane ja
ko metoda leczenia od czasów Hipo- 
kratesa, w XIX w. zainteresowanie 
i rozgłos w Europie zawdzięcza 
w części Priessnitzowi, ale przede 
wszystkim słynnemu ks. Sebastiano
wi Kneippowi. Natomiast opracowa
nia naukowego doczekało się dopie
ro w końcu XIX w., kiedy to na uni
wersytecie wiedeńskim powołano

pierwszą katedrę hydroterapii, a jej 
kierownik, lekarz balneolog Wilhelm 
Winternitz, wydał pierwszy w tej 
dziedzinie podręcznik.

Doktor Bieliński, powziąwszy za
miar uruchomienia własnego zakładu 
przyrodoleczniczego, powrócił do 
Nowego Miasta iw 1869 r. urządził 
małą wodolecznicę. Nie poprzestał 
jednak na tym. Odbył jeszcze jedną 
wielomiesięczną podróż, tym razem 
skupiając się na studiach przyrodo
leczniczych, odwiedził najbardziej

1. Dr Jan Bieliński - założyciel Zakładu Przyrodoleczniczego
w Nowym Mieście nad Pilicą
2. Zakład leczniczy dra Jana Bielińskiego w Nowym Mieście 
według olejnego szkicu Ignacego Jasińskiego, drzeworyt sztorcowy 
(wg „Tygodnik Ilustrowany”, nr 404, 1875)
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znane kurorty, zaznajomił się z róż
nymi metodami. Przygotowywał się 
do poważnego, nowoczesnego 
przedsięwzięcia, w którym leczenie 
wodą poszerzone miało być terapią 
zajęciową i dietetyczną (mleczną). 
Poparcia udzielił mu prof. Tytus 
Chałubiński. W 1873 r. dr Bieliński 
uzyskał oficjalną zgodę Petersburga, 
a 31 maja 1874 r. otworzył swój Za
kład Przyrodoleczniczy.

W zachowanym do dzisiaj Prze
wodniku Zakładu Przyrodoleczniczego 
w Nowem Mieście z 1878 r. dr Bieliń
ski, uzasadniając lokalizację swojego 
zakładu, tak pisał: „Dolina rzeki Pilicy 
pod Nowem Miastem (pow. rawski, 
Gubernia Piotrkowska) przedstawia

3. Widok zakładu na drzeworycie Michała Elwiro 
Andriollego, 1878 (wg „Kłosy”, nr 724, t. XXVIII, 1892)
4. Kąpiele wannowe w zakładzie leczniczym w Nowym 
Mieście na starej rycinie
5. Kąpielisko w Nowym Mieście nad Pilicą na dawnej 
fotografii

warunki topograficzno-lekarskie wielce 
sprzyjające [...] zakładowi leczenia 
środkami naturalnemi. Wzgórza, cią
gnące się od zachodu na wschód - oka
lają nowo-miejską dolinę z trzech stron 
otwartą zaś południową stanowią ob
szerne lasy sosnowe na drugiej stronie 
Pilicy. [...] Wzgórza ochraniają miej
scowość od ostrych wiatrów, otwarta 
zaś strona południowa dozwala na sil
ną operację słońca i przynosi balsa
miczne powietrze lasów. [...] Na całej 
przestrzeni wzgórz, u ich podnóża wy
tryskają liczne zdroje”. Zdrojów było 
kilkadziesiąt, woda w nich wapienna, 
czysta i smaczna, obfita, a przy tym 
o stałej temperaturze, latem i zimą 6° 
Reaumura. Ważną rolę odgrywała 

także sama rzeka, z równym, żwiro- 
wo-piaszczystym korytem, z silną, by
strą falą, o wodzie żelazistej i dostęp
nych brzegach. A do tego bujna roślin
ność, obszerne łąki i pastwiska, czyli 
dużo dobrego mleka. Doktor Bieliń
ski, pożytkując wszystkie walory miej
sca, uzupełniając je nowoczesnymi 
urządzeniami, wprowadził następują
ce sposoby leczenia:
„1. hydropatyczne, z kąpielami zim- 
nemi, cieplemi, parowemi, balsamicz- 
nemi
2. kąpiele rzeczne w Pilicy
3. leczenie mlekiem, serwatkami i ku
mysem
4. wody mineralne sztuczne (sprowa
dzane) i naturalne

5. gimnastyka
6. leczenie ścieśnionym powietrzem 
i elektrycznością
7. leczenie w ogóle farmaceutyczne”.

Zakład zapewniał doskonałe wa
runki higieniczno-dietetyczne oraz 
nieustającą i czujną opiekę lekarską 
(„codziennie każdy chory intern, 
przez czas trwania leczenia, widywa
ny jest przez lekarza” - pisał dr Bie
liński w Przewodniku). Jako terapia 
stosowany był również wysiłek fi
zyczny, obowiązkowe spacery, a tak
że rozrywki kulturalne. Do robienia 
kumysu sprowadzony został specjali
sta - Tatar, do prowadzenia gimna
styki - Niemiec, a działalność roz
rywkowa - to czytelnia, bilard, od-
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6. Dom dra Jana 
Bielińskiego 
zbudowany
w 1873 r., 
stan w 2004 r.
7. Tablica 
pamiątkowa na 
domu dra Jana 
Bielińskiego

(zdjęcia:
4,5-w zbiorach 

Muzeum Regionalnego 
w Nowym Mieście nad

Pilicą, 6,7 - Ewa 
Mockatto)

krążenia i krwi. Przyjeżdżano tu też 
na rekonwalescencję. Chory pozosta
wał w zakładzie do wyleczenia, kilka 
tygodni, nieraz i pół roku.

W 1875 r. zakład składał się 
z czterech budynków: dwóch łaźni 
i dwóch domów mieszkalnych. Dwa
dzieścia lat później budynków było 
26, w tym osobny internat z restaura
cją dla starozakonnych. W sumie 
w ośrodku znajdowało się 150 pokoi 
mieszkalnych. Wszystko było dosko
nale zorganizowane, łącznie z dowo
żeniem kuracjuszy karetą pocztową 
z najbliższej stacji kolejowej w Skier
niewicach, a w sezonie letnim co
dziennie z Hotelu Europejskiego 
w Warszawie jechała wygodna kareta 
do Nowego Miasta. Podróż trwała 
10 godzin.

Zakład w Nowym Mieście cieszył 
się wielkim powodzeniem. W 1874 r. 
przebywało w nim 408 osób, ale już 
w 1895 ponad 1000 (w tym 415 le
czących się i 589 sezonowych gości). 
Lekkie załamanie stałego wzrostu 
nastąpiło w 1879 r., kiedy to otwar
to zakład w Nałęczowie. Co cieka
we, kobiet bywało mniej (30-40%). 
Przyjeżdżali tu głównie warszawiacy 
i łodzianie, ale z czasem sława kuror
tu rozeszła się w całej Europie i za
częli przybywać goście z Niemiec, 
Austrii, Rosji i Anglii. Oczywiście 

czyty (m.in. Elizy Orzeszkowej) 
i koncerty (także Ignacego Pade
rewskiego) oraz przedstawienia 
miejscowego teatru amatorskie
go. „Humor, swobodny umysł 
i przyjemna rozrywka są jakby 
niezbędnym dopełnieniem środ
ków leczniczych. Nie zapomniał 
o tym zarząd zakładu. Już w ro
ku bieżącym dźwięki orkiestry 
wojskowej uprzyjemniały rano i wie
czorem chorym przechadzkę, a w cza
sie pięknej pogody codziennie ogła
szano program dalszych przechadzek 
do parku lub przyległego lasku. [...] 
Co niedziela w sali zakładowej odby
wały się zebrania (reunions), kończą
ce się zwykle dopiero o 11-ej, co parę 
zaś tygodni przypadała już świetniej
sza zabawa, na którą ściągało cale no- 
womiejskie sąsiedztwo, stanowiące 
wcale pokaźny zastęp, bo okolice 
rawskie są dość zamożne i ludne. 
Prócz tego urządzono w ciągu byłego 
sezonu kilka większych koncertów 
i dwa teatry amatorskie. Szczęśliwie 
powiodły się oba teatry. Amatorzy 
zrekrutowali się z gości zakładowych 
i kilku chętnych pań z okolicy. W ten 
sposób zużytkowano przyjemnie nie
jedną chwilę i, co ważniejsze, zebrano 
przeszło 400 rs. Na szpital miejscowy, 
trochę grosza na osady rolne i zapo
mogę dla szpitala rawskiego" („Tygo
dnik Ilustrowany”, 1875).

W Nowym Mieście leczono 
przede wszystkim choroby nerwowe: 
histerię, hipochondrię, melancholię, 
impotencję, bezsenność, spazmy, 
nerwobóle, paraliże, epilepsję i ta
niec św. Wita, ale także choroby or
ganów moczopłciowych, trawienia, 
oddychania, a w tym astmę i skłon
ność do suchot, poza tym choroby
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byli to głównie ludzie zamożni, zie- 
miaństwo, bogate mieszczaństwo, 
ale i ubożsi mieli szansę na kuracje, 
korzystając z różnych ulg; ubogich 
studentów i uczniów leczono nawet 
za darmo, służył do tego specjalny 
fundusz zakładowy. Bywała też na 
kuracjach i wypoczynku elita arty
styczna i intelektualna. Zachowały 
się świadectwa pobytu w zakładzie 
w Nowym Mieście Bolesława Prusa, 
Henryka Sienkiewicza (obaj z cza
sem przenieśli się do Nałęczowa), 
Marii Konopnickiej, Władysława 
Reymonta, Marii Rodziewiczówny, 
Narcyzy Zmichowskiej, Feliksa Ja
sieńskiego, Tytusa Chałubińskiego, 
Józefa Chełmońskiego. Józef 
Brandt nosił się z zamiarem utwo
rzenia w Nowym Mieście szkoły 
malarskiej (swój ośrodek twórczy 
założył później w Orońsku, w ma
jątku żony), a Michał Elwiro An- 
driolli uwiecznił nowomiejski za
kład na pięknej rycinie.

