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Od redakcji
rządni sejmiku w Poznaniu zdecydowali, że zamek królewski na Górze Prze- 
/—e mysia ma zostać odbudowany według projektu architekta Witolda Milew- 
/ I skiego, ale po wprowadzeniu pewnych zmian. Odrzucono natomiast projekt 
alternatywny autorstwa warszawskiego rzeźbiarza i architekta Jarosława Kozakie
wicza, który w swojej koncepcji zagospodarowania Góry Przemyśla zaproponował 
nowoczesne rozwiązanie gmachu Muzeum Narodowego z przeszklonym tarasem. 
Stanowisko sejmiku upoważniło zarząd województwa wielkopolskiego do podpi
sania umowy z miastem i Komitetem Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu 
w sprawie rozpoczęcia budowy.

Sprawa ta - to nie nowy temat. W opublikowanym przeszło dwa lata temu na 
naszych tamach artykule „Odradza się najstarszy zamek królewski" jego autor na
pisał: „Od ponad 700 lat zarys budowli zamkowej nie uległ zmianie, a pierwotny 
budynek przetrwał do XVIII w. Znawcy twierdzą, że jest to dostateczny fundament 
historyczno-emocjonalny, by na nim odbudować rezydencję przypominającą 
dawną chwalę tego miejsca" (Jerzy Sobczak, „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 
2005, s. 6). Inaczej widzi to twórca alternatywnego projektu, który po ogłoszeniu 
decyzji radnych powiedział: „Mój projekt to glos w dyskusji. Kiedy historycy z Uni
wersytetu Adama Mickiewicza napisali protest przeciw historyzującej zabudowie 
Góry Przemyśla, Wielkopolskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych poprosiło 
mnie, bym przedstawił, jak według mnie powinna ona wyglądać. Wymyśliłem 
przeszklony pawilon i postawiłem go obok miejsca, gdzie stal kiedyś zamek. Nie 
dotyka obrysu zamku, szanuje historyczną tkankę" („Widok ze szklanej wieży", 
rozmowa Doroty Jareckiej z Jarosławem Kozakiewiczem, „Gazeta Wyborcza”, nr 
186, 2007, s. 14).

Kto ma rację?
Duże kontrowersje wzbudził też pomysł rozbudowy Zamku Książąt Mazowiec

kich w Ciechanowie według projektu zespołu architektów z Gdyni pod kierunkiem 
Marka Kleczkowskiego. W listopadzie 2006 r. projekt ten zwyciężył w konkursie na 
rewitalizację zamku, ogłoszonym przez jego gospodarza - Muzeum Szlachty Ma
zowieckiej. Ta sprawa nie jest jeszcze przesądzona, a projekt ma swoich gorą
cych zwolenników i przeciwników. W ciągnącej się już od wielu miesięcy dyskusji 
na temat rozbudowy ciechanowskiego zamku od czasu do czasu pojawiają się też 
zgoła sensacyjne wątki, których przykładem może być informacja z sierpnia br. 
o próbie sprzedania (!) przez urząd marszałkowski ciechanowskiego zamku (oraz 
obiektów pobliskiego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze). Joanna Czechowicz 
z biura prasowego Urzędu Miasta w Ciechanowie uspokaja jednak, że chodzi tyl
ko o potrzebę uregulowania praw majątkowych: „Po ustanowieniu prawa użytko
wania wieczystego gruntu i sprzedaży budynków na rzecz muzeów jednostki te 
będą mogły samodzielnie decydować, w granicach ustaw, o sposobie wykonywa
nia należących do nich praw majątkowych". Mamy nadzieję, że w swojej decyzji 
muzeum uwzględni także uwagi sformułowane przez Główną Komisję Konserwa
torską przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uchwale z 9 maja br., 
w której stwierdza się m.in., że „projekt w sposób drastyczny ingeruje w układ ar
chitektoniczny i kompozycyjny zamku, a tym samym stwarza zagrożenia dla jego 
substancji zabytkowej”, w konkluzji zaś: „Główna Komisja Konserwatorska nega
tywnie ocenia projekt rozbudowy Zamku Książąt Mazowieckich, proponuje nato
miast ekspozycję trwalej ruiny, dopuszczając, w ramach istniejących kubatur, 
możliwość przystosowania obiektu do funkcji publicznych, zaspokajając potrzeby 
kulturalne mieszkańców Ciechanowa”.

Te i podobne zagadnienia staną się zapewne „gorącymi tematami" zapowia
danej na 18-20 października 2007 r. na zamku w Działdowie konferencji „Ochro
na zabytków architektury obronnej. Teoria a praktyka”, o której informowaliśmy już 
w sierpniu. Z konferencją związane są też artykuły otwierające ten numer mie
sięcznika - Bogusława Szmygina „Historyczne ruiny w XXI wieku” (ss. 4-7) i Woj
ciecha Wólkowskiego „Zamek w Działdowie -100 lat odbudowy" (ss. 8-11). Przed 
przystąpieniem do dyskusji warto byłoby je przeczytać.



O O przeglądy
Poglądy

W dniach 17-19 września br. odbyta 
się VIII edycja Polsko-Niemieckiej 
Konferencji ANTIKON „Architektura ry
glowa - wspólne dziedzictwo”. Pierw
sza edycja ANTIKONU w 1996 r. była 
głównie imprezą targową i wystawien
niczą, związaną z szeroko pojętą kon
serwacją zabytków. Od 1998 r. podję
to tematykę ochrony i konserwacji 
obiektów ryglowych. Uczestnikami 
konferencji ANTIKON są konserwato
rzy zabytków i dziel sztuki, pracownicy 
administracji i nadzoru budowlanego, 
właściciele i użytkownicy obiektów za
bytkowych, inwestorzy, przedstawicie
le firm zajmujących się zabytkami, wy
dawcy. Tematem tegorocznej konfe
rencji, która odbyła się w Domu Archi
tekta SARP w Zamku w Tucznie, była 
ryglowa architektura sakralna. Uczest
nicy wzięli udział w podróży studyjnej 
i sesjach tematycznych, na których 
wygłoszone zostały przez specjali
stów niemieckich i polskich liczne re
feraty. Mogli też obejrzeć towarzyszą
ce spotkaniu wystawy.

Elewacje kamienic na Trakcie Królew
skim w Warszawie odzyskają dawny 
blask. Ratusz przeznaczył na remonty 
zabytkowych domów 7 min zł. Odno
wione zostaną fasady i dachy budyn
ków wzdłuż Al. Ujazdowskich, Nowego 
Światu i Krakowskiego Przedmieścia. 
O dotacje będą mogli się ubiegać wła
ściciele kamienic wpisanych do reje
stru zabytków. Miasto będzie też 
wspierać remonty zabytków prywat
nych w innych częściach Warszawy.

Na działce prywatnej w Supraślu zna
leziono starą kamienną chrzcielnicę. 
Jest to duży, ważący kilkaset kilogra
mów kamień, z wydrążoną misą 
o średnicy około pól metra. Z wierzchu 
widać na nim pozostałości inskrypcji. 
Archeolodzy z miejscowego muzeum 
- Oddziału Muzeum Podlaskiego 
w Białymstoku uważają, że być może 
jest to szesnastowieczna chrzcielnica 
z supraskiego monasteru prawosław
nego. Ten cenny zabytek ma tam trafić 
z powrotem - do Muzeum Ikon, które 
działa w części klasztornych zabudo
wań. Chrzcielnica będzie prezentowa
na razem z szesnastowiecznymi fre
skami z monasterskiej cerkwi.

W konkursie „Wykluczone”, którego 
tematem było sportretowanie zapo
mnianych poprzemyslowych prze
strzeni, dawnych fabryk, dworców, 
domów, pierwsze miejsce w kategorii 
„Fotografia" zajął cykl „Panoramy 
wnętrz Huty Kościuszko", autorstwa 
Marka Stańczyka z Siemianowic Ślą
skich. Konkurs organizowany jest 
przez Stowarzyszenie STEP, Fundację 
Warsaw Destination Alliance i pro
gram „Pociąg do sztuki". Stowarzy
szenie STEP zajmuje się animacją kul
turalną, promocją sztuki oraz działal

nością edukacyjną, wydawniczą i wy
stawienniczą. Z kolei Fundacja War
saw Destination Alliance za główny cel 
swoich działań stawia rozwój i promo
cję Warszawy w sferze biznesowej 
i turystycznej oraz miejsce konferencji, 
spotkań i wydarzeń artystycznych. 
Promocję kultury w przestrzeni miej
skiej realizuje też program „Pociąg do 
sztuki" - w najruchliwszych miejscach 
Warszawy organizowane są wystawy 
sztuki. Wszystkie prace nagrodzone 
w konkursie „Wykluczone" były pre
zentowane na Dworcu Centralnym 
w Warszawie, w metrze oraz w innych 
ośrodkach w Polsce.

Kodeks supraski z XI w. (zob. „Spotka
nia z Zabytkami", nr 8, 2006, ss. 35-36), 
znajdujący się w zbiorach Biblioteki 
Narodowej, został wpisany na Listę 
„Pamięć Świata" UNESCO, jako jeden 
z cenniejszych dokumentów historii 
ludzkości. Obok rękopisów Fryderyka 
Chopina jest drugim obiektem ze zbio
rów Biblioteki Narodowej na Liście „Pa
mięć Świata".

W Muzeum Pałacu w Wilanowie od 28 
lipca do 30 września br. czynna była 
wystawa „Sekrety dwóch amorków". 
Tematem wystawy była konserwacja 
pary obrazów z kolekcji Muzeum Pała
cu w Wilanowie, przedstawiających 
„Putto z tukiem” i „Putto wsparte na 
gałęzi". Obrazy te zawsze traktowano 
jako parę. Zaciekawiały dlatego, że 
sens tych przedstawień był niejasny. 
Przeprowadzone w latach 2003-2006 
prace konserwatorskie dostarczyły 
sensacyjnych materiałów i pozwoliły 
podjąć próbę wyjaśnienia ikonografii 
obu amorków oraz odtworzyć wirtual
nie ich przypuszczalną pierwotną 
kompozycję. Prawdopodobnie zostały 
one nabyte przez Augusta i Aleksan
drę Potockich, ostatnich właścicieli 
Wilanowa z rodu Potockich. W 1895 r. 
określono je dokładniej jako „UAmour 
tenant un baton feuillage" oraz 
„L’Amour tenant son Arc. Pendant du 
precedant", i dodano, że są to dzieła 
ze szkoły Leonarda da Vinci. Obrazy 
są przypisane włoskiemu malarzowi, 
Aurelio Luiniemu, którego ojciec Ber
nardo Luini byt uczniem Leonarda da 
Vinci. Obaj artyści naśladowali styl 
wielkiego mistrza. Na wystawie stara
no się przybliżyć cały proces konser
wacji. Dla ułatwienia odbioru przyjęto 
formę multimedialną. Oglądający mo
gli spojrzeć na dzieła oczami konser
watora. Ponadto w celu uzmysłowie
nia sobie, jak pierwotnie mogły wyglą
dać te dwa obrazy z wilanowskiej ko
lekcji, porównano je, w formie multi
medialnej, z dziełami z epoki. Wysta
wie towarzyszył katalog, zawierający 
reprodukcje wymienionych dziel.