Zakład Przyrodoleczniczy w No
wym Mieście nad Pilicą działał nie
przerwanie 40 lat, do pierwszej woj
ny światowej, podczas której został 
doszczętnie zniszczony przez Niem
ców. W Przewodniku po uzdrowi
skach i letniskach polskich, wydanym 
pod redakcją Cz. Rokickiego w War
szawie w 1928 r., Nowe Miasto nad 
Pilicą odnotowane jest już tylko jako 
letnisko.

Doktor Bieliński zmart w Warsza
wie w 1919 r., uhonorowany przez 
środowisko członkostwem Warszaw
skiego Towarzystwa Lekarskiego. 
Nie zapomnieli też o nim obywatele 
Nowego Miasta. Ulicę, przy której 
stoi jego dom, nazwano jego imie
niem, na domu zawieszono tablicę 
pamiątkową, a vis-a-vis domu ostało 
się obudowane źródełko tej świetnej, 
leczniczej wody. Dawne źródła wy
schły, pochłonęła je odkrywkowa 
kopalnia węgla brunatnego, urucho
miona w 1982 r. w odległym o zale
dwie 50 km Bełchatowie. Strzępy do
kumentów i ilustracji zaświadczają
cych o uzdrowiskowym epizodzie 
w sześćsetletniej historii Nowego 
Miasta nad Pilicą przechowuje pie
czołowicie miejscowe Muzeum Re
gionalne.

Ewa Mockatto
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kolekcjoner, mecenas, społecznik
* Dominik Witke-Jeżewski

N
iewielki, oprawiony w bieder- 
meierowską ramkę, fotogra
ficzny portret Dominika Wit- 
ke-Jeżewskiego (1862-1944) wisi od 

kilkudziesięciu lat w Gabinecie Rycin 
Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Mężczyzna ukazany na fotografii po
wierzy) narodowej instytucji dzieło 
swego życia - wspaniałe zbiory grafiki 
polskiej, od początków tej sztuki na 
ziemiach Rzeczypospolitej do pierw
szych dwóch dekad XX w., a także 
znakomite zbiory rysunków polskich, 
malarstwa oraz liczne starodruki. Ta 
wyjątkowa kolekcja powstała dzięki 
pasji człowieka, dla którego dewizą 
życiową były słowa Jana Kochanow
skiego: „A jak kto może, niech ku po
żytku dobra spólnego pomoże”. Po
dobna myśl przyświecała wielu lu
dziom na początku XX w., którzy za 
cel życiowy wyznaczyli sobie ochronę 
dziedzictwa kulturowego Polski, za
kładając w Warszawie Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 
Wśród nich aktywnie współpracował 
także Dominik Witke-Jeżewski.

W 1912 r. Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości przepro
wadziło się do nowej siedziby w Ka
mienicy Baryczków na Rynku Starego 
Miasta w Warszawie. Zapoczątkowa
ło to nowy okres w działalności To
warzystwa, umożliwiając organizowa
nie dobrze przygotowanych wystaw 
naukowych, które z powodzeniem re
alizowane były do lat dwudziestych 
XX w. By tak się stało, jego członko
wie musieli uwierzyć, że można 
w poddawanym rusyfikacji mieście 
powołać do życia placówkę dbającą 
o kulturę i przeszłość ubezwłasnowol
nionego narodu. Taką okazję przy
niósł rok 1905, w którym Warszawa 
przywitała wielu powracających z głę
bi Rosji Polaków objętych ogólną 
amnestią. Wśród nich było wielu mło
dych i ambitnych ludzi, pragnących 
rozwijać się w tym wielokulturowym

Warszawę w czasie swych częstych 
podróży i zawsze przy tej sposobności 
zaglądał do Antykwariatu Polskiego 
przy ul. Berga 8 (późniejsza Traugutta), 
prowadzonego przez Hieronima Wil
dera (1876-1941), znanego warszaw
skiego antykwariusza i kolekcjonera.

Dominik Witke-Jeżewski urodził 
się w 1862 r. w majątku rodzinnym 
Skrwilno na Kujawach. Z domu ro
dzinnego wyniósł zamiłowanie do 
sztuk pięknych i dobrze zorganizowa
nej pracy. Jego rodzice amatorsko

mieście. W tym duchu potrzeby kon
kretnego działania w 1906 r. ukonsty
tuowało się TOnZP. W skład Towa
rzystwa wszedł kwiat inteligencji mia
sta, byli to głównie historycy, archi
tekci, artyści, prawnicy. Dlatego wy- 
daje się, że nie przez przypadek wła
śnie w 1912 r. do Warszawy przepro
wadził się wielkopolski kolekcjoner 
dawnych sztychów polskich Dominik 
Witke-Jeżewski. Osoba ta znana była 
wcześniej w warszawskim środowisku 
bibliofilów, antykwariuszy i młodych 
artystów, próbujących swych sił 
w pracach graficznych. Odwiedzał on 

1. Portret Dominika Witke-Jeżewskiego, 
fragment fotografii z ok. 1917 r.
2. Komitet wystawy „Starych Rycin Polskich” 
w Kamienicy Baryczków w Warszawie, 
fotografia z 1914 r.;
od lewej siedzą: Alfred Lauterbach, Henryk Fukier, 
Edward hr. Krasiński, Anna Rząśnicka, Dominik 
Witke-Jeżewski, Władysław Tatarkiewicz;
od lewej stoją: Władysław Jakubowski,
Zuzanna Majewska, Piotr Choynowski,
Bronisław Gembarzewski, Władysław Klyszewski, 
Maria Łazowska, Janina Groerówna

zajmujący się sztuką zadbali o eduka
cję dzieci także i na tym polu. Dora
stający Dominik mógł poznawać oko
liczne majątki, w tym dwór w Waple
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wie, należący do rodziny Sierakow
skich, mieszczący w swych wnętrzach 
galerię europejskiego malarstwa no
wożytnego. Atmosfera tamtego miej
sca i postać Alfonsa Sierakowskiego 
(1842-1876) mogła wywrzeć wpływ 
na rozwój zainteresowań kolekcjo
nerskich młodego chłopca. Nauka 
w drezdeńskim gimnazjum pomogła 
Jeżewskiemu w poznawaniu dzieł naj
wybitniejszych artystów europej
skich, których prace podziwiał 
w Królewskiej Galerii Malarstwa 
w Zwingerze. Wtenczas zaczął kupo
wać pierwsze ryciny, które obudziły 
w nim pasję kolekcjonera. W czasie 
nauki w Szkole Rolniczej w Dubla- 
nach na Ukrainie, gdzie przygotowy
wał się do roli ziemianina, nie porzu
cił swojego nowego zamiłowania, 
często podróżując do pobliskiego 
Lwowa oraz do Krakowa. Tam po
znawał zbiory polskie tworzone przez 
wielkie rody arystokratyczne oraz 
przez pojedyncze osoby, do których 
zaliczał się Józef Siedlecki (1841- 
-1915). Kolekcjoner ten z wielkim za
angażowaniem tworzył w swym kra
kowskim mieszkaniu ikonotekę sztuk 
pięknych w grafice. Spotkanie z eks
centrycznym zbieraczem rycin umoc
niło w młodym człowieku postano
wienie działania dla dobra publiczne
go, dla rozdartego przez trzech zabor
ców narodu, który nie mając państwa 
i narodowych zbiorów muzealnych 
musiał zdać się na obywateli - na jed
nostki, które wzięły na siebie obowią
zek dbania o dobra kultury, sztukę 
i historię Polski.

Podróżując po Europie i miastach 
dawnej Rzeczypospolitej, nawiązywał 
Jeżewski kontakt z antykwariuszami, 
kupował nowe okazy do swych zbio
rów, powiększał pomocną bibliotekę. 
Po śmierci bezdzietnego stryja krewni 
zaproponowali kolekcjonerowi obję
cie jego majątku. W ten sposób Do
minik Witke-Jeżewski stał się właści
cielem dworu w Głębokiem na Kuja
wach. Jeżewski sprawnie zarządzał 
majątkiem i w myśl zasad propago
wanych przez Augusta Cieszkowskie
go (1814-1894) zajął się edukacją 
pracujących w majątku chłopów oraz 
wspieraniem instytucji charytatyw
nych i naukowych. Parterowy, 
skromny dworek z czasem stał się ga

lerią sztuki i gabinetem, w którym na 
początku XX w. mieściła się kolekcja 
rycin polskich Jeżewskiego. W tym 
też czasie nawiązał kolekcjoner 
współpracę z poznańskim Towarzy
stwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
wspierając je finansowo i fundując 
stypendia najzdolniejszym adeptom 
sztuki. Pod naciskiem Prusaków, nie
chętnych jakimkolwiek działaniom 
dla dobra kultury polskiej, oraz z po
trzeby rozwoju swych kolekcjoner
skich pasji na gruncie bardziej przy
chylnym, Dominik Witke-Jeżewski 
przeprowadził się do Warszawy, po
zostawiając po sobie wspaniałą pa
miątkę. Była to działająca w formie 
spółki fundacja, wspierająca młodych 
artystów i poznańskie TPSP, na której 
utrzymanie przeznaczył kolekcjoner 
swój świetnie prosperujący majątek.

Jeżewski przeprowadzał się stop
niowo, już przed 1912 r. wysyłając po
jedyncze skrzynie ze swymi zbiorami 
do Warszawy. W mieszkaniu w Alejach 
Ujazdowskich, a później przy ul. Foksal 
11 urządził się wraz ze swoją kolekcją. 
Dzięki serdecznym kontaktom z Hie
ronimem Wilderem mógł poznać wie
lu podobnych sobie bibliofilów i miło
śników rycin. To samo środowisko 
klientów Wildera, najlepszego anty- 
kwariusza naukowego w mieście, 
współtworzyło warszawskie TOnZP. 
Idea, dzięki której powołano do życia 
Towarzystwo, musiała spodobać się Je
żewskiemu. Była to dla niego wręcz 
wymarzona instytucja, w której mógł 
popularyzować swoje zbiory, mając na 
uwadze wspólny cel - krzewienie i ra
towanie sztuki polskiej. Współpraca, 
której owocem były wystawy organizo
wane lub wspierane przez kolekcjone
ra, rozwijała się także za sprawą ser
decznych kontaktów z Edwardem Kra
sińskim (1870-1940) - prezesem od 
1910 r. TOnZP, twórcą i organizato
rem w latach 1912-1930 Biblioteki Or
dynacji Krasińskich. Był on na równi 
z Jeżewskim społecznikiem, doceniają
cym i wspierającym polskie kolekcjo
nerstwo oraz muzealnictwo.

Kolekcjoner włączył się w nurt or
ganizowania życia kulturalnego i ar
tystycznego miasta. W listopadzie 
1912 r. pomógł Ignacemu Łopień- 
skiemu, Henrykowi Grohmanowi 
oraz artystom i zaprzyjaźnionym z ni

mi bibliofilom w powołaniu do życia 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Gra
ficznych, którego zadaniem było pod
niesienie poziomu tej niedocenionej 
dziedziny sztuki, pomoc artystom 
grafikom oraz propagowanie twór
czości graficznej w społeczeństwie. 
Zapewne zaraz po zadomowieniu się 
w Warszawie włączył się w prace 
TOnZP. W latach 1913-1914 wymie
niany był jako członek wieczysty, czy
li taki, który wpłacił odpowiednią su
mę na działalność Towarzystwa (ok. 
100-200 rubli, choć mogła być to 
również większa wpłata). W 1914 r. 
Witke-Jeżewski został wymieniony 
wśród wiceprezesów Towarzystwa.

Od 1915 r. kolekcjoner rozpoczął 
współpracę z Komitetem Opiekuń
czym Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięk
nych, w którym pracował do 1920 r. 
W latach 1915-1917 wchodził 
w skład komitetu Towarzystwa Za
chęty Sztuk Pięknych. Od 1915 r. 
współpracował z Muzeum Sztuk Pięk
nych, późniejszym Muzeum Narodo
wym w Warszawie. W 1916 r. praco
wał w komisji reorganizującej struktu
ry Muzeum, a w latach 1918-1925 
był członkiem Rady Muzeum Naro
dowego. Za zasługi dla Muzeum 
i ofiarowane do jego kolekcji zbiory - 
głównie rycin, rysunków oraz mate
riałów i publikacji związanych ze sztu
ką - w 1938 r. imieniem kolekcjonera 
nazwano jedną z sal nowo wybudo
wanego gmachu. Znalazła się w niej 
stała ekspozycja grafiki, prezentowana 
do wybuchu drugiej wojny światowej.
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3. Niccoló Nelli, 
„Portret Bony 
Sforza”, 1568 r., 
miedzioryt
4. Abraham 
Bosse, 
„Rytownicy”, 
1643 r., akwaforta, 
miedzioryt
5. Jean Pierre 
Norblin de la 
Gourdaine, 
„Pierwszy Piast”, 
1776 r., akwaforta 
(ptyta miedziana)

(wszystkie obiekty 
w zbiorach 

Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie)

5

Kolekcjoner swoją wieloletnią pra
cę, polegającą na zbieraniu i systema
tyzowaniu dorobku polskiego rytow- 
nictwa, przedstawiał na wystawach 
organizowanych we współpracy 
z TOnZP. Dla Towarzystwa potrzeba 
udostępniania zabytków sztuki pol
skiej poprzez wystawy stała się jed
nym z głównych celów działalności. 
Pierwszą, zorganizowaną wspólnie 
z Dominikiem Witke-Jeżewskim 
w maju 1914 r. w siedzibie TOnZP, 
ekspozycją była prezentacja „Starych 
Rycin Polskich” z dorobku kolekcjo
nera. Wystawie towarzyszył pamiąt
kowy katalog opracowany przez Je
żewskiego i poprzedzony wstępem Jó
zefa Weyssenhoffa. Katalog ten obej
mował 840 pozycji, wśród których 
znalazły się dzieła rytowników pol
skich ułożone w porządku alfabetycz
nym, a także 174 litografie polskie, 
drzeworyty ze starodruków i sto gra
ficznych poloników. Była to pierwsza 
tak obszerna i znakomicie meryto
rycznie przygotowana wystawa rycin, 
która zdobyła uznanie ówczesnej kry
tyki. Świetnie wpisała się w nowy styl 
Towarzystwa, które w swej siedzibie 
pragnęło prezentować wystawy opra
cowywane naukowo, ukazujące 
przedmioty z kolekcji prywatnych, po 
raz pierwszy oglądające światło dzien
ne. Wacław Husarski napisał: „trudno 
powstrzymać się od slow uznania 
i wdzięczności zarówno dla człowieka, 
który w naszem, tak mało, niestety, 
sztuką zajmującym się społeczeństwie, 
zgromadził olbrzymi, pierwszorzędnej 

wartości, zupełny prawie zbiór rycin 
polskich, jak i dla instytucji, która wy
stawami swemi karta za kartą odsłania 
przed nami tak jeszcze mało znane 
dzieje sztuki rodzimej. Wystawa obec
na pod względem urządzenia i rozpla
nowania odpowiada najsurowszym 
w tej mierze wymaganiom. Eksponaty 
rozmieszczone zostały w ten sposób, że 
każda sala, każda ściana niemal, stano
wi zamkniętą w sobie całość, zawiera
jąc bądź dzieła jednego autora, bądź 
kilku sobie pokrewnych. Ułatwia to 
znakomicie orientację i, co ważniejsza, 
pozwala na systematyczne studia, na 
rozłożenie odpowiednie pracy zapo
znawania się ze zbiorami. Przypusz
czać zaś należy, że wystawa zbiorów 
Jeżewskiego wywoła powstanie stu
diów nad dziejami sztycharstwa pol
skiego, tak jak dwie poprzednie wysta
wy Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi - ceramika i miniatury - wywołały 
prace specjalne w tych dziedzinach 
sztuki” (W. Husarski, Wystawa rycin 
polskich, „Sztuka. Kronika artystycz
na”, Tom V, zeszyt XX, XXI, Warsza- 
wa-Kraków 1914, ss. 129, 130).

Niestety, wojna pokrzyżowała 
plany i ekspozycja nie cieszyła się 
zbytnim zainteresowaniem. Uwaga 
społeczeństwa skupiła się na wiado
mościach z frontu i polityce. Wysta
wa, która miała warszawskiej publicz
ności ukazać piękno technik rytowni- 
czych, została zamknięta przed termi
nem w maju 1915 r., a na jej miejscu 
zaprezentowano wystawę „Wieś 
i Miasteczko” obrazującą ginącą ar

chitekturę na prowincji, która najbar
dziej była narażona na działania wo
jenne. Wystawę tę wzbogaciły zbiory 
graficzne i rysunkowe Jeżewskiego, 
który poproszony w liście przez Za
rząd Towarzystwa o pozostawienie 
swych zbiorów na czas nowych poka
zów zgodził się ich część zdeponować 
w Kamienicy Baryczków.

Współpraca nawiązana z TOnZP 
zaowocowała niebawem kolejnymi 
wystawami, na które kolekcjoner hoj
nie użyczał obiektów. Jedną z nich 
była wystawa „Portretu kobiecego 
XVIII wieku”, zorganizowana w 1917 r. 
Na ekspozycji wśród 223 ekspona
tów (głównie obrazów i miniatur) 
znalazły się 62 sztychy ze zbiorów Je
żewskiego. W maju i czerwcu 1918 r. 
odbyła się ważna i cenna ze względu 
na badanie historii sztuki polskiej wy
stawa wyłącznie ze zbiorów Domini
ka Witke-Jeżewskiego „Sto pięćdzie
siąt lat malarstwa polskiego w szki
cach”. Katalog wystawy podzielony 
został na okresy od 1750 do 1794 r. 
(94 pozycje), od 1795 do 1855 r. 
(202 pozycje) i od 1856 do 1900 r. 
(619 pozycji). Oprócz pojedynczych 
rysunków ze zbiorów kolekcjonera 
prezentowane były na niej także albu
my rysunkowe. We wstępie do kata
logu wyrażono podziw, szacunek 
i uznanie dla kolekcjonera, który z za
pałem i miłością gromadząc dzieła 
sztuki polskiej, potrafi, nadać taką ja
sność planu, dzięki któremu zbiory 
w pełni obrazują historię tej twórczości 
artystycznej. Ze zbiorów Jeżewskiego
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Zbiory graficzne D. Witke-Jeżewskiego 
oraz jego pasję przybliżyła eksponowana 
w dniach od 6 lipca do 1 października 
2006 r. w warszawskim Muzeum Narodo
wym wystawa „Miłośnicy grafiki i ich ko
lekcje w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie” (strona o wystawie: 
www.kolekcjonerzy.mnw.art.pl). Komisa

rzami wystawy byty 
Ewa Frąckowiak 
i Anna Grochala, 
a autorami opraco
wań i doboru obiek
tów byli pracownicy 
Gabinetu Grafiki 
i Rysunków Pol
skich oraz Gabinetu 
Grafiki Europejskiej. 
Wśród dziewięciu 
kolekcjonerów, któ
rych zbiory przeka
zane zostały do Mu

zeum, znaleźli się również współpracow
nicy TOnZP, tacy jak Leopold Meyet, Wik
tor Gomulicki i wspomniany Dominik Wit- 
ke-Jeżewski. Dzięki katalogowi pod re
dakcją Anny Grochali możemy zapoznać 
się z sylwetkami tych osób i ich kolekcjo
nerskimi pasjami, których owocem stały 
się podarowane narodowi zbiory.

skorzystali także organizatorzy wysta
wy „Pięć wieków drukarstwa polskie
go”, która odbyła się w 1922 r. Uka
zano na niej nie tylko starodruki i pu
blikacje dziewiętnastowieczne, ale 
także papiery wartościowe, kartogra
fię, plakaty, reprodukcje - tak dobra
ne, by mogły ukazać jak najpełniejsze 
spektrum dokonań polskiej typografii.