Elementy gotyckich witraży odkryli ar
cheolodzy w Bielsku-Białej podczas 
konserwacji kościoła św. Stanisława, 
najstarszej świątyni w diecezji bielsko- 
-żywieckiej. Dzięki znalezisku łatwiej 
można sobie wyobrazić, jak wygląda
ła świątynia i jak się zmieniała. Zacho
wała się w całości znaczna część za
bytkowych gomółek i niewykluczone, 

że zostaną one użyte do rekonstrukcji 
części nawy kościelnej. Gotycki ko
ściół św. Stanisława powstał w drugiej 
połowie XIV w. Znajdują się w nim 
m.in. portale z 1380 r., drzwi z zakrystii 
do prezbiterium z 1500 r., tryptyk go
tycki ze scenami życia i męki św. Sta
nisława.

W Węgorzewie w woj. warmińsko- 
-mazurskim poddany został renowa
cji jeden z najstarszych w tym rejo
nie obiektów pokutnych - tzw. Ko
lumna Kalska. W trakcie badań uda
ło się ustalić, że ten ceglany pomnik 
został wzniesiony przed 1573 r. 
W trakcie renowacji przywrócono mu 
charakterystyczne cztery tablice 
z umieszczonym tekstem wiersza. 
Jedno z miejscowych podań mówi, 
że kolumna została postawiona ku 
przestrodze, a także na pamiątkę 
tragicznej śmierci dwóch par mło
dych kochanków z Kału, wsi niedale
ko Węgorzewa, którym rodzice za
kazali ożenku.

W katedrze w Kwidzynie naukowcy 
ze Stowarzyszenia Archeologii 
i Ochrony Zabytków „Perkun" oraz 
miesięcznika „Odkrywca" odkryli gro
by wielkich mistrzów krzyżackich. 
Najstarszy szkielet należał do zamor
dowanego 18 listopada 1330 r. Wer
nera von Orselna. Zginął on na mal- 
borskim zamku zasztyletowany przez 
brata zakonnego Jana von Endorfa. 
Obok znaleziono szkielet zmarłego 
najprawdopodobniej w 1347 (1348) r. 
Ludolfa Kóniga von Wattzau. Obu mi
strzów można oglądać na szesnasto- 
wiecznym fresku na ścianie katedry. 
W krypcie odkryto jeszcze szczątki 
mistrza Henryka von Plauena. Osta
teczną identyfikację znalezionych 
szczątków przyniosą badania den- 
drochronologiczne.

Kosmyk włosów cesarza Francuzów, 
Kodeks Napoleona z 1807 r. i kurtka 
od munduru paradnego generała Ja
na Henryka Dąbrowskiego - to tylko 
niektóre z eksponatów, jakie można 
było oglądać do 30 września br. 
w Muzeum Historycznym Miasta 
Gdańska. Muzeum to z okazji dwu
setnej rocznicy powstania Pierwsze
go Wolnego Miasta Gdańska zorga
nizowało wystawę historyczną „Na
poleon i Gdańsk. Pierwsze Wolne 
Miasto Gdańsk 1807-1814". Wysta
wa prezentowana była w kilku salach 
Ratusza Głównego Miasta Gdańska. 
Pokazano na niej eksponaty obrazu
jące życie codzienne w Wolnym Mie
ście, dokumenty świadczące o orga
nizacji życia politycznego i społecz
nego. Odtworzono także fragment 
obozowiska wojsk oblężniczych 
z 1807 r. z kopiami sprzętu obozowe
go i mundurów żołnierskich. Uroczy
ste otwarcie wystawy poprzedzone 
zostało sympozjum naukowym 
„Pierwsze Wolne Miasto Gdańsk, 
1807-1813/1814".

W ramach obchodów Roku Wyspiań
skiego z okazji 100. rocznicy śmierci 

artysty w Muzeum Narodowym 
w Warszawie w dniach od 9 sierpnia 
do 30 września br. czynna była wy
stawa „Jak meteor... Śtanislaw Wy
spiański 1869-1907. Dzieła ze zbio
rów Muzeum Narodowego w War
szawie”. Na wystawie zaprezentowa
no całą kolekcję dziel Stanisława 
Wyspiańskiego, znajdującą się 
w Muzeum Narodowym w Warsza
wie, liczącą około dwustu prac. Ko
lekcję tworzy: sześć obrazów olej
nych, około 50 pasteli, około 60 
akwarel, rysunków, szkiców kredko
wych i ołówkowych, trzy szkicowniki, 
jak również bogaty zespól cennej ko
respondencji oraz materiały ikono
graficzne. Część kolekcji nie była ni
gdy pokazywana szerokiej publicz
ności, m.in. uznawany za zaginiony, 
piękny pastel Wyspiańskiego „Ma
cierzyństwo". Wystawę uświetniła 
prezentacja prac reżysera Andrzeja 
Wajdy oraz scenografki Krystyny Za
chwatowicz, które związane były ze 
spektaklami teatralnymi i filmami we
dług dramatów Wyspiańskiego Noc 
listopadowa i Wesele. Atmosferę tych 
przedstawień przypomniały projekty 
scenograficzne, kostiumy, rekwizyty 
oraz plakaty, fotosy teatralne i filmo
we, wypożyczone ze zbiorów prywat
nych państwa Wajdów, z Fundacji 
Kyoto-Kraków, w której - w Centrum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Mang- 
gha - znajduje się Archiwum Andrze
ja Wajdy, oraz z Muzeum Starego 
Teatru w Krakowie. Ponadto wysta
wie towarzyszył program edukacyj- 
no-promocyjny: „Niedziele z Wy
spiańskim”, cykl wykładów czwartko
wych „Stanisław Wyspiański i jego 
dzieła", lekcje muzealne dla dzieci 
i młodzieży.

Tradycjom podróżnym na Podlasiu 
poświęcona była wystawa „Wędrów
ki po Podlasiu w XVIII-XX w.” w Mu
zeum Historycznym w Białymstoku, 
czynna do końca września br. Za
prezentowano na niej mapy, najstar
sze przewodniki, przedmioty, bez 
których podróżny nie mógł się daw
niej obejść, fotografie z rozmaitych 
wycieczek. Twórcy wystawy wydo
byli z archiwów arcydzieła sztuki kar
tograficznej, m.in. kaligrafowaną 
piękną czcionką, kolorowaną mapę 
Królestwa Polskiego z 1899 r., mapę 
Polski po angielsku, wydaną w Lon
dynie pod koniec epoki napoleoń
skiej, mapę Rosji, z pięknymi litogra
fiami, rytowaną w pracowni Lottera 
(Niemcy) w połowie XVIII w. Prawdzi
wą perełką na wystawie była również 
„Mappa Dyecezyi Sejneńskiej czyli 
Augustowskiej, ułożona przez Ber
narda Gratowskiego Kapucyna 
w Zakroczymiu, Jego Excellency] Ja
śnie Wielmożnemu i Najprzewieleb- 
niejszemu Xiędzu Piotrowi Pawłowi 
Lubicz na Wierzbowie Wielkim 
Wierzbowskiemu Biskupowi Dyece
zyi Sejneńskiej czyli Augustowskiej 
ofiarowuje najniższy sługa X. B. G. 
K.“. Na wystawie można też było zo
baczyć wiele akcesoriów podróż
nych, np. masywny kufer z XVIII w., 
żelazko turystyczne z termoregulato
rem, kieszonkowe mydełko tury
styczne.
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lHllUf wiedzieć 
Illi więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości slużyty oraz kie
dy i gdzie powstaty. 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.

„Zwracam się z uprzejmą 
prośbą o pomoc w uzyska
niu informacji (rok i miejsce 
produkcji) na temat przeka
zywanego z pokolenia na 
pokolenie w naszej rodzi
nie ceramicznego urynafu. 
Nocne naczynie, którego 
zdjęcie załączam (il. 1), ma 

świadczy o tym sygnatura 
fabryczna wydrukowana na 
spodzie naczynia (reprodu
kowana tu w odrysie - il. 2), 
nocnik został wyproduko
wany ok. 1950 r. Podpowie
dzią dla takiego właśnie da
towania jest nie tylko ów 
znak fabryczny, lecz także 

wymiary: wysokość 14 cm, 
średnica otworu 18,5 cm 
oraz ciężar 1,4 kg. Na spo
dzie znajduje się sygnatura 
(prawdopodobnie fabryki, 
w której naczynie wyprodu
kowano). Zdjęcie tego zna
ku, choć niezbyt czytelne, 
także przesyłam w załącze
niu. ”