W 1925 r. światło dzienne ujrzała 
chluba kolekcji rycin Jeżewskiego, ja
ką był „Portret królewski w grafice”. 
Katalog opracowany przez Emila 

Wierzbickiego zawierał 828 pozycji. 
Wystawę od strony organizacyjnej 
przygotował Władysław Kłyszewski, 
dyrektor TOnZP. We wstępie do ka
talogu kolekcjoner napisał: „'Zbiór 
mój «Portret Królewski», który stano
wi temat obecnej wystawy Tow. 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 
jest moim największym i najbardziej 
wyczerpującym zbiorem. Gromadzi
łem go prawie przez pięćdziesiąt lat, 
gdyż już w szkołach będąc, zacząłem 
go zbierać. Uzupełniałem go coraz 
bardziej i coraz wszechstronniej, nie 
szczędząc ani kosztów ani trudów, by
leby dojść do posiadania najładniej
szych i najciekawszych okazów. [...] 
Na ścianach sędziwej kamienicy Ba- 
ryczków rozsnute są bowiem dzieje 
Polski od czasów zamierzchłych aż do 
zamykającej okres dawnej Rzeczypos
politej tragedii rozbiorów. Dzisiejszy 
Polak ze wzruszeniem przeglądać bę
dzie te karty dziejów swojego narodu, 
wyrażone w wizerunkach tych, którzy 
uosabiali majestat wielkiej niegdyś 
i nieszczęśliwej Ojczyzny”. Kolekcja 
ta, z uwagi na niepośledniość i war
tość jako całość dla kultury polskiej, 
w 1926 r. została zakupiona przez 
Muzeum Narodowe w Warszawie. 
Lata następne przeznaczył kolekcjo
ner na systematyzowanie i przekazy
wanie w wyodrębnionych partiach 
opracowanych przez siebie kolekcji, 
które trafiały głównie do Muzeum 
Narodowego.

Inną, nie mniej ważną działalnością 
Witke-Jeżewskiego było powołanie do 
życia, wraz z Janem Krywultem, Tade
uszem Rychterem oraz bibliofilami, ar
tystami i osobami związanymi z han
dlem antykwarycznym, domu aukcyj
nego wzorowanego na podobnych pla
cówkach europejskich, którego głów
nym celem było uregulowanie rynku 
antykwarskiego w Warszawie i polep
szenie jakości usług w tym zakresie. 
Dzięki staraniu wielu osób w 1921 r. 
narodził się Dom Sztuki - Hotel des 
Ventes, który poprzez przeprowadza
nie znakomicie przygotowanych aukcji, 
merytorycznym publikacjom i współ
pracy z placówkami muzealnymi, zasłu
żył na miano najważniejszej warszaw
skiej instytucji tego typu w okresie mię
dzywojennym.

Kolekcjoner w latach trzydziestych 
wycofał się z życia publicznego. Więcej 
czasu spędzał z krewnymi, wyprowa
dzając się niemal całkowicie z Warsza
wy. Nie został jednak zapomniany, 
a wciąż wpływające do Muzeum dary 
potwierdzały jego miłość dla kultury 
polskiej. W uznaniu zasług na polu kul
tury Dominik Witke-Jeżewski został od
znaczony Krzyżem Kawalerskim Legii 
Honorowej (1925) i Krzyżem Koman
dorskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1938), a w 1933 r. został honorowym 
członkiem Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości.

Piotr P. Czyż

Spotkanie z książką
GALLIA ROMANICA

Od października do grudnia ub. roku w Muzeum Architektury we 
Wrocławiu czynna była wystawa „Gallia romanicą. Architektura 
i rzeźba romańska we Francji w fotografii Zygmunta Świechowskie

go'’. Autor zdjęć, jeden z najwybitniejszych znawców sztuki romań
skiej w Polsce, niezależnie od działalności naukowej i publicystycz
nej interesuje się fotografią. Wspomniana wystawa byta prezentacją 
jego dorobku w tym zakresie; towarzyszył jej katalog.

Wstęp do katalogu stanowi opowieść Zygmunta Świechowskie- 
go o fascynacji sztuką romańską we Francji, która zaczęta się od 
lektury podarowanej mu w 1934 r. Historii Sztuki Ryszar
da Hamanna. Oryginalne ujęcie tematu połączone ze 
zdjęciami wykonanymi pod kierunkiem Hamanna zain
spirowało Z. Świechowskiego do dokumentowania w ten 
sposób własnych badań. „Odtąd własna dokumentacja 
fotograficzna miała coraz większy udział w powstaniu ko
lejnych prac zakończonych publikacją. Prace te, niemal 
wyłącznie poświęcone architekturze romańskiej w Polsce, 
wywoływały gwałtowny nawrót nie tyle marzeń, co katego
rycznego imperatywu bezpośredniego kontaktu z obiekta
mi architektury wczesnego średniowiecza w Europie Za
chodniej" - pisze autor. W 1956 r. udało mu się zrealizo

wać marzenie i po raz pierwszy wyjechał do Francji; rok później po
jechał tam na stypendium. Badania francuskiej sztuki romańskiej, 
dokumentowane zdjęciami, byty w zamierzeniu Z. Świechowskiego 
materiałem do napisania książki. Wymagałoby to jednak wielu lat 
badań i zamieszkania we Francji; ostatecznie zrezygnował z tych 
planów. Na wrocławskiej wystawie pokazał fragment zebranej doku
mentacji - to ilustracje do książki, która nie powstała.

W drugiej części katalogu zamieszczonych zostało 59 repro
dukcji pokazywanych na wystawie zdjęć. Przeważają tu ilustracje ar

chitektonicznych detali, np. chrzcielnicy z kościoła w Far- 
ges, kapitelu empory z kościoła w Conques, filara porta
lu ze świątyni w Moissac. Są też zdjęcia samych kościo
łów ujętych z bliska, a także na tle panoramy miast. Utrzy
mane w tonacji delikatnej sepii ilustracje mają niepowta
rzalny nastrój, reprodukcje w katalogu świetnie to odda
ją. Warto go więc nabyć do domowej biblioteki, aby - 
przeglądając czasem - choć wyobrazić sobie piękno ro
mańskich zabytków Francji.

Katalog, tak jak i inne wydawnictwa muzealne, moż
na kupić w Muzeum Architektury we Wrocławiu (50-156 
Wrocław, ul. Bernardyńska 5, tel. 0-71 344-82-79).
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Z ZAGRANICY

Cibiana maluje swoją historię

N
iewielka zaciszna miejsco
wość, położona w kotlinie 
u stóp charakterystycznych 
szczytów Sassolungo, Monte Rite 

i Sfornioi we włoskich Dolomitach, 
zachowała w prawie niezmienionym 
kształcie oryginalną strukturę ka- 
mienno-drewnianej zabudowy, cha
rakterystyczną dla tego górskiego re
gionu. Dociera się tutaj zbaczając 
z ruchliwej trasy na odcinku między 
Pieve (miejsce urodzenia Tycjana) 
a Cortina d’Ampezzo. Droga na 
miejsce wiedzie ostrymi serpentyna
mi, wijącymi się po spadzistym, zale
sionym zboczu. Cibiana di Cadore 
ukazuje się nam niespodziewanie na 
tle potężnych masywów skalnych. 
Ponad rozłożonymi tarasowo skupi
skami obszernych zabudowań domi
nuje wyniosła wieża kościoła.

Dodatkową atrakcją miejscowo
ści jest jej usytuowanie u podnóża 
słynnej Monte Rite (2183 m). Na jej 
szczycie Włosi w okresie pierwszej 
wojny światowej zbudowali trudno 
dostępny kamienny fort przeciwko 
Austriakom. W ostatnich latach 
obiekt został zakupiony i zmoderni
zowany przez znanego alpinistę Rein
holda Messnera, z przeznaczeniem 
na atrakcyjne Muzeum w Chmurach 
(Il Museo delle Nuvole). W niezwy
kłej naturalnej scenerii eksponowane 
są bogate zbiory sztuki dawnej 
i współczesnej oraz wszelkie materia
ły tematycznie związane z Dolomita
mi. Stojąc na dachu muzeum - ni
czym na platformie obserwatorium 
meteorologicznego - znajdujemy się 
w innej sferze, w podniebnej rzeczy
wistości wypełnionej wszechogarnia
jącą przestrzenią. W zasięgu wzroku 
dobrze widoczna jest wspaniała pa
norama zaśnieżonych szczytów, za
snutych mgiełką przepływających ku- 
mulusów.

Daleko w dole leży cicha Cibiana 
di Cadore. Historia ostatnich dziesię
cioleci nie była zbyt łaskawa dla roz
woju tej miejscowości. Potrzeba emi
gracji za chlebem gwałtownie zmniej

szyła liczbę mieszkańców z dwóch ty
sięcy do kilkuset. Okazałe i dostatnie 
niegdyś domostwa, okolone licznymi 
drewnianymi gankami, zgrupowane 
są przy wąskich, krętych uliczkach 
lub ciasnych zaułkach. Malowniczo 
wznoszą się i opadają po nierównym 
terenie doliny. Zycie wydaje się tutaj 
na pół uśpione; większość mieszkań
ców stanowią ludzie starzy. Niektóre 
domy zajmują rodziny na stałe miesz
kające w dużych miastach - Padwie, 
Bolonii, Wenecji. Od stuleci specjal
nością Cibiany był wyrób wysokiej 
jakości kluczy, wytwarzanych na ba
zie miejscowych rud żelaza, co jesz
cze dziś daje podstawowe zatrudnie
nie wielu mieszkańcom.

1. Cibiana di Cadore, widok ogólny
2. Malowidło Feliksa Szyszko, „Powrót ptugu 
śnieżnego”, 1995

Władze Cibiany, aby podnieść 
atrakcyjność turystyczną miejscowo
ści, podjęły niecodzienny projekt 
o profilu artystycznym. Od ponad 
dwudziestu pięciu lat Cibiana znana 
jest we Włoszech ze swoich murales, 
czyli wielkich malowideł ściennych. 
Ten sposób dekoracyjnego ożywiania 
architektury przeszczepiony został 
z Meksyku, sama zaś technika fre
sków bliska była Włochom od stule
ci. W założeniu artystycznym i spo

łecznym odwołano się do wzorców 
wielkich meksykańskich twórców 
murales-. Diego Rivery, Davida Alfa
ro Siqueirosa czy Jose Clemente 
Orozco. Sukcesywnie od 1980 r. na 
kamiennych murach domów uwiecz
niana jest historia życia dawnych 
mieszkańców, prezentowane są ich 
zawody, pierwotne funkcje domów. 
Dowiadujemy się o zanikających spe
cjalnościach rzemieślniczych, o waż
nych lokalnych wydarzeniach, miej
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scowych legendach i zwyczajach. 
Malowana historia odchodzącej 
w niepamięć kultury doskonale służy 
wzmacnianiu poczucia lokalnej toż
samości, a u niektórych właścicieli 
domów z pewnością wywołuje po
czucie dumy rodowej. Ambitny pro
gram łączy więc w sobie aspekty na
tury artystycznej, socjologicznej, et
nologicznej, a przede wszystkim do- 
daje iście bajkowego kolorytu relik
tom regionalnej architektury. Wy
obraźnia plastyczna podziałała inspi
rująco także na twórczość poetycką 
poświęconą Cibianie.

3. Malowidło Ottorino Stefan!, „W zaciszu 
domowym”, 1983
4. Szewcowe przy pracy, w tle malowidło 
Galeazzo Vigano, „Szewcowe”, 1983-1991

Na zaproszenie władz murales 
tworzyli artyści przybyli z Włoch, 
Niemiec, Japonii, Węgier, Szwecji, 
Polski, Hiszpanii. Jak dotychczas, 
w otwartej przestrzeni publicznej po
wstała niezwykła galeria 55 współ
czesnych obrazów. Każde z malowi
deł oddziałuje odmiennymi środkami 
artystycznego wyrazu i właściwym 
sobie nastrojem. Przy dużym zróżni
cowaniu stylistycznym nie zatracono 
komunikatywności przekazu. Na ele
wacjach domów uwieczniono sceny 
z kuźni, mleczarni, piekarni, sklepi- 
ku-bodegi, przedstawiono pracę 
szewców-kobiet (tamtejsza specjal
ność), drwali, snycerza, młynarza, fo
tografa, kapelusznika, kosiarza, 
ptasznika, lodziarza, muzykantów, 
wędrownego szlifierza noży czy woź

nicy pługu śnieżnego. Ta ostatnia 
scena, pełna nostalgicznego nastroju 
w porze zimowego wieczoru, 
umieszczona jest w eksponowanym 
miejscu przy głównym trakcie na 
Monte Rite. Wykonana została 
w 1995 r. przez Polaka, Feliksa 
Szyszko z Krakowa. Nie zabrakło też 
scen dramatycznych, jak ta upamięt
niająca pożar. Są też tamtejsze oby
czaje: kolędujące dzieci, uroczysta 
procesja Bożego Ciała.

Mimo nierównego poziomu arty
stycznego, a często nie najlepszego 
stanu zachowania niektórych dzieł, 
odbieramy całość jako interesującą 
formę obrazowania. Proces percepo- 
wania obrazów ma swoją kontynu
ację w kontekście ciągle zmieniającej 
się przestrzeni i upływającego czasu.

(zdjęcia: Małgorzata Reinhard-Chlanda)

Szlak murales wiedzie wąskimi ulicz
kami i ciasnymi załomami podwórek 
na długości co najmniej 2 km. Trasę 
tę raz po raz przemierzają turyści 
w poszukiwaniu kolejnych obrazów. 
Zainteresowanie murales zaowoco
wało nawet powołaniem sezonowej 
szkoły artystycznej, nauczającej chęt
nych technik dekoracji architekto
nicznej - fresków, mozaik, sgraffita, 
sztukaterii. Doroczną atrakcją tury
styczną stały się „żywe murales”, czy
li prezentacje przez mieszkańców za
nikających umiejętności rzemieślni
czych. Szczególnie oryginalne efekty 
tworzy zestawienie żywych scen 
z tłem malarskim; są one w tym kon
tekście iluzjonistyczną kontynuacją 
rzeczywistości. Jest to także dosko
nały pomysł na rewitalizację zamiera
jącej górskiej miejscowości. I tak po
dziwiać można przygotowanie polen- 
ty, wyrób serów, snycerkę, wyplata
nie mebli, roboty kowalskie. Temu 
świętu towarzyszy autentyczne zaan
gażowanie mieszkańców i niekłama
ny podziw turystów. W Cibianie 
sztuka zwycięża czas. Dzięki malowi
dłom utrwala się pamięć dawnego 
życia, którego świadectwem mate
rialnym pozostaje oryginalna archi
tektura.

Małgorzata Reinhard-Chlanda
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Górnicy pod Jasną Górą
Jednym z piękniejszych za

bytków Olkusza jest kościół 
parafialny św. Andrzeja z prze
łomu XIII i XIV w. W prezbite
rium kościoła znajduje się bar
dzo cenny tzw. poliptyk olkuski 
z 1485 r., wykonany przez ma
larza krakowskiego Jana Wiel
kiego. Ciekawymi zabytkami są 
również zabytki górnicze - da
rowany przez gwarków krzyż ze 
srebra olkuskiego z początku 
XVII w. (o wadze 7 kg i wysoko
ści około 1,5 m) oraz fragment 
laski marszałkowskiej gwarków 
olkuskich z 1674 r., używanej 
podczas zebrań i uchwalania 
ustaw. Laska jeszcze w okresie 
międzywojennym miała dłu
gość około 1,6 m, wykonana 
była z gruszowego drzewa, 
które owijała srebrna wstęga 
z wyrytą modlitwą do Matki Bo
żej. Obecnie zachował się tylko 
fragment laski.

W 1960 r., podczas odna
wiania kościoła odkryto na 
ścianach stare polichromie. 
Najcenniejsza z nich - to szes- 
nastowieczne malowidło na 
wschodniej ścianie prezbite
rium. Wśród motywów roślin
nych po prawej i lewej stronie 
ołtarza wymalowane są posta
cie ubrane w stroje górnicze. 
Przedstawieni górnicy trzymają 
na ramionach kopaczki - jed
ne z najstarszych narzędzi słu
żących do wykopywania rudy 
ze zwietrzałej skały. Para gór
ników po lewej stronie ołtarza 
opiera ręce na herbie Polski - 
białym orle na czerwonej tar
czy, a prawa para - na herbie 
miasta Olkusza, na którym 
widnieje fragment miejskich 
murów obronnych z dwoma 
basztami i bramą wjazdową. 
Nad tym motywem pokazana 
jest górnicza kopaczka. Malo
widła te są najstarszymi w Pol
sce zachowanymi wyobraże
niami strojów górniczych. Na
leży przypuszczać, że tak wła
śnie wyglądali górnicy, którzy 
w czasie oblężenia Częstocho
wy kopali tunel, mający służyć 
do wysadzenia jasnogórskich 
murów. Historia tych działań 
warta jest przypomnienia.

18 listopada 1655 r. wojska 
szwedzkie pod wodzą genera
ła Burcharda Millera podeszły 
pod Jasną Górę, a następnego 
dnia zaczęty ostrzeliwać klasz

tor. Wojska oblężnicze miały 
osiem dział potowych oraz dwa 
regimentowe, natomiast artyle
ria jasnogórska - 24-30 dział 
różnej wielkości. Wymiana arty
leryjskiego ognia i negocjacje 
z obrońcami o poddaniu twier
dzy nie przyniosły żadnych roz
strzygnięć. 10 grudnia sprowa
dzono dodatkowo sześć cięż
kich dział z Krakowa i rozpo
częto ostrzał murów klasztor
nych. Bombardowanie trwało 
kilka dni, jednak nie przyniosło 
spodziewanych efektów. Zade
cydowano o wykonaniu ataku 
minerskiego.

Już na początku oblężenia 
generał Miller zaplanował zdo
bycie jasnogórskiej twierdzy 
tzw. atakiem zbliżeniowym, któ
rego dewizą było: „spalmy wię
cej prochu, przelejmy mniej 
krwi". Atak ten polegał na bu
dowie zygzakowatych rowów 
komunikacyjno-szturmowych, 
nazywanych przykopami. Zyg
zakowaty przykop z usypywa
nym watem ochronnym (za
wsze od strony twierdzy) umoż
liwiał bezpieczne zbliżanie się 
wojska. Bombardowanie miało 
na celu spowodowanie wyło
mów w murach, aby umożliwić 
wdarcie się do twierdzy piecho
cie. Jeżeli zawiodłaby artyleria, 
wykonywano chodnik pod- 
ziemno-minerski w celu wysa
dzenia obwarowań twierdzy. 
Chodnik przypominał górniczą 
sztolnię, zaczynał się w najbli
żej wykonanym w stronę twier
dzy przykopie, a kończył komo
rą minerską wypełnioną od 
600- do 1000-kilogramowym 
ładunkiem prochu, usytuowaną 
pod planowanym do wysadze
nia obiektem fortecznym.