Stała czytelniczka 
Aneta Kaczmarek

Zainteresowanie opisa
nym nocnikiem, choćby ze 
względu na materiał, z które
go został wykonany oraz tra
dycję przekazywania go ko
lejnym pokoleniom w rodzi
nie, jest całkowicie zrozu
miałe. W tym wypadku po
koleń tych nie mogło być 
jednak wiele, gdyż, jak 

kształt nocnika. Takie wła
śnie pękate, niemal koliste 
naczynia nocne na pierście
niowej podstawie, z szero
ko wywiniętą krawędzią 
i uchwytem w kształcie litery 
„C”, w dolnym osadzeniu, 
odpowiadają bowiem este
tyce sztuki użytkowej poto
wy XX w. Gorzej z ustale
niem miejsca produkcji, 
gdyż przedstawiona na 
zdjęciu sygnatura stoso
wana była równocześnie 
w dwóch wytwórniach: w dzia
łającej w latach 1949-1993 
Fabryce Porcelany „Boguci
ce” PP w Katowicach-Bogu- 
cicach (dawniej „Giesche”, 
obecnie „Porcelana Śląska” 
Spółka z o. o.) i wchodzą
cym w skład tej samej fabry
ki Zakładzie 2 - „Bykowina” 
w Rudzie Śląskiej-Bykowi- 

nie, działającym w latach 
1951-1988 na terenie nie
czynnej od 1914 r. huty cyn
ku „Franciszek”. By odpo
wiedzieć na pytanie, w której 
z wymienionych wytwórni 
wykonano naczynie - nale
żałoby zapoznać się z profi
lem wczesnej produkcji obu 
zakładów.
Tymczasem warto zwrócić 
uwagę na fakt, że w dobie 
wszechobecnego w na
szym życiu plastiku trady
cyjne, porcelanowe nocni
ki wychodzą już z użycia. 
Są, co prawda, jeszcze 
produkowane, ale sprze
dawane wyłącznie jako to
war luksusowy. Te niezwy
kle bogato zdobione, wyra
biane w kilku fasonach, 
w przeważającej większo
ści importowane naczynia, 
osiągają u nas obecnie ce
nę ok. 150-200 zł. Z kolei 
stare, niekiedy dużej war
tości artystycznej i zabyt
kowej porcelanowe nocniki 
bywają obiektem zaintere
sowań kolekcjonerskich. 
W Polsce takich kolekcji 
jest co najmniej kilka, 
a w monachijskim Muzeum 
Rzeczy Niezwykłych naj
różniejszych nocników i noc- 
niczków (w tym bourdalou, 
znanych nam z opisu w po
przednim numerze mie
sięcznika) - całe zatrzęsie
nie. Zrozumiałe jest też za
interesowanie nimi osób 
zwiedzających wnętrza 
zamków i pałaców, w któ
rych - jak na zamku w Łań
cucie - zachowało się daw
ne wyposażenie sypialni, 
pokojów garderobianych,

łazienek. I nie chodzi tu tyl
ko o przenośne naczynia 
nocne używane przez 
dawnych właścicieli. Cie
kawość budzą też wszel
kiego rodzaju bidety, stol
ce i taborety angielskie 
(trafnie nazywane przez 
Francuzów tabouret indi- 
scret), choćby takie, jak te 
z czasów księżniczki Zofii 
Albertyny (1753-1829), 
znajdujące się na zamku 
Gńpsholm w Szwecji, m.in. 
taboret z ok. 1780 r., wyko
nany przez Petera Lund- 
grena z Mariefred (il. 3) 
i ceramiczne naczynie klo
zetowe z lat 1758-1788, 
pochodzące z wytwórni 
w Marieberg kolo Sztok
holmu (il. 4), a także roko

(il. 3-5 wg „Móbelhistoria pa 
Gripsholm”,
red. Bo Vahlne, 
„Skrifter fran Kungl. 
Husgeradskammeren”, 4, 
Stockholm 1986)

kowy fotel (kabriolet-bidet), 
wymieniony w inwentarzu 
z 1827 r. wśród mebli i in
nych przedmiotów znajdu
jących się w pokoju au- 
diencyjnym Zofii Albertyny 
(il- 5).
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Dyskusja o sposobie postępowania z ruinami historycznymi trwa tak długo, 
jak długo istnieje ochrona zabytków.

Rygoryści chcieli ruiny chronić, ale byli też zwolennicy ich odbudowywania. 
W XIX w. odbudowa ruin była powszechną praktyką.

W XX w. opowiedziano się za ich ochroną, za minimalizacją 
współczesnej ingerencji, jednak w ostatnich latach w Polsce gwałtownie 

wzrasta liczba różnych form odbudowy historycznych ruin.

Historyczne ruiny
w XXI wieku

BOGUSŁAW SZMYGIN

I yskusja o postępowaniu z historycznymi ruinami, 
. prowadzona w Polsce na początku XXI w., powin
na wyjść poza sprawy konserwatorskie, czyli kwestie za
kresu, formy i sposobu ingerencji w historyczną ruinę. 
Trzeba bowiem również ocenić ogromny wpływ innych 
uwarunkowań, które współcześnie determinują działania 
w obiektach zabytkowych. Uwarunkowania te uległy 
w ostatnich latach bardzo istotnym przemianom, i to one 
właśnie zadecydowały o narastającej fali odbudowy.

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że jesteśmy w okre
sie transformacji systemu ochrony zabytków, będącej lo
giczną konsekwencją dokonanej w Polsce zmiany systemu 
politycznego, gospodarczego i społecznego. W poprzednim 
ustroju państwo deklarowało i przejmo
wało odpowiedzialność za ochronę zabyt
kowego zasobu. Tego zobowiązania nie 
było w stanie wypełnić, ale w działaniach, 
na które starczało państwowych pienię
dzy, obowiązywały wskazania konserwa
torskie. Oczekiwania i potrzeby użytkow
ników, czy nawet właścicieli, były sku
tecznie kontrolowane. W systemie tym 
zabytkowe ruiny - na ogół należące do 
państwa, były otoczone ochroną konser
watorską albo po prostu pozbawione 
opieki. Sporadycznie zdarzały się odbu
dowy, realizowane zresztą wedle konser
watorskich koncepcji, przeważnie nie 
oczekiwano jednak, że ruiny mogą być 
adaptowane do funkcji użytkowych czy 
przynosić zyski. Gruntowne przemiany 
rozpoczęte w 1989 r. wymusiły zmianę 
systemu ochrony zabytków. Fundamen
tem obecnego ustroju ma być poszanowa
nie własności prywatnej, prawo swobod

nego dysponowania tą własnością, prawo do swobodnej 
działalności gospodarczej, ograniczenie roli państwa w ży
ciu społecznym i gospodarczym, wycofywanie się państwa 
z dotowania wszelkich możliwych sfer. Coraz silniejszą po
zycję zajmują media, promujące model kultury masowej. 
W takich realiach istotą zmiany systemu ochrony jest wyco
fanie się państwa z odpowiedzialności za zabytki i nałożenie 
tego obowiązku na ich właścicieli i użytkowników (uprawo
mocniły to zapisy ustawy z 2003 r.). Nowy system nie za
pewnia jednak odpowiedniego wsparcia finansowego. Wła
ściciele mają więc obowiązek zabytek utrzymywać, chronić 
i prowadzić prace konserwatorskie ze swoich środków. 
W tej sytuacji większość właścicieli musi traktować zabytki 
komercyjnie, znajdując dla nich funkcje pozwalające na ich 
utrzymanie. Z kolei ci, których stać na utrzymanie zabyt-
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ków, chcą swobodnie dostosowywać je do swoich potrzeb 
czy fantazji. Wszyscy oczekują więc, że skoro państwo im 
nie pomaga, to nie powinno zbytnio się wtrącać z radami 
czy żądaniami konserwatora. I trudno zarzucić temu rozu
mowaniu brak logiki.

Nowa sytuacja wpływa oczywiście również na los hi
storycznych ruin. Jest ich stosunkowo niewiele, w po
równaniu do innych grup zabytków, jednak to właśnie 
one są ostatnimi laty przedmiotem wzmożonego zainte
resowania. Problem dotyczy przede wszystkim ruin, 
których właścicielami są lokalne społeczności (samorzą
dy) lub zamożne osoby prywatne. Właściciele wpadają 
na pomysł, by bezkształtne mury zmienić w pożyteczną 
kubaturę. Ruina jest przecież kłopotliwa i kosztowna 
w utrzymaniu, natomiast odbudowany zamek może po- 

1. Ruiny zamku w Czorsztynie, 
współczesne zabezpieczenie zgodnie
z zasadami utrzymania tzw. trwałej ruiny

2. Zamek w Janowcu, 
odbudowane częściowo krużganki

3. Tropsztyn, całkowicie odbudowany 
zamek prywatny

mieścić tak wiele funkcji, a może nawet 
zacznie zarabiać. Ruina - to stan de
strukcji, świadectwo upadku lub klęski, 
natomiast odbudowany zamek - to im
ponujące przypomnienie długiej histo
rii, znak tożsamości, atrakcja turystycz
na. Dla bogacza własny zamek - to 
znakomite oparcie na rozpoczęcie ro
dzinnej legendy. Helikopter na wieży 
zamku - to nie tylko wygoda, ale i wi
dok, który nikomu nie pozwoli wątpić, 
że właściciel jest człowiekiem prawdzi
wego sukcesu.

Zainteresowanie odbudową ruin 
może wydać się dziwne, bo przecież jest 
tak wiele zabytków, które łatwiej i taniej 
można dostosować do współczesnych 
potrzeb, jednak ruiny w sposób szczegól
ny wyróżnia ich proweniencja. W Polsce 
przetrwały przede wszystkim ruiny zam
ków, najczęściej jeszcze średniowiecz
nych. Są to więc budowle nieliczne, i to 
już tłumaczy ich wyjątkowość i tym sa
mym wartość. Jest jednak i drugi powód, 
który tłumaczy zainteresowanie odbudo
wą ruin. Otóż ruina jest swego rodzaju 
„formą otwartą”. Może być potraktowa
na jako pretekst do zrealizowania bardzo 
różnych - oczywiście współczesnych - 
wyobrażeń o historycznym pierwowzo
rze. Najczęściej ani badania, ani ikono
grafia nie dostarczą wielu informacji 
o obiekcie. To pozwala zaprosić archi
tekta, który zaprojektuje nowy zamek 
zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami

inwestora. To bardzo kusząca perspektywa dla właściciela 
zamku, i wydaje się, że podoba się również architektom.

Motywacje, cele i formy odbudowy są różne, ale nie 
zmienia to faktu, że działań takich jest coraz więcej. Już 
odbudowano zamki w Korzkwi, Tropsztynie, Tykocinie, 
trwa ruch wokół ruin w Rabsztynie, Bobolicach, Ojco
wie, Nowym Sączu, Dobczycach, Czchowej, od podstaw 
ma powstać zamek w Poznaniu. To tylko niektóre przy
kłady, bo dokładnych danych o skali zjawiska nie groma
dzi żadna instytucja. Proces ten trwa w całej Polsce, ale 
nie jest ani monitorowany, ani kontrolowany, ani ocenia
ny w skali ogólnokrajowej. Tymczasem nie ma wątpliwo
ści, że ruch ten będzie nasilał się. Zainteresowanie zabyt
kami - a więc i ruinami - które można adaptować (odbu
dować) do współczesnych funkcji, jest po prostu efektem 
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rozwoju gospodarczego kraju i wzrostu poziomu zamoż
ności społeczeństwa. Im lepsza sytuacja gospodarcza, tym 
więcej środków na remonty i modernizacje mogą prze
znaczyć dotychczasowi właściciele zabytków, i tym więcej 
obiektów znajduje nowych właścicieli. W Polsce ostatnie 
lata, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej, przy
niosły wzrost poziomu zamożności społeczeństwa. Dlate
go zabytki są poddawane coraz silniejszej presji adapta
cyjnej i modernizacyjnej. Trwa napór, by dostosować je 
do nowych potrzeb i gustów - i to pod każdym wzglę
dem: architektury, funkcji, wyposażenia, otoczenia, insta
lacji, standardów wykończenia i wyposażenia, itd.