Jasnogórska twierdza, jak 
większość zamków obronnych 
wybudowanych pomiędzy Kra
kowem a Częstochową, osa
dzona była na wapiennych 
wzniesieniach. Łupany kamień 
wapienny stanowił też budulec 
ówczesnych zamków i twierdz. 
Nie jest przypadkiem, że na
zwa Jasna Góra pochodziła od 
usytuowania twierdzy na jasnej 
wapiennej skale, którą przedłu
żały mury forteczne, wykonane 
z tego samego kamienia. Wła
śnie dlatego, aby wykonać 
w twardej skale wapiennej pod
kop minerski, zapadła decyzja

1. Szesnastowieczna polichromia w kościele św. Andrzeja w Olkuszu, 
umieszczona z prawej strony ołtarza
2. Fragment miedziorytu wg Johanna Bensheimera z zaznaczeniem 
miejsca, w którym górnicy rozpoczęli kopać tunel minerski

sprowadzenia pod Jasną Górę 
trzydziestu olkuskich górników. 
Ich pracę opisał w Pamiętniku 
oblężenia Częstochowy 1655 
roku (NOVA GIGANTOMACHIA 
In Claro Monte CZESTOCHO- 
VIENSI...) ojciec Augustyn Kor
decki. Górnicy rozpoczęli ko
panie zygzakowatego przeko
pu w dużej odległości od klasz
toru. Ziemię wybierali do głębo
kości skalnego podłoża, usy
pując z niej wal od strony twier
dzy „ażeby się zasłonić przed 
strzałami Jasnogórców".

Na miedziorycie Johanna 
Bensheimera, zamieszczonym 
w dziele Stanisława Kobierzyc- 
kiego Obsidio Clari Montis Czę- 
stochoviensis (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 8, 2006, s. 3) 
z zaskakującą dokładnością 
przedstawiony został atak zbli
żeniowy prowadzony przez 
wojska szwedzkie. Na rycinie 
widać zygzakowate przykopy 
oraz baterie artylerii. Najbliżej 
północnej kurtyny, czyli muru 
pomiędzy dwoma bastionami, 
znajduje się przykop prowa
dzony od strony pótnocno- 

-wschodniego bastionu. Byt to 
rów drążony przez olkuskich 
górników. Podczas prowadze
nia tych prac, kiedy kopacze 
znaleźli się o staję od murów 
twierdzy na końcu przykopu, 
zaczęli kopać tunel (sztolnię). 
Twardą wapienną skalę tupali 
za pomocą żelaznych drągów 
i kilofów. Z uwagi na twardość 
skaty kopany chodnik musiat 
być niski. W swoich pamiętni
kach o. Kordecki potwierdza to 
pisząc, że górnicy podczas 
pracy czołgali się jak węże. Ro
bota w twardej skale szła im 
mozolnie, pracowali w dzień 
i w nocy na zmiany „zaledwie 
o kilka kroków z wielkim trudem 
co dzień się posuwając, ku 
wschodniej baszcie zdążali".

Podczas prowadzenia tych 
prac, wśród oblegających roze
szła się wiadomość „że kamienia
rze odkryli przechód podziemny 
i że nieprzyjaciel założy! tam miny 
dla wysadzenia murów klasztor
nych". Wieść o tym nieprawdzi
wym odkryciu rozpowiadana była 
tak, aby dotarta i zaniepokoiła 
obrońców Jasnej Góry. Niepoko-
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3. Kilof górniczy z początku XVII w., 
odnaleziony podczas renowacji 
zachodniej kurtyny jasnogórskiej 
twierdzy
4. Wotywna pokrywa kanałowa 
z dziedzińca klasztornego
na Jasnej Górze

(zdjęcia: Anna Loster)

jące wiadomości dochodzące do 
uszu obrońców dały powód zało
dze twierdzy do urządzenia wy
cieczki za mury w celu wybicia 
górników robiących podkop. De
cyzja zapadła 19 grudnia. Naza
jutrz, tajnym przejściem wyszła 
grupa obrońców pod wodzą Ste
fana Zamojskiego, podążając fo
są w stronę obozu nieprzyjaciela. 
Przy fosie wyprawa natrafiła na 
górników. Z napotkanych kopa
czy przy życiu pozostało tylko 
dwóch, którym udało się zbiec. 
Wyprawie udało się zagwoździć 
dwa najbliżej stojące fosy działa, 
pozabijać i rozproszyć przebywa
jących w pobliżu szwedzkich żoł
nierzy. Pod osłoną jasnogórskich 
dział oddział Zamojskiego powró
cił do twierdzy, tracąc tylko jedne
go żołnierza.

Powodzenie przedsięwzięcia 
było tak wielkie, że Szwedzi 
przez dwa dni nie podejmowali

walki oblężniczej, wykorzystując 
czas do zbierania i grzebania 
swoich poległych. Dopiero 25 
grudnia zagrzmiaty szwedzkie 
działa, wyrządzając duże szkody 
murom klasztornym. Mimo, że 
bombardowanie było jednym 
z najcięższych w okresie oblęże
nia, nie złamało obrony. Pod wie
czór pękło ciężkie działo 
szwedzkie, a wydarzenie to za
kończyło szturm. O świcie 27 
grudnia wojska szwedzkie ode
szły spod Jasnej Góry.

Z opisanymi wydarzeniami 
wiążą się jeszcze dwie niezwy
kłe pamiątki. W1992 r„ z inicja
tywy ojców paulinów, rozpo
częto na wielką skalę pracę 
przy renowacji twierdzy. W pół
nocno-zachodniej części ja
snogórskich obwarowań od
słonięto zasypane duże frag
menty reliktów fortyfikacyjnych 
z potowy XVII w. W czasie tych 

prac znaleziono kilof górniczy. 
Leżał on bliżej bastionu św. 
Barbary, na dnie walu, w szcze
linie litej skały, na której spo
czywało obmurowanie kurtyny.

Kilof ten - to typowe narzą
dzie górnicze, tzw. spiczak, słu
żący do kruszenia skat twar
dych. Jest on wykuty w kształcie 
żelaznego klina o długości 
38 cm, wysokości 5 cm i szero
kości 6 cm. Wygięty w tuk klin 
z jednej strony zwęża się two
rząc szpic, a po przeciwnej, 
grubszej stronie ma tzw. ucho, 
w które wkładany byt drewniany 
styl. Waga kilofa nie przekracza 
2 kg. Narzędzia tego typu, 
o identycznej budowie, używane 
przez olkuskich górników, znaj
dują się w Muzeum Regional
nym PTTK w Olkuszu. Obecnie 
trudno wyjaśnić, w jakich oko
licznościach to stare górnicze 
narzędzie znalazło się pod mu- 
rami twierdzy. Miejsce znalezi
ska i jego usytuowanie świadczy 
o tym, że jest to kilof zgubiony 
w latach 1631-1636 przez górni
ków, pracujących przy kształto
waniu skalnego terenu pod bu
dowę twierdzy. Odnaleziony spi
czak jest typowym narzędziem, 
używanym w tym okresie przez 
górników. Stanowi zatem do
wód, że przy robotach kształtu
jących teren pod budowę twier
dzy pracowali górnicy. Jest bar
dzo prawdopodobne, że byli to 
„kamieniarze" olkuscy.

Z kolei przybyła w 2000 r. na 
Jasną Górę pielgrzymka Olku
skiego Przedsiębiorstwa Wodo
ciągów i Kanalizacji ufundowała 
dla Jasnogórskiej Królowej Ko

PORTRET MĘŻCZYZNY NAKŁADAJĄCEGO RĘKAWICZKĘ

Odzyskany w 2005 r. obraz Jana Mostaerta (ok. 
1472-1555), „Portret mężczyzny nakładające
go rękawiczkę” od września 2006 r. można podzi

wiać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. 
Obraz, znany także jako „Portret dworzanina” lub 
jako „Portret Karola VIII”, pochodzi z kolekcji dziel 
sztuki gromadzonych w Paryżu w drugiej połowie 
XIX w. przez Izabelę z Czartoryskich Dziatyńską dla 
tworzonego w tym czasie Muzeum w Goluchowie. 
Latem 1939 r. najcenniejsze dzieła sztuki z kolekcji 
gotuchowskiej przewieziono do Warszawy, aby za
bezpieczyć je na wypadek wojny. Umieszczono je 
w apartamencie właścicielki Muzeum - księżnej Lu
dwiki Marii z Krasińskich Czartoryskiej przy ul. Kre
dytowej 12. Pod koniec listopada 1939 r. Niemcy 
zajęli obrazy i przewieźli je do gmachu Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Po upadku Powstania 
Warszawskiego, w październiku 1944 r. wywieziono 
je do Austrii i złożono w zamku Fischorn, niedaleko 
Zell am See. Tam wszystkie dzieła zostały rozkra- 
dzione przez Niemców lub okolicznych mieszkań
ców. Obraz Mostaerta, poszukiwany przez wiele lat 

bezskutecznie przez Polskę, wymieniony został 
w wydanym w 2000 r. przez Ministerstwo Kultury 
katalogu strat wojennych w dziedzinie malarstwa 
obcego.