Różnorodne potrzeby i pomysły właścicieli ruin są zja
wiskiem naturalnym. To ich oczywiste prawo. Po to jednak 
istnieją służby konserwatorskie, by pomysły inwestorów 
kontrolować i ukierunkowywać. Niestety, zmiany, które 
zaszły w systemie ochrony zabytków, sprawiają, że służby 
konserwatorskie nie pełnią swojej funkcji w sposób zado
walający. Wynika to z faktu, że pozycja urzędu konserwa
torskiego, który powinien decydować o utrzymaniu obiek
tu zabytkowego z punktu widzenia wartości zabytkowych, 
jest coraz słabsza i niepewna. Słabość ta ma wiele przyczyn, 
ale w wypadku ruin najważniejsze wydają się dwie sprawy: 
brak środków finansowych i brak zaplecza teoretycznego. 
O braku środków finansowych, które w najprostszy sposób 
pomogłyby zrealizować zalecenia konserwatora nie warto 
szerzej wspominać, bo jest to problem poza zasięgiem śro
dowiska konserwatorskiego, natomiast trzeba mówić 
o braku odpowiedniego zaplecza teoretycznego, bo ten 
problem konserwatorzy mogą rozwiązać sami.

Stwierdzenie o braku zaplecza teoretycznego może 
wydać się dziwne, bo przecież zasady ochrony ruin zosta
ły już dawno opracowane w teorii konserwatorskiej. Są to 
zasady utrzymania postaci tzw. trwałej ruiny. Można je 
sprowadzić do następujących zaleceń:

- ruina jest zachowywana w formie zbliżonej do 
ukształtowanej przez czas (z niewielkimi uzupełnieniami) 
- pozostaje ruiną;

- uzupełnienia są ograniczone do koniecznego mini
mum - wynikają przede wszystkim ze względów technicz
nych; uzasadnione może być „uczytelnienie” pewnych 
elementów (np. odtworzenie fragmentu murów, który 
nie zachował się w poziomie gruntu - jest pod ziemią, 
a uczytelnienie dokonuje się na poziomie gruntu); czasa
mi pokazywana jest również bryła obiektu, przez zesta
wienie pojedynczych elementów;

- wykonywane są zabezpieczenia techniczne zachowa
nych murów - korony murów i lica murów; uzupełnienia 
wykonywane są tym samym lub obcym materiałem;

- wykonywane są konstrukcyjne wzmocnienia ele
mentów pionowych - kotwy, wieńce, odciągi oraz 
wzmocnienia posadowienia; z istoty tych zabezpieczeń 
wynika, że są wykonywane z materiałów i w formie 
współczesnej; elementy te są widoczne lub ukryte - to 
kwestie doktrynalne;

- uzupełnienia współczesne są uczytelniane różnymi spo
sobami, np. spoiną, blachą, zróżnicowaniem materiału, ce
lem jest wyraźne wskazanie autentycznych elementów ruiny;

4. Zamek w Korzkwi, odbudowany przez prywatnego właściciela, 
petni funkcje gastronomiczno-hotelowe

5. Tykocin, odbudowa zamku bez jakichkolwiek odniesień 
historycznych

(zdjęcia: 1,3 - Piotr Stępień, 2 - Bogusław Szmygin, 4 - Jan Janczykowski,
5 - Wiesław Malawski)

- usunięcie wysokiej zieleni zasłaniającej ruinę i ziele
ni niszczącej ruinę; wyeksponowanie elementów ruiny na 
tle trawników;

- ewentualne dostosowanie ruin do potrzeb ruchu tu
rystycznego w sposób niewiele ingerujący w obiekt, np. 
wyznaczenie tras, zabezpieczenia przed wypadkami, 
ogrodzenie, ustawienie tablic informacyjnych, lapida
rium, toalety, punkty obsługi ruchu turystycznego.

Wymienione zasady utrzymania trwałej ruiny repre
zentują tradycyjną koncepcję ochrony zabytków, której 
celem jest maksymalne zachowanie historycznej formy 
i substancji. Zgodnie z tymi zasadami współczesna inge
rencja musi być za wszelką cenę zminimalizowana, a więc 
o żadnej odbudowie kubaturowej nie może być mowy. 
Taka forma ochrony nie zadowala jednak właścicieli ru
in. I w obecnej sytuacji oczekiwań tych nie można zigno
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rować. Dlatego teoria konserwatorska musi zmierzyć się 
z nowym problemem: w jakim zakresie w utrzymaniu ru
in możemy (i musimy) uwzględnić punkt widzenia i po
trzeby współczesnych inwestorów. Innymi słowy: gdzie 
wytyczyć granice, by ochronić maksimum wartości zabyt
kowych, nie odstraszając inwestora. I na to pytanie nie 
udzielamy współczesnej odpowiedzi.

W praktyce dyskusja o sposobie działania w ruinie od
bywa się w kręgu trzech partnerów: inwestor (użytkow
nik), architekt (projektant), konserwator (urzędnik, któ
remu podlega dany teren). Dwaj pierwsi stoją na pewnym 
gruncie. Inwestor chce kubatury, a architekci coraz śmie
lej głoszą, że mają prawo przekształcać ruiny tak, jak im 
mówi ich talent i wyobraźnia. Uznają bowiem, że ich pro
jekty są naturalną, kolejną fazą życia obiektu. Negują 
uprzywilejowaną pozycję form historycznych. Dlatego 

glos architekta i inwestora jest zdecydowany i coraz rady
kalniejszy. Tymczasem konserwator nie wie, na jakie 
kompromisy może pozwolić. Tradycyjna teoria konser
watorska (wciąż obowiązująca) nie pozwala mu na ustęp
stwa. Gdy więc jednak zdecyduje się na ustępstwa, może 
liczyć tylko na swoje doświadczenie, intuicję i smak. Jest 
to sytuacja zła dla konserwatorów, a dla zabytków może 
być wręcz tragiczna.

W Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabyt
ków zgromadzono informacje na temat kilkuset ruin hi
storycznych. To niewielki zasób ruin, które w krótkim 
czasie mogą być przekształcone, przede wszystkim przez 
odbudowę do postaci obiektów kubaturowych. Dlatego 
należałoby jak najszybciej zebrać informacje, nazwać 
i przedyskutować problemy, sformułować wnioski i za
proponować rozwiązania. Być może w wyniku dyskusji 
podtrzymane zostaną tradycyjne zasady działania w ru
inach. Być może zostaną zaproponowane nowe granice 
w przekształcaniu ruin. Być może wreszcie okaże się, że 
konieczne jest zróżnicowanie ruin i wypracowanie jakiejś 
formy ich waloryzacji, tzn. zróżnicowania ruin ze wzglę
du na ich wartość, stan zachowania, możliwości ochrony, 
etc. Wyników dyskusji nie sposób oczywiście przewi

dzieć, jako że problem jest bardzo trudny. Nie ma jednak 
wątpliwości, że już dyskusja będzie pożyteczna. Wartość 
będzie miało dokonanie przeglądu odbudowywanych 
obecnie w Polsce ruin. Do tej pory bowiem o tych odbu
dowach nie dyskutuje się, nie pokazuje się ich. A przecież 
trzeba to zrobić, konserwatorstwo potrzebuje krytyki, by 
stworzyć punkty odniesienia, zarówno dobre, jak i złe.

Mając na uwadze przedstawione problemy, dwie ko
misje Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS - Ko
misja Architektury Militarnej i Komisja Teorii Konserwa
torskiej są organizatorami wspólnej konferencji w paź
dzierniku br. (zob. informację o konferencji w Działdo
wie, „Spotkania z Zabytkami”, nr 8, s. 39), która dokona 
całościowego przeglądu problematyki ochrony ruin i for
tyfikacji nowożytnych; specyfika tych dwóch grup zabyt
ków ma tak wiele podobieństw, że problemy warto oma

wiać na wspólnym forum. Oczekuje 
się, że efektem konferencji będą kon
kretne wnioski, które pomogą odzy
skać kontrolę nad przekształcaniem 
tej wyjątkowej grupy zabytków, jakimi 
są historyczne ruiny. Organizatorzy 
konferencji mają jednak świadomość, 
że ewentualne wnioski przyzwalające 
na przekroczenie barier stawianych 
dotychczas przez teorię konserwator
ską trzeba formułować bardzo ostroż
nie. Dlatego w toku przygotowań do 
konferencji odbywają się spotkania, 
mające przygotować wstępne założe
nia dyskusji. W stosunku do historycz
nych ruin są one następujące:

- nie ma wątpliwości, że z punktu 
widzenia konserwatorskiego nadrzęd
nym celem (i wartością) jest zachowa

nie pełnej wartości dokumentalnej obiektu (autentyzm 
w całym rozumieniu deklaracji z Nara), ale jednocześnie

- współczesna teoria konserwatorska i zapisy prawne 
nie różnicują ruin, w konsekwencji obowiązuje uniwersa
lizm zasad konserwatorskich, dlatego formalnie w stosun
ku do wszystkich ruin powinny obowiązywać te same za
sady działania, a więc teoretycznie wszystkie ruiny po
winny być w taki sam sposób zachowywane, tymczasem

- nie ma praktycznych (przede wszystkim finanso
wych) możliwości zachowania wszystkich historycznych 
ruin w formie trwałej ruiny (zgodnie z zasadami konser
watorskimi), trzeba więc uznać, że

- część historycznych ruin będzie adaptowana (odbu
dowywana) do współczesnych funkcji; nastąpi ich prze
kształcenie w stosunku do formy trwałej ruiny.

Październikowa konferencja pokaże, czy te założenia 
są słuszne i czy uda się wypracować oczekiwane wnioski. 
Gdybyśmy nawet jeszcze nie potrafili rozwiązać proble
mu odbudowy historycznych ruin lub gdyby naszych pro
pozycji nie udało się zrealizować, to należy głośno o tym 
problemie mówić. Do tej pory nawet tego nie zrobiono.