W1948 r. obraz został wystawiony na sprzedaż 
przez jedną z nowojorskich galerii. Rok później na
była go pani A. D. Williams, która w 1952 r. przeka
zała malowidło do zbiorów Virginia Museum of Fi
ne Arts w Richmond. Pod koniec lat dziewięćdzie
siątych XX w. muzeum to rozpoczęto badania nad 
pochodzeniem dziel sztuki, pozostających w jego 
zbiorach. Wówczas odkryto, że obraz Mostaerta 
znajduje się na liście polskich strat wojennych. Mu
zeum w Richmond powiadomiło Ambasadę Rze
czypospolitej Polskiej w Waszyngtonie o fakcie po
siadania obrazu. Opracowano wniosek rewindyka
cyjny i rozpoczęto rozmowy, które zakończyły się 
zwrotem obrazu.

Zgodnie z wolą spadkobierców Izabeli z Czar
toryskich Dziatyńskiej „Portret mężczyzny nakłada
jącego rękawiczkę” przekazany został w depozyt 
do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
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rony Polskiej trzy odlane z brązu 
wotywne pokrywy kanałowe, 
które zdobią obecnie dziedzi
niec klasztorny. Zostały one za
projektowane przez olkuszani- 
na, artystę Stanisława Jakuba- 
sa, pracownika Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Na pokry
wach widać klęczącego miesz
czanina olkuskiego, wznoszą
cego błagalnie ręce ku niebu. 
Nad nim napis: „7655 Maryjo 
Jasnogórska przebacz ojcom 
naszym i otocz nas opieką." Wi
doczna jest również scena uka
zująca oblężenie jasnogórskiej 
twierdzy oraz wyobrażenie ko
piącego tunel górnika, ponadto 
napis wzięty z Sienkiewiczow
skiego Potopu: „Sprowadzeni 
górnicy z Olkusza tupali wpraw
dzie skalę, lecz robota szła tem
po. A pracowali niechętnie. Wie
lu wolato ginąć niż przyczynić 
się do zguby świętego miej
sca. ” Naokoło płyty umieszczo
no napis: „WROKU WIELKIEGO 
JUBILEUSZU 2000 - PRZED
SIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI OLKUSZ - 
X OGÓLNOPOLSKA PIEL
GRZYMKA WODOCIĄGOW
CÓW. " Te odlane z brązu dzięk
czynne wota są darem olku- 
szan za ich niechciany udział 
w oblężeniu Jasnej Góry. Ofia
rując pokrywy, pamiętali oni 
o modlitwie zapisanej na mar
szałkowskiej lasce gwarków ol
kuskich: „[...] JA ZAŚ PODNÓ
ŻEK UCHY TOBIE POŚLUBIO
NY OD NÓG TWYCH ŚWIĘTYCH 
NIECH NIE BĘDĘ ODDALONY".

Tadeusz Loster

Jan Mostaert (Haarlem, ok. 1472-1555), 
„Portret mężczyzny nakładającego 
rękawiczkę", olej na desce, 42 x 32,5 cm
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Szanowni Państwo!

Piszę do Państwa po lek- 
k turze ostatnich numerów 

. „Spotkań z Zabytkami". Gra
tuluję. Artykuły są różnorod

ne i interesujące; ładna strona edytor
ska [...].

Szczególnie sprawił mi przyjem
ność zeszyt poświęcony Rembrand- 
towi [nr 7, 2006 - red.]. Przypomniał 
już odlegle czasy, kiedy jako stypen
dystka Ossolineum wiozłam 27 rysun
ków Rembrandta z wystawy w Mu
zeum Narodowym w Warszawie. Po
chodzą one ze zbiorów Lubomirskich 
i są pieczołowicie przechowywane 
we wrocławskim Ossolineum.

I jeszcze inne wspomnienie: na 
seminarium u prof. Władysława Pod- 
lachy we Wrocławiu miałam za zada
nie opisać dwa autoportrety Rem
brandta: z Saskią i słynny autoportret 
z maską. Za drugi dostałam pochwa
łę, ale za pierwszy naganę. Strój 
Rembrandta wydal mi się dorobkiewi- 
czowski, co mu wytknęłam, a co zga
nił mi profesor: "Mężczyzna pijący wi
no z ukochaną kobietą chciat w ten 
sposób wyrazić swą radość i szczę
ście-. [...].

Maria Grońska 
Warszawa

Od redakcji

Dziękujemy za list i mite stówa. 
Rzeczywiście, pierwsze wspomnie
nie dr Marii Grońskiej odnosi się do 
odległych czasów. Wystawa „Rem
brandt i jego krąg. Rysunki - grafika” 
odbyta się w Muzeum Narodowym 
w Warszawie w dniach od 15 marca 
do 15 kwietnia 1956 r. z okazji 350. 
rocznicy urodzin artysty. Zespól 27 
rysunków ze zbiorów Lubomirskich 
dotart z Wrocławia na wystawę spóź
niony i z tego powodu nie mógł wejść 
do opracowanego już i będącego 
w trakcie druku katalogu wystawy 
(Rembrandt i jego krąg. Rysunki - 
grafika, opracowanie: Maria Mroziń- 
ska i Stanisława Sawicka przy współ
pracy Heleny Domaszewskiej, Jadwi
gi Jaworskiej, Jolanty Kulińskiej, Sta
nisława Stopczyka i Teresy Sulerzy- 
skiej, Muzeum Narodowe w Warsza
wie, Warszawa 1956). Był jednak na 
tyle interesujący, że zdecydowano 
się na włączenie go do katalogu 
w postaci aneksu opracowanego 
przez M. Mrozińską i S. Sawicką. Ry
sunki - w większości o tematyce za
czerpniętej ze Starego i Nowego Te
stamentu, portrety oraz pejzaże - 
opisane w nim zostały pod numerami 
101-123. Ponownie prace te pokaza
ne zostały w ubiegłym roku na wysta
wie „Rembrandt. Rysunki i ryciny 
w zbiorach polskich”, w warszaw
skim Muzeum Narodowym (26 paź
dziernika - 3 grudnia 2006 r.).

KATALOG

PRENUMERATA

KLUB
PRENUMERATORÓW

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego miesięcznika 

są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma 
• rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (na podstawie numeru

Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom z pierwszym zamówionym nu
merem miesięcznika)* dla szkół i bibliotek gratisowe roczniki 2003, 2004 lub 2005 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".
Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami 

i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym 
Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
/ Stanisław Pirog z Warszawy - Stanisław Potępa, Rafał Malczewski, Tarnowskie 
Towarzystwo Kulturalne, Tarnów 2006

/ Gimnazjum nr 1 w Jankowicach - Katalog Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Warszawa 2006

/ Maria Wysocka z Katowic - O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja, Oficyna 
Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

/ Andrzej Papis z Lodzi - Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, t. I, Muzeum 
Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2004

/ Bogdan Olejniczak z Poznania - Janusz L. Jurkiewicz, Pomorski Szlak Cystersów, 
Wydawnictwo „Region”, Gdynia 2006

Ponadto wszyscy wymienieni otrzymują Katalog zbioru platerów warszawskich im. Anieli 
i Tadeusza Wysiadeckich, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 War
szawa, ul. Myśliwiecka 1 A, BPH SA Warszawa 
nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosi
my dokonywać na blankietach przekazów pocztowych 
i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowol
nym miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenu
meraty opłaconej na cały 2007 r. - 72 zł. Prenumerata 
zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery 
z lat 2001-2005 w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są 
w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można uzy
skać pod nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@za- 
bytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszyst
kich urzędach pocztowych oraz przez listonoszy od 
mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do 
urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy poczto
we właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby pre
numeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty 
w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwiet
nia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na 
okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce za
mieszkania prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 
listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem 
okresów przedpłat podanych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania 
dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełniania blan
kietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są dorę
czane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za po
średnictwem stron internetowych (www.poczta.lu- 
blin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na II kwartał 
2007 r. przyjmowane są do 5 marca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej 
im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), 
„Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, w Towarzy
stwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), 
w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na tere
nie całego kraju.
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Zabytki utracone

Anioł z archiwalnej fotografii
W archiwum Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk 

w Warszawie znajduje się szklany negatyw zdjęcia 
przedstawiającego, jak podaje karta katalogowa, „Taberna

kulum dla kościoła Zbawiciela proj. arch. Schillera (w Warsza
wie)’’. Przekazał go do archiwum, w latach pięćdziesiątych 
XX w., Tadeusz Lopieński (1898-1983), właściciel warszaw
skiej firmy brązowniczej - „Bracia Ło- 
pieńscy”. Na fotografii widoczna jest pła
skorzeźba ze sceną „Chrystus w Ogrój
cu” oraz osiem figur aniołów z narzędzia
mi Męki Pańskiej, z nastawy ołtarzowej. 
Ponadto ukazuje ona dwuskrzydłową, 
ażurową bramkę z balustrady ołtarzowej, 
flankowaną przez dwa orty, trzymające 
w dziobach i szponach dekorowane pe- 
retkowaniem pierścienie służące do 
wkładania chorągwi procesyjnych. Takie 
samo zdjęcie zamieszczono w 1909 r. 
w miesięczniku „Sztuka Bronzownicza 
i Złotnicza”, ale z informacją, że są to 
brązy wykonane dla katedry w Płocku. 
Rodzi się więc pytanie: dla ołtarza w ja
kim kościele przeznaczone byty opisane 
powyżej brązy i czy zachowały się one 
do naszych czasów?*

Niewątpliwą pomocą w poszukiwa
niu rozwiązania tej zagadki jest brązowa 
bramka zamykająca balustradę ołtarza 
bocznego św. Ekspedyta w warszaw
skim kościele Najświętszego Zbawiciela. 
Na bramce tej znajdują się sygnatury: ar
chitekta Stefana Szyllera - autora projek
tu i wykonawców - brązowników braci 
Łopieńskich. Podobną bramkę, również 
wykonaną z brązu, lecz pozbawioną sy
gnatur Szyllera i Łopieńskich, odnajdujemy także w płockiej 
katedrze. Wykonano ją na zlecenie kurii biskupiej w pracow
ni braci Łopieńskich w Warszawie w latach 1906-1908, dziś 
spina ona balustradę ołtarza bocznego w południowym ra
mieniu transeptu, w którą wmontowano ją po przeprowadzo
nej niedawno konserwacji. A zatem projekt Stefana Szyllera 
zrealizowany został w obu tych kościołach, co w jakimś sen
sie tłumaczy błędny opis przywołanego na wstępie zdjęcia ze 
zbiorów Instytutu Sztuki.