Bogusław Szmygin
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Zamek w Działdowie - to jedna z kilkudziesięciu zachowanych 
na terenie Polski warowni krzyżackich.

Jego średniowieczne i nowożytne dzieje są raczej typowe 
dla tego rodzaju budowli. Wyróżnia go natomiast historia jego ratowania przed 

rozbiórką i trwającej od prawie 100 lat odbudowy.
Żadna z prób przywrócenia zamkowi jego dawnej świetności 

nie zakończyła się, jak dotychczas, sukcesem. Każda z nich nosiła też piętno 
swoich czasów, od wiernej rekonstrukcji na początku XX w. 

po postmodernistyczne wariacje sto lat później.

Zamek w Działdowie
100 lat odbudowy

TFT WOJCIECH WÓŁKOWSKI

l/ł/arownię w Działdowie wzniesiono jako jedną z pogra- 
V Ynicznych strażnic, strzegących południowych rubie
ży państwa zakonnego. Budowę rozpoczęto w latach 
czterdziestych XIV w. od wzniesienia tzw. Domu Wielkie
go (zachowane skrzydło gotyckie), w następnej fazie 
czworokątny dziedziniec otoczono murami kurtynowymi 
z narożnymi basztami i wieżą bramną. Gdy w 1383 r. za
mek stał się siedzibą wójta, do murów kurtynowych dobu
dowano kolejne skrzydła. Potem powstały jeszcze przed- 
bramie z mostem zwodzonym, parcham, czyli dodatkowa 
linia murów, a także przedzamcze z własnymi murami, 
basztami, bramą, fosą i budynkami gospodarczymi.

Na zamku w Działdowie wielokrotnie gościli wielcy 
mistrzowie, spotykający się tu z książętami mazowieckimi, 
tu też odbywały się doroczne sądy mazowiecko-krzyżackie. 
Również stąd wyruszały krzyżackie rajzy na Mazowsze, do
cierające aż do Ciechanowa. W 1410 r. zamek opanowały 
wojska Jagiełły idące pod Grunwald, do zakończenia wo
jen polsko-krzyżackich zdobywały go wielokrotnie to jed
ne, to drugie wojska. Po 1525 r. budowla stała się jedną 
z reprezentacyjnych siedzib księcia Albrechta Hohenzoller
na. Projekt jej przebudowy powierzono mistrzowi Blasiu- 
sowi Berwartowi z Królewca. Gotyckie mury otrzymały 
wtedy renesansowe dekoracje. Podczas „potopu” w 1656 r. 
przez kilka miesięcy król szwedzki Karol X Gustaw z zam
ku działdowskiego kierował poczynaniami swych wojsk 
w sąsiedniej Polsce. Od lat osiemdziesiątych XVII w. 
obiekt był stopniowo rozbierany. Na miejscu reprezenta
cyjnych pomieszczeń pojawiały się magazyny i składy.

Wiek XIX przyniósł zmiany w podejściu do ochrony 
tego typu budowli, lecz nawet w prekursorskich pod tym 
względem Prusach ewolucja w poglądach na ten temat 
postępowała dość opornie. W 1835 r. w piśmie tutejsze

go urzędu podatkowego, odpowiadającego na prośbę ka
tolickiego proboszcza z Wielkiego Łęcka o wynajęcie jed
nej z sal zamkowych, pojawiło się przełomowe zdanie: 
„zyskałaby na tym konserwacja tego godnego poszanowa
nia zabytku starożytności”.

Rejencja, administrator obiektu, jeszcze przez następ
ne dziesięciolecia nie chciała inwestować w stare mury. Jej 
stanowisko podzielał, niestety, również pruski konserwa
tor Ferdynand von Quast (wg Fritz Gause, Geschte des 
Amtes und der Stadt Soldu, Marburg am Lahn 1959): „Po
nieważ nie znam zamku w Działdowie z autopsji, mogę 
więc tylko sądzić na podstawie założeń, które w istocie są 
bardzo niekompletne, ale jednak pozwalają wyrokować, że 
on wprawdzie z racji swojego wieku wart jest zachowania, 
ale nie posiada takich wybitnych cech, które usprawiedli
wiałyby kosztowną odbudowę” - pisał w 1863 r. Państwo 
postanowiło pozbyć się problemu i sprzedać zamek. Do 
Działdowa przybył inspektor budowlany z Olsztynka, któ
ry obejrzał ruiny i sporządził na ich temat dokładny ra
port, w którym postulował rozbiórkę lub gdyby ta okaza
ła się nieopłacalna pozostawienie zamku swojemu losowi. 
Nie wszystkim jednak pruskim urzędnikom los budowli 
był obojętny. Bronił jej m.in. tajny radca rejencyjny i bu
dowlany Puppel, który w jednym z dokumentów napisał: 
„Odosobniony, położony na wzgórzu, otoczony szeroką fo
są stary zamek rycerski, ze swoimi mocnymi murami z ce
gły, jeszcze teraz ładnymi sklepionymi pomieszczeniami 
wewnątrz i sporymi rozmiarami, wzniesiony w pierwszych 
latach panowania krzyżackiego przy granicy z Polską dla 
obrony kraju niemieckiego, posiada nie tylko historyczną, 
lecz także znaczną wartość architektoniczną i służy tamtej
szej, poza tym całkiem płaskiej okolicy, za wielką ozdobę. 
Dlatego nie byłoby słuszne i nie odpowiadałoby to szczyt
nemu, przywiązanemu do tradycji oraz otaczającego ochro
ną wszystkie historycznie i architektonicznie wartościowe
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1.2. Zamek w Działdowie, wygląd obecny od północnego wschodu (1) 
i... może kiedyś tak będzie wyglądał od strony południowo-zachodniej (2)

pomniki budownictwa poczuciu Majestatu Naszego Czci
godnego Króla, gdyby ta wzbudzająca ciekawość, stara bu
dowla dla zdobycia nieznacznej kwoty popadła poprzez 
sprzedaż z własności państwa w egoistyczne prywatne ręce 
i została wydana na tak szybkie zniszczenie”.

Ostateczny upadek nastąpił 10 grudnia 1868 r., gdy 
w jednym z pomieszczeń Domu Wielkiego wybuchł po
żar, który rozprzestrzenił się szybko na całą budowlę. 
Spłonął dach Domu Wielkiego, a zawalająca się więźba 
zniszczyła część sklepień. Ogień doszczętnie strawił 
skrzydło południowo-zachodnie, wieżę przybramną i bra
mę, które wkrótce częściowo rozebrano. Podobny los 
spotkałby i wyższe piętra Domu Wielkiego, gdyby nie 
tutejszy piwowar Gustav Bartsch, który w piwnicach
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3. Zamek w Działdowie, rozwinięcie 
elewacji sporządzone przez mistrza 
budowlanego, Piotra Lemkego, 1676 r.

4. Zrujnowany zamek od południowego 
zachodu, inwentaryzacja
z lat osiemdziesiątych XIX w.

5. Makieta projektu odbudowy zamku 
z lat siedemdziesiątych XX w.

6.7. Wnętrze kaplicy zamkowej zimą 2006 r. (6) 
i według projektu opracowanego 
przez Andrzeja Walaska
i Wojciecha Wółkowskiego (7)

(wizualizacja i zdjęcia:
1,2,6,7 - Wojciech Wófkowski)

zamkowych przechowywał warzony przez siebie trunek. 
Stwierdził on bowiem, że rozbiórka górnych pięter spo
woduje podniesienie się temperatury w piwnicach, co za
szkodzi piwu. Wkrótce założono też tymczasowy dach 
nad częścią budowli, w której ocalały sklepienia. 
W 1906 r. miasto i zamek odwiedził prowincjonalny 
konserwator zabytków, stwierdzając wreszcie, iż ruina 
godna jest zachowania.

Ruszyły prace nad odbudową zamku. W 1909 r. za 
sumę 16 300 marek odtworzono dach nad Domem 
Wielkim, przemurowano spękania i ubytki elewacji. 
W czasie walk pierwszej wojny światowej budowla nie 
ucierpiała, znalazła za to nowego użytkownika - gminę 
ewangelicką, która do czasu odbudowy zniszczonego 
kościoła wykorzystywała dla celów religijnych zamkową 
kaplicę i refektarz.

Sprawa zamku na pograniczu polsko-niemieckim stała 
się sprawą polityczną i prestiżową. Krzyżackim zamczy
skiem zainteresowała się Druga Rzeczpospolita. Dzięki sta
raniom lokalnej działaczki Emilii Sukertowej-Biedrawiny 
obiekt leżący na szlaku Jagiełłowym, zaledwie kilka kilo
metrów od granicy Prus Wschodnich, został przeznaczony 
na siedzibę muzeum grunwaldzkiego. Rozpoczęte w 1938 r. 
prace remontowe przerwała, niestety, wojna. Również 
władze niemieckie, chcąc pokazać germańskość świeżo od
zyskanego Soldau, wybrały do tego celu krzyżacką warow
nię. Prace nad planami odbudowy i urządzenia tu Heimat-

museum powierzono konserwa
torowi zamku w Lidzbarku War
mińskim, radcy budowlanemu re- 
jencji - Karlowi Haukemu. Ry
chły koniec wojny zniweczy! 
również te zamiary. W latach 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. przeprowadzano 
przy budowli jedynie doraźne prace zabezpieczające. Ani 
pomysłów, ani środków na zagospodarowanie zabytku jed
nak nie było. Dopiero w 1973 r. podjęto decyzję o adapta
cji zamku dla potrzeb muzeum i biblioteki powiatowej. 
Projekt opracowany przez gdańskiego architekta Andrzeja 
Macura zakładał wzniesienie przy kurtynie południowo- 
-zachodniej i na resztkach baszty przybramnej nowych 
obiektów o prostej acz agresywnej formie. Budowa w cza
sach „dynamicznego niedorozwoju” przeciągała się. 
W prasie lokalnej dociekano nawet, czy przyznanie kie
rownikowi budowy zamku mieszkania w Działdowie ozna
cza, że potrwa ona aż do jego emerytury.

Po przemianach ustrojowych rozgrzebaną inwestycję 
przejęło miasto, dla którego zamek stał się przysłowiową 
kulą u nogi. Aż do początku XXI w. nic tu się nie działo. 
Postanowiono wtedy przebudować skrzydło z lat siedem
dziesiątych na siedzibę urzędu miasta. Na elewacjach po
jawił się styropian, przekuwano średniowieczne mury, 
wszystko przyjęło dość karykaturalną formę, powszech
nie krytykowaną nie tylko przez mieszkańców miasta. 
Przebudowy w tym stylu gotyckiego Domu Wielkiego, na 
szczęście, nie podjęto.

Niedokończona odbudowa Domu Wielkiego straszy 
oczodołami okien, a skrzydło mieszczące obecnie magi
strat śmieszy przejeżdżających przez miasto turystów. 
Czy coś się zmieni... oby. Światełko w tunelu pojawiło
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się, gdy pierwszym piętrem Domu Wielkiego z kaplicą 
i refektarzem zainteresowało się Towarzystwo Miłośni
ków Ziemi Działdowskiej, które powoli, acz konsekwent
nie, próbuje doprowadzić je do stanu używalności. Przy
dałby się jeszcze krużganek, konserwacja murów, przebu
dowa nowego skrzydła, zagospodarowanie zamkowych 
ogrodów... czas nagli. W lipcu 2010 r. w 600. rocznicę 
bitwy pod Grunwaldem przewiną się przez te strony ty
siące turystów - co zobaczą w Działdowie?

Wojciech Wółkowski
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Od wczesnego średniowiecza znany byl w Europie zwyczaj 
„wydzierania serc z ciał zmarłych” i przechowywania ich w urnach 

w kościołach lub domach. W Polsce zwyczaj ten zaczął się rozpowszechniać 
w pierwszej połowie XVII w., a największą popularność osiągnął 

w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVIII w. na wschodnich ziemiach 
Rzeczypospolitej; w okresie romantyzmu przypominał kult relikwii świętych. 

W związku z przypadającą w tym roku 190. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki 
przypominamy historię wędrówki urny z sercem tego wielkiego Polaka.

Losy u rny z sercem
Tadeusza Kościuszki

Tl JANUSZ ONUFRUK

adeusz Kościuszko, generał armii amerykańskiej i wojsk 
_ l. koronnych Rzeczypospolitej, ostatnie lata życia spę
dzi! w Szwajcarii. Od 1798 r. los związał go z zacną ro
dziną Zeltnerów. Jesienią 1815 r. osiadł w Solurze 
u Franciszka Ksawerego Zeltnera, eksprefekta kantonu 
Solury. Zmęczony życiem i targany nostalgią 1 paździer
nika 1817 r. Tadeusz Kościuszko zachorował na „epide
miczną gorączkę nerwową”. Świadkami jego śmierci - 15 
października tegoż roku, około 10-ej wieczorem - byli 
małżonkowie Zeltnerowie i ich córka Emilia, ulubienica 
i uczennica generała, do niedawna mylnie uważana za je
go córkę chrzestną, co ostatecznie wyjaśniła Maria Anacka- 
-Łyjak (Maria Anacka-Łyjak, Serce Tadeusza Kościuszki - 
dzieje relikwii narodowej, [b. m.J 1991, ss. 1-2).

Pogrzeb gen. Tadeusza Kościuszki odbył się w koście
le jezuickim Niepokalanego Poczęcia NMP w Solurze. 
Ciało złożono w krypcie, a w 1818 r. przewieziono na 
Wawel. Wnętrzności pogrzebano na cmentarzu w Zu- 
chwil pod Solurą i wkrótce stanął tu nagrobny pomnik, 
ufundowany przez F. K. Zeltnera (w 2005 r. odrestauro
wany przez szwajcarską Polonię).

Emilia Zeltnerówna otrzymała od swego nauczyciela 
w testamencie pokaźną sumę 50 tys. franków, a dar wła
snego serca potwierdza tylko ustna tradycja rodzinna 
Zeltnerów. Spreparowane serce umieścili Zeltnerowie 
w „czerepianej urnie z białej majoliki, z niebieskimi żyłka
mi, szczelnie przykrytej podwójnym drewnianym wiecz
kiem” (Sprawozdanie z Zarządu Muzeum Narodowego 
Polskiego w Rapperswilu za rok 1895, Paryż 1896, s. 27).

Nie ma jasnych informacji o losach urny z sercem Ko
ściuszki do 1829 r. Urna mogła być początkowo przecho
wywana w domu Zeltnerów w Solurze przy ul. Gurzeln- 
gasse 12 (od 1936 r. mieści się tu Muzeum T. Kościusz
ki). W 1819 r. po ślubie z hr. Giovannim B. Morosinim 

Emilia zamieszkała z małżonkiem w jego posiadłości 
w Vezia koło Lugano i zapewne tu ulokowała rodzinną 
relikwię. Tę możliwość za niemal pewną uznaje prof. 
Bronisław Biliński, autor artykułów o sercu T. Kościusz
ki (Bronisław Biliński, Serce Kościuszki w Varese, „Kroni
ka Zamkowa”, nr 1, 1988, s. 21). Jeśli jednak Emila za
niechałaby obowiązków kustosza tej relikwii, to w świe
tle znanych nam przekazów urna mogła być czasowo 
przechowywana w kościele w Solurze lub w kulistym 
zwieńczeniu pomnika nagrobnego w ZuchwiL W literatu
rze pojawia się też informacja przekazana przez Zygmun
ta Krasińskiego w liście do ojca (Genewa, 14 XII 1829 r.), 
że serce Tadeusza Kościuszki przechowuje aptekarz w So
lurze „na przedaż między flaszkami lekarstw i proszkami”. 
Jednak wydawca i komentator listów Krasińskiego - 
prof. Stanisław Pigoń uważa tę informację za nieprawdzi
wą (Stanisław Pigoń, Listy do ojca, Warszawa 1963, 
s. 84). Urna z sercem mogła być jednak zdeponowana 
u aptekarza - przyjaciela F. K. Zeltnera, ze szczerą inten
cją depozytariusza wystawienia na honorowym miejscu, 
na widok publiczny. Mogło to mieć miejsce w okresie, 
kiedy Zeltner przeżywał osobiste rozterki po śmierci żo
ny (zm. w 1826 r.) i przed przeprowadzką do córki w Va
rese (1829 r.). Być może więc urna z sercem Kościuszki 
do 1829 r. nie opuściła Solury. Pogląd ten podzielają 
m.in. Maria Anacka-Łyjak i kustosz Muzeum T. Kościusz
ki w Solurze - Jan A. Konopka (Jan A. Konopka, Serce 
Kościuszki na Zamku w Rapperswilu (1895-1927), „Nasza 
Gazetka”, nr 5, 2001).

W 1829 r. G. B. Morosini kupił willę Recalcati w Va
rese we Włoszech (55 km na północny zachód od Medio
lanu). Okazały park rezydencji dał schronienie sercu Tade
usza Kościuszki na ponad 40 lat (1829-1872). W ro
mantycznym zakątku parku, w sztucznej grocie Emilia 
Morosini kazała postawić na planie kwadratu czterostop
niowy monument, zwieńczony wazą z przykrywą na urnę.
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1. Pomnik nagrobny Tadeusza Kościuszki na cmentarzu w Zuchwil 
koto Solury, ufundowany przez Franciszka Ksawerego Zeltnera 
(wg „Tygodnik Ilustrowany”, nr 92, 1861, s. 244)

2. Pomnik pod urnę z sercem Tadeusza Kościuszki w Varese 
(wg „Świat”, nr 18,1910)

3. Mauzoleum Tadeusza Kościuszki w Muzeum Narodowym Polskim 
w Rapperswilu (wg Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu, 
Kraków 1906, s. 25)

Na cokole umieszczono napis: „COR / TADDAEI KO
ŚCIUSZKO” i płaskorzeźbioną głowę. Fundatorkę inspiro
wał zapewne pomnik nagrobny z Zuchwil. Posiadłość stała 
się ośrodkiem krzewienia włoskich idei patriotycznych, 
a monumencik z sercem polskiego generała - natchnieniem 
bojowników o niepodległość Włoch. Duszą tych działań by
ła Emilia, która wychowanie historyczno-patriotyczne 
otrzymała w młodości od swego edukatora. Jego imię, jako 
drugie, nadała nie tylko synowi, ale i czterem córkom (!).

Pamięć o Kościuszce żywa była w Varese także po wy
jeździć Morosinich. W willi Recalcati otwarto w 1874 r. 
reprezentacyjny hotel. Jego właściciele dla atrakcji tury
stycznej posunęli się nawet do mistyfikacji, umieszczając 
w pustym już zwieńczeniu pomnika „słoik [...] zapieczęto
wany [...] zawierający proszek brunatnoczarny” (Tadeusz 
Korzon, Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta, 
Kraków 1894, s. 691). Właściciele parku nie zgodzili się 
w 1895 r. na sprzedaż pomnika do Rapperswilu, choć 
Muzeum Narodowe Polskie (otwarte w 1870 r.) propo
nowało w transakcji wykonanie kopii monumentu.

Emilia i Giovanni Morosini po powrocie do Vezii 
(1872 r.) umieścili urnę z sercem Kościuszki w rodzinnej 
kaplicy-mauzoleum obok ufundowanego wcześniej po
piersia generała i grobowca syna, poległego w obronie 
Rzymskiej Republiki w 1849 r. Gdy w latach siedemdzie
siątych XIX w. zmarli najstarsi opiekunowie i strażnicy ro
dzinnej relikwii (Emilia zm. w 1875 r.), Muzeum w Rap
perswilu rozpoczęło starania o pozyskanie serca Kościuszki, 

jednak potomkowie Zeltnerów i Morosinich jeszcze przez 
wiele lat nie chcieli rozstać się z rodzinną świętością. Ale 
determinacja muzealników z Rapperswilu doprowadziła 
ich starania do pomyślnego finału. Członek Rady Muzeal
nej - hr. Aleksander Brochocki-Szczawiński pozyskał 
wsparcie w negocjacjach przyjaciół Morosinich: kompo
zytora Giuseppe Verdiego oraz muzyka i poety Arrigo Bo- 
ito, syna Józefy hr. Radolińskiej. Wreszcie 15 październi
ka 1895 r. (w rocznicę śmierci T. Kościuszki) notariusz 
z Lugano sporządził akt tożsamości urny i donacji serca. 
Jeszcze tego samego dnia, po patriotycznym pożegnaniu, 
urna dotarła pociągiem do Rapperswilu. Nazajutrz A. Bro
chocki-Szczawiński - negocjator i kurier nadzwyczajnej 
przesyłki - uroczyście przekazał Radzie Muzealnej, na rę
ce jej prezesa Józefa Gałęzowskiego, urnę z sercem Tade
usza Kościuszki jako dar dla Polski. Wówczas to, po raz je
dyny w historii, w trybie komisyjnym - otwarto urnę! 
Znany specjalista i autorytet w zakresie konserwacji pre
paratów anatomicznych - profesor Uniwersytetu w Gene
wie Zygmunt Laskowski zbadał i zabezpieczył serce. Za
bieg ten opisano w protokole muzealnym i na pergaminie 
załączonym do zaplombowanej urny. 17 października, po 
masowych patriotyczno-religijnych uroczystościach, na 
zamku i w kościele św. Jana Chrzciciela urnę złożono 
w zamkowej kaplicy. Mauzoleum jeszcze nie było, prowa
dzono właśnie zbiórkę pieniędzy na jego urządzenie.