Pozostaje pytanie: według czyjego projektu wykonano 
drzwiczki do tabernakulum i figury ośmiu aniołów, i co się 
stało z tymi brązami? Pytanie tym bardziej zasadne, że w lite
raturze pojawia się informacja zarówno o Feliksie Giecewi- 
czu, jako autorze płaskorzeźby tabernakulum („Tygodnik Ilu
strowany”, nr 18, wydanie z 4 maja 1907 r., s. 375 - w podpi
sie pod zdjęciem przedstawiającym płaskorzeźbę: „PŁASKO
RZEŹBA DO CYBORYUM, MODELU F. GECEWICZA [!]. Robo
ty do katedry płockiej wykonane z brązu w zakładzie braci Ło
pieńskich’'), jak i o Zygmuncie Langmanie (A. J. Nowowiejski, 

Płock. Monografia Historyczna, napisana podczas wojny 
wszechświatowej, poprawiona i uzupełniona w roku 1930, 
wyd. II, Płock 1990, s. 226; Aleksandra Melbechowska-Luty, 
Giecewicz Feliks, Słownik Artystów Polskich, t. 2, Wrocław- 
-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 326: „ostatecznie jednak 
do katedry [w Płocku - AW] przyjęto rzeźby Zygmunta Lang-

mana"). Natomiast drzwiczki do tabernakulum i postacie 
aniołów uznawano dotychczas za prace zaginione podczas 
drugiej wojny światowej.

Szczęśliwie, w wyniku długotrwałych poszukiwań udało 
się odnaleźć jednego z tych aniołów (!). Jest on przechowy
wany w magazynie Muzeum Diecezjalnego w Płocku, gdzie 
można go zobaczyć tylko na specjalne życzenie.

Niewielkich rozmiarów rzeźba wykonana została przez Fe
liksa Giecewicza w 1907 r., a odlana najprawdopodobniej z mo
siądzu w pracowni braci Łopieńskich w Warszawie. Rzeźbę od
lano w mułku formierskim na rdzeniu piaskowym z nabijanymi 
„sztuczkami”. Odlew posrebrzono galwanicznie. Na bocznych 
ściankach podstawy widnieją sygnatury: F. Giecewicza - auto
ra modelu i braci Łopieńskich - pracowni brązowniczej. Stoją
ca w niewielkim kontrapoście bosa postać anioła okryta jest 
długim płaszczem. Kraniec szaty, przerzucony przez zgiętą 
w łokciu prawą rękę, kaskadą fałdów swobodnie spływa wzdłuż 
ciała. W rękach, na wysokości piersi anioł trzyma koronę cier
niową, na którą kieruje swe pełne smutku spojrzenie.

1. Archiwalna fotografia z brązami wykonanymi w latach 1906-1908 w warszawskiej pracowni braci 
Łopieńskich według projektów architekta Stefana Szyllera i rzeźbiarza Feliksa Giecewicza: 
A - sygnatura F. Giecewicza na drzwiczkach z płaskorzeźbą „Chrystus w Ogrójcu”;
B - odnaleziona rzeźba anioła
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Feliks Giecewicz, warszawski rzeźbiarz (ur. 1874 r., zm. po 
1942 r.) studiował, wraz z Konstantym Laszczką i Antonim 
Szczygielskim, okoto 1890-1891 r. w prywatnej pracowni Lu
dwika Pyrowicza w Warszawie. Poza opisanymi w artykule 
rzeźbami wykonał wiele prac o charakterze dekoracyjnym, re
ligijnym i sepulkralnym. W Warszawie byty to: kamienne figu
ry „Złotnik” i „Matka Boska” na kamienicy Juliana Wapińskie- 
go przy Krakowskim Przedmieściu 19, „Wit Stwosz” i „Matka 
Boska” na kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 49, rzeź
by w tympanonach kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 6 i ko
ścioła Najświętszego Zbawiciela, posąg „Matka Boska z Dzie
ciątkiem” u zbiegu ulic Ząbkowskiej i Wiosennej, pomniki na
grobne kompozytora Adama Munchheimera na cmentarzu 
na Powązkach i grobowiec rodziny Weiglów na cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim. W Bydgoszczy, gdzie w latach 
1920-1923 wykładał rzeźbę w Szkole Przemysłu Artystyczne
go, prace rzeźbiarza - to: figura „Najświętsza Maria Panna 
Niepokalanego Poczęcia” ustawiona przed kościołem Św. 
Trójcy, figura „Najświętsza Maria Panna Królowa Polski” zloka
lizowana na Wyspie Młyńskiej (obecnie w Zielonce koto Byd
goszczy), figury „Św. Antoni z Dzieciątkiem Jezus” wykonane 
dla kościoła Najświętszego Serca Jezusa i na prywatne zamó
wienie przy ul. Nakielskiej 137, pomnik na grobie Marty Karaś- 
kiewicz na Cmentarzu Starofarnym oraz ołtarz Matki Boskiej 
Częstochowskiej dla kościoła Św. Trójcy. Na cmentarzu 
w Tczewie znajduje się wykonany przez F. Giecewicza pomnik 
nagrobny komandora Floriana Hłaski.

2. Odnaleziona rzeźba anioła
3. Brązowa bramka w balustradzie ołtarza bocznego w katedrze 
w Płocku

(zdjęcia: 1 - ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie, 2 - Aleksandra Watdowska, 3 - Robert M. Kunkel)

Dziś nie można mieć wątpliwości, że zarówno drzwiczki 
do tabernakulum, jak i figury ośmiu aniołów wykonane zosta
ły w pracowni braci Lopieńskich w Warszawie według projek
tu rzeźbiarskiego Feliksa Giecewicza. Jedna z tych rzeźb za
chowała się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku. 
Pozostałe elementy zespołu, niestety, ciągle jeszcze należy 
uważać za zabytki utracone.

Warto też wspomnieć, że w trakcie poszukiwań Szylle- 
rowskich brązów z początku XX w. natrafiono całkiem przy
padkiem na jeszcze jedną kratę, utrzymaną w podobnym 
stylu. Wykonano ją w 1949 r. według projektu architekta 

Wiesława Kononowicza - ucznia Szyllera, w „Zakładzie Ar
tystycznym Bronzowniczym S. G. Rosmański, Warszawa, 
ul. Piękna 20”. Pierwotnie zamykała ona stiukową balustra
dę przed ołtarzem głównym w kościele Najświętszego Zba
wiciela w Warszawie; obecnie jest zdemontowana.

Aleksandra Wałdowska

* Według informacji, którą redakcja uzyskała od doc. dr hab. Małgo
rzaty Omilanowskiej z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w War
szawie, autorki monografii Stefana Szyllera (Stefan Szyller. Warszaw
ski architekt doby historyzmu, Warszawa 1996), elementy te zostały 
zrabowane przez Niemców w czasie ostatniej wojny i nie zostały do
tychczas odnalezione. Natomiast interesującym odkryciem jest od
czytanie przez M. Omilanowską na kluczowej dla artykułu archiwalnej 
fotografii ze zbiorów IS PAN w Warszawie (w trakcie wnikliwych jej 
oględzin przy dużym powiększeniu) w lewym dolnym rogu płasko
rzeźby „Chrystus w Ogrójcu” sygnatury Feliksa Giecewicza (I), co 
zgodne jest z dalszymi ustaleniami Aleksandry Watdowskiej. Redak
cja składa podziękowanie p. Małgorzacie Omilanowskiej za konsulta
cję tekstu.



Polskie dwory
(zob. artykuł na s. 4)

1

2

1. Dwór z XIX w. w Dańkowie (Mazowieckie), przed drugą 
wojną światową został rozbudowany - dodano wówczas 
portyk w wielkim porządku. Od 1878 do 1945 r.
należał do rodziny Janaszów. W 1998 r. byl dzierżawiony, 
a później odkupiony i wyremontowany przez wnuka 
Aleksandra Janasza - prof. Tadeusza Wolskiego 
i jego żonę Annę Branicką-Wolską. Miejsce to 
od drugiej połowy XIX w. słynne było z hodowli 
najlepszych odmian zbóż.

2. Dwór z przełomu XVIII i XIX w. w Jabłonce 
(Podkarpackie). Po 1914 r. przebudowany został dla 
Antoniego Kraińskiego. Po 1945 r. mieściła się w nim 
szkoła, dopóki nie wybudowano nowej, dewastując 
piękne osiemnastowieczne założenie parkowe.
Dziś pusty i zdewastowany dwór kompromituje 
miejscowe władze i mieszkańców.

3. Dwór w Stubnie (Podkarpackie), zbudowany
w 1920 r. dla rodziny Myszkowskich.
Dziś mieści biura stadniny koni.

4. Dwór w Rzepiszewie (Łódzkie), wybudowany po 1840 r. 
dla Antoniego Leopolda. Od ostatniego właściciela, 
który odzyskał dwór po 1990 r„ odkupili go nowi 
właściciele, którzy urządzili tu nastrojowy pensjonat.

5. Dwór w Tułowicach (Mazowieckie), odbudowany
z ruin w latach siedemdziesiątych XX w. przez malarza 
Andrzeja Novaka-Zemplińskiego. Dziś stanowi ośrodek 
kultury i tradycji, ze wspaniałą biblioteką i kolekcją 
polskich powozów dworskich.

3 (zdjęcia: Maciej Rydel)