Jednym z projektantów mauzoleum był artysta malarz 
i historyk wojskowości Bronisław Gembarzewski (później
szy twórca i kierownik Archiwum Ikonograficznego To
warzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, wreszcie 
dyrektor Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska 
w Warszawie). Ostatecznie twórcami rapperswilskiego 
mauzoleum Tadeusza Kościuszki zostali: w zakresie prac 
architektonicznych - Szwajcar Ksawery Muller i malar
skich - Stefan Herwig z Monachium. Polskim akcen
tem wystroju mauzoleum była urna na serce Kościuszki. 
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Wykonał ją osiadły w tym czasie w Paryżu Wincenty Tro
janowski, który po powrocie do ojczyzny w ramach dzia
łalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 
dokumentował zabytki Starej Warszawy. Serce Kościuszki 
nigdy jednak w tej urnie nie spoczęło, a przyczyną tego by
ły zmiany koncepcji wyposażenia i nieprzychylne recenzje 
dzieła Trojanowskiego. Ta nieco pompatyczna urna pre
zentowała jednak pewną wartość artystyczną, „choćby ze 
względu na piękny, okazały medalion z portretem [...] na
rodowego bohatera” (Wojciech Przybyszewski, Gobelin 
Trojanowskiego, „Gazeta Antykwaryczna”, nr 12/1, 1998- 
-1999, s. 63). W 1897 r. to okazałe, około metrowej wy
sokości, odlane z brązu dzieło polskiego artysty stanęło 
symbolicznie pośrodku mauzoleum na marmurowym pie
destale, na którym umieszczono daty: „1764”, „1817”, 
„1897”. Natomiast majolikową urnę z sercem, zamkniętą 
w metalowej kasecie, wmurowano w ścianę niszy kaplicy. 
Niszę wypełniał owalny portret generała i dwa anioły en 
pied, unoszące koronę męczeństwa i palmę zwycięstwa. 
Wnękę wieńczył wizerunek Matki Boskiej Królowej Polski 
z dewizą: „Patrona Poloniae ora pro nobis”. Uroczystego 
otwarcia mauzoleum dokonano 11 sierpnia 1897 r.

Dyrekcja Muzeum Narodowego Polskiego w Rapper- 
swilu przywiązywała wielką wagę do okazałości, frekwen- 

Tadeusza Kościuszki, wraz z innymi zbiorami muzealnymi, 
wyruszyło w drogę do ojczyzny pociągiem 10 październi
ka. W składzie honorowego konwoju znaleźli się obaj ku
rierzy i dwóch oficerów armii szwajcarskiej, a od polskiej 
granicy - dwóch polskich artylerzystów, delegatów Mini
sterstwa Spraw Wojskowych: ppłk Feliks Kamiński i por. 
Tadeusz Narzymski (Archiwum Zamku Królewskiego 
w Warszawie, Zbiór Rkp., sygn.: D I / 238, DI/ 239).

W uroczystości powitania serca generała na Dworcu 
Głównym w Warszawie w sobotnie popołudnie 15 paź
dziernika 1927 r. uczestniczyli przedstawiciele najwyż
szych władz państwowych. Stolicę reprezentował jej pre
zydent Zygmunt Słomiński, prezes Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości. Społeczeństwo entuzjastycz
nie reagowało na to wydarzenie, ale obserwatorzy mieli 
za złe organizatorom, że uroczystości nie nagłośniono. 
Ceremonię powitania uświetniła kompania honorowa 
36. p. p. Legii Akademickiej z orkiestrą oraz szwadron re
prezentacyjny 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. 
Urnę okrytą sztandarem narodowym przewieziono prezy
denckim powozem na Zamek Królewski i w obecności 
Ignacego Mościckiego złożono w domowej kaplicy prezy
denta (dawna Kaplica Królewska). Ceremonię zakończy
ło nabożeństwo odprawione przez ks. prałata Mikołaja

4. Szkatuła z sercem Kościuszki 
opuszcza Rapperswil (wg „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 43, 1927)

5. Urna z sercem Tadeusza 
Kościuszki, wystawiona w Pałacu na 
Wyspie w warszawskich Łazienkach 
Królewskich

6. Kaplica Zamku Królewskiego
w Warszawie, z lewej, 
na postumencie urna z sercem 
Tadeusza Kościuszki

(zdjęcia: 5 - archiwum Łazienek 
Królewskich w Warszawie,

6 - Maciej Bronarski)

cji i rozgłosu organizowanych uroczystości. Działania te 
szeroko popularyzowały cele i idee polskiej placówki na 
obczyźnie. Muzeum stało się niebawem ośrodkiem kultu 
Kościuszki i pamięci walk o byt narodu. Mauzoleum peł
niło swą funkcję przez 30 lat. Jego wystrój malarski zacho
wał się do dzisiaj, ale wejście do kaplicy zamurowano 
w latach pięćdziesiątych. Samą urnę Trojanowskiego rząd 
RP podarował w 1936 r. Muzeum Tadeusza Kościuszki 
w Solurze. Zapomniany postument spod urny znajduje się 
obecnie w ogrodzie rapperswilskiego zamku.

Sejm Drugiej Rzeczypospolitej w 1921 r. zobowiązał 
rząd do sprowadzenia zbiorów rapperswilskich do Polski. 
Decyzję Sejmu zrealizowano po sześciu latach.

W niedzielę 2 października 1927 r., o godz. 11-ej przed 
południem, uroczyście wydobyto ze ściany Mauzoleum 
Kościuszki urnę z sercem generała. Przejął ją poseł RP 
w Szwajcarii - Jan Modzelewski i przekazał polskim kurie
rom: Adamowi Lewakowi i Kazimierzowi Broklowi. Serce 

Bojanka. Ustalono, że prezydent Mościcki osobiście zde
cyduje, gdzie w przyszłości spocznie serce Tadeusza Ko
ściuszki, ale do tragicznego września 1939 r. urna prze
chowywana była w prezydenckiej kaplicy.

W 1928 r. z inicjatywy Prezydenta RP część zbiorów 
Muzeum Narodowego Polskiego została wyeksponowana 
w kamienicy Baryczków w Warszawie - siedzibie 
TOnZP, kierowanego wówczas przez Władysława Kły- 
szewskiego, autora katalogu wystawy i byłego biblioteka
rza w Rapperswilu.

Dalsze losy urny z sercem Tadeusza Kościuszki przez 
dłuższy czas były nieznane szerokiej opinii społecznej. Do
piero w kwietniu 1962 r. na apel o przekazywanie wiado
mości na ten temat ogłoszony w artykule Nieznane losy 
urny z sercem Tadeusza Kościuszki przez publicystę „Stoli
cy” Marka Sadzewicza („Stolica”, nr 15/16,1962, s. 42) od
powiedział dziekan kapituły metropolitalnej - ks. bp Zyg
munt Choromański. Poinformował on przewodniczącego
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Rady Państwa PRL, Aleksandra Zawadzkiego, że urna z ser
cem narodowego bohatera znajduje się w skarbcu katedry.

Redaktor M. Sadzewicz przedstawił wyniki swego 
dziennikarskiego śledztwa w artykule Urna z sercem Tade
usza Kościuszki w Muzeum Narodowym („Stolica”, nr 31, 
1963, s. 2). Autor ustalił, że urna z sercem naczelnika zna
lazła się w katedrze św. Jana już w pierwszych dniach wrze
śnia 1939 r. na osobistą prośbę prezydenta Ignacego Mo
ścickiego. Akcję zabezpieczenia urny, na polecenie pryma
sa Augusta Hlonda, zorganizowali: proboszcz katedry ks. 
prałat Władysław Kępiński i wikariusz katedralny ks. Ta
deusz Sitkowski. Wiemy też, że osobisty udział w zabezpie
czeniu urny miał kustosz Zamku Królewskiego Kazimierz 
Broki, kurier podczas podróży z Rapperswilu. Potwierdzi
li to prof. Stanisław Lorentz i córka kustosza - Jadwiga Ra
dlińska (Stanisław Lorentz, Walka o Zamek 1939-1980, 
Warszawa 1986, s. 6; Jadwiga Radlińska, Do ostatniej 
chwili, „Stolica”, nr 18, 1971, s. 6). Urna, ukryta w kate
drze w ścianie wnęki krypty z sarkofagiem Henryka Sien
kiewicza, przetrwała tragiczne losy świątyni w Powstaniu 
Warszawskim. W 1945 r. wydobyto ją z ruin z uszkodzo
nym wiekiem metalowej kasety i śladami ognia. Oględziny 
wykluczyły profanację. Majolikowa urna w otulinie balsa
micznej waty pozostała nienaruszona, o czym świadczyły 
zachowane pieczęcie. Zniszczeniu uległ jednak „rapper- 
swilski” pergamin z opisem wydarzeń z 16 października 
1895 r. Po niezbędnych zabiegach urnę przeniesiono na 
przechowanie do dawnego kościoła karmelitów bosych 
Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca przy Kra
kowskim Przedmieściu i umieszczono w niszy za wielkim 
ołtarzem. Serce Kościuszki wróciło do katedry po jej odbu
dowie w 1960 r. Wówczas szkatułę naprawiono, dorobio
no zamek z kluczem i zamknięto w katedralnym skarbcu.

Dopiero informacja ks. bpa Z. Choromańskiego zapo
czątkowała negocjacje kościelno-państwowe i w wyniku 
porozumienia urnę przekazano do Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Szkatułę, jako relikt zburzonego Zamku 
Królewskiego, przekazał proboszcz katedry ks. prałat An
toni Kitliński na ręce prof. Stanisława Lorentza i dyrekto
ra departamentu w Ministerstwie Kultury i Sztuki Mieczy
sława Ptaśnika. W konwoju galowo umundurowanej służ
by muzealnej serce Tadeusza Kościuszki przejechało 14 
maja 1963 r. ulicami miasta do stołecznego Muzeum. 
Uczestnik konwoju wspominał po latach ujmujące sceny 
uliczne, gdy przechodnie spontanicznie oddawali cześć 
obrońcy Warszawy z 1794 r. Wymóg oficjalnego aktu 
przekazania został spełniony dopiero 3 września 1963 r., 
kiedy minister Tadeusz Galiński uroczyście przekazał na
rodową pamiątkę do zbiorów Muzeum Narodowego. Tak 
zakończył się dramatyczny okres translacji narodowej reli
kwii - pełen tragicznych wydarzeń, niepewności i najgor
szych podejrzeń, obejmujący lata 1939-1945-1962.

W Muzeum Narodowym urnę umieszczono w cztero- 
kolumnowej sali, na prawo od holu głównego. Szkatuła 
z urną, wsparta na rozpostartych skrzydłach czterech mo
siężnych, złoconych orłów, stanęła na podium okrytym 
narodowym sztandarem, a na ścianie umieszczono portret 
Kościuszki, autorstwa Józefa Grassiego. Surowy wystrój 
sali uzupełniały sztandary wojskowe z czasów insurekcji 
1794 r. i chorągiew 1. D. P. im. Tadeusza Kościuszki. Tu
taj też odbyły się obchody 150. rocznicy śmierci bohatera.

Mauzoleum w Muzeum Narodowym szybko nabrało 
znaczenia ogólnopolskiego i było chętnie odwiedzane aż 
do końca 1970 r., kiedy to zamknięto je z powodu rozbu
dowy gmachu. Ale już od 9 lutego 1971 r. urna była po
nownie wystawiona - tym razem w kaplicy Pałacu na Wy
spie w warszawskich Łazienkach Królewskich. Gdy zbliżał 
się termin zakończenia rekonstrukcji Zamku Królewskie
go, zdecydowano, że serce naczelnika powróci do histo
rycznej siedziby królewskiej. 13 VI 1983 r. przewieziono 
urnę na Zamek. Po konserwatorskim przeglądzie podjęto 
decyzję o zmianie drewnianej obudowy szkatuły. Nową 
obudowę wykonano z brązu według szczegółowych wy
tycznych konsultantów zamkowych w warsztatach jed
nostki Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Pomie
chówku. Renowację metaloplastyki przy szkatule wykona
no w warszawskiej pracowni cyzelerskiej Mariana Klabi- 
sza. Wszystkie prace organizował i nadzorował z ramienia 
Zamku kierownik Działu Rekonstrukcji Romuald Zając.

Urna w odrestaurowanej obudowie, z mosiężnym napi
sem „SERCE / TADEUSZA / KOŚCIUSZKI”, została oficjal
nie wprowadzona do Kaplicy Królewskiej na Zamku 31 sierp
nia 1984 r. Uroczystość odbyła się z udziałem najwyższych 
władz państwowych i społeczeństwa, z zachowaniem cere
moniału wojskowego. Czczono przecież pamięć wielkiego 
Polaka, generała, kawalera Orderu Virtuti Militari.

Obecnie serce Tadeusza Kościuszki spoczywa w miejscu 
dostojnym i honorowym - obok insygniów koronacyjnych 
Stanisława Augusta Poniatowskiego i darów Papieża-Polaka 
dla Zamku Królewskiego w Warszawie.

Janusz Onufruk
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Jeszcze go nie ma, choć pomysł jest tak prosty, a jego realizacja 
nieskomplikowana, że mogłoby powstać w bardzo krótkim czasie. 
Czy powstanie - to zależy zarówno od szerokiej opinii publicznej, 

jak i od decydentów, którzy nie tylko powinni poznać założenia projektu, 
lecz także znaleźć odpowiedź na pytanie: 

czy Warszawie potrzebne jest jeszcze jedno muzeum?

Muzeum Panoramy Warszawy

D
 WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

unktem wyjścia dla pomysłu utworzenia w stolicy 
. u Muzeum Panoramy Warszawy jest przyjęcie stwier
dzenia, że Warszawa ma dziś właściwie tylko jeden łatwy 
do zauważenia, powszechnie dostępny i zaakceptowany 
przez zwiedzających miasto i samych mieszkańców 
punkt widokowy. To najwyższe piętro najmłodszego za
bytku stolicy - Pałacu Kultury i Nauki, skąd znakomicie 
można oglądać Warszawę „z lotu ptaka”, choćby po to, 
by zadumać się nad jej rozwiązaniami urbanistycznymi, 
architekturą i klimatem. Dobrą konkurencją w tym 
względzie są najnowsze realizacje i projekty warszaw
skich wysokościowców, przy których na ogół także nie 
zapomina się o widoku zza okna. Tyle, że widok ten nie 
jest dostępny dla wszystkich.

Oczywiście, istnieją w Warszawie jeszcze inne wyso
kościowe punkty widokowe: galeryjka na szczycie 
dzwonnicy kościoła św. Anny, latarnia na poddaszu ka
mienicy Kazubowskiej w siedzibie Muzeum Historyczne
go m.st. Warszawy, platforma na niedawno wzniesionej 
wieży widokowej w Muzeum Powstania Warszawskiego 
itd. Są to jednak punkty widokowe o ograniczonym polu 
obserwacji - chętnie odwiedzane, ale niestwarzające tak 
dużych możliwości, jakie daje najwyższa udostępniona do 
zwiedzania kondygnacja Pałacu Kultury i Nauki. Na czym 
polegają różnice?

W sierpniu 1873 r., korzystając z rusztowań ustawio
nych na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego w War
szawie, znany fotograf, wynalazca i prekursor fotorepor
tażu Konrad Brandel wykonał pionierską panoramę mia
sta, złożoną z dziewięciu fotografii. W sierpniu 2000 r. 
z Pałacu Kultury i Nauki, z wysokości, na której obecnie 
znajduje się Zegar Milenijny, artysta-fotografik Marek 
Ostrowski zrobił blisko 1000 zdjęć miasta, wybrał z nich 
600 najlepszych i utworzył 360-stopniową panoramę 
Warszawy, realizując w ten sposób swój autorski projekt 
„Panorama Warszawy przełomu wieków”. Pracę, w posta
ci olbrzymiego obrazu o wymiarach 11 x 133 m umiesz
czono na fasadzie pobliskiej Galerii Centrum, a odsłonię
to w Noc Sylwestrową z 31 grudnia 2001 na 1 stycznia 
2002 r. Obie te panoramy dzieli nie tylko wynikająca 
z burzliwego rozwoju fotografii przepaść technologiczna, 
ale i nieporównywalne usytuowanie punktów widoko
wych umożliwiających obserwację miasta „z lotu ptaka”.

Jedynym, można powiedzieć, naturalnym i tradycyjnym 
miejscem, z którego od kilkuset lat oglądano, opisywano, 
rysowano i malowano Warszawę, był i jest - prawda, że 
zmieniający niekiedy swoje położenie - horyzontalny punkt 
widokowy na miasto, usytuowany na prawym brzegu Wi
sły. Utrwalone zaś z tego miejsca „Panoramy Warszawy” 
znamy z wielu przekazów. Znajdziemy je zarówno w kroni
kach, pamiętnikach, opisach podróży, listach, jak i w publi
kacjach gazetowych, książkowych, w wydawnictwach kar-
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1. Christian Melich, „Panorama Warszawy”, ok. 1625, 
kopia z oryginału w Bayerische Staatsgemaldesammlungen, 
Monachium, wykonał Henryk Kroop, 1950, ol., pł.,
w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
2. Bernardo Bellotto, „Widok Warszawy od strony Pragi” (fragment), 
1770, ol., pl, w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie

tograficznych, grafikach, rysunkach i malowidłach, w wyro
bach rzemiosła artystycznego, a także na fotografiach, 
w ujęciach filmowych i w przekazie komputerowym.

Jednym z tych, którzy przed laty oglądali z takiego 
punktu Warszawę i pozostawili potomnym jej opis, był po
dróżujący po Polsce w latach 1791-1793 Friedrich Schultz, 
poseł Księstwa Kurlandii, pisarz i wykładowca uniwersyte
tu w Mitawie. „Widziane z dołu żadne miasto nie wydaje się 
tak wspaniałe, jak gdy się na nie patrzy z niezbyt wielkiej 
wyniosłości - pisał. - Warszawa od strony Wisły wygląda 
jak nieforemnie zbita kupa domów przyciśniętych do boku 
góry, ponad którą gdzieniegdzie wystają wierzchołki wież 
nie odznaczające się ani budową, ani formą. Z tej strony też 
całej długości miasta objąć nie można [...]. Kształt miasta 
podobny jest do prawie foremnego półkola na wysokim wy
brzeżu Wisły rozciągniętego. W najbliższych rzeki kwarta
łach wysoka domów masa, gęsto przy sobie stojących, prze
ciętych dość wąskimi uliczkami; dalej już rzędami stoją 
drewniane, niskie, gontami kryte czarne budynki, otaczają
ce ulice szerokie... a te maleją coraz, drobnieją i jak kretowi
ska wydają się na odleglejszych polach (F. Schultz, Podróże 
Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 
1791-1793, w: Polska stanisławowska w oczach cudzo
ziemców, t. 2, Warszawa 1963, s. 410). Trzydzieści lat póź
niej członek Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Łukasz Gołębiowski dodał do tego opisu nieco więcej 
szczegółów: „Naypięknieyszy widok [Warszawy] iest od 
Pragi; tu gdy na prawą stronę rzucimy oko, wspaniałe kosza
ry Gwardyi rozpoczynaią ten obraz, następnie potem upięk- 
niony Żoliborz (Joli bord), taras Królewskiego Zamku i iego 
wiszące ogrody, nowo i gustownie ozdobiona Bernardyńska 
wieża, Pałacu Xięcia Namiestnika galerya, pięknie rysuiący 
się ogród Uniwersytetu, kopuła domu Towarzystwa Przyia- 
ciół Nauk, szczyty gmachów obszernych wspaniałey Nowe

go Świata ulicy, kościół Alexandra, taras Uiazdowski i obser- 
watoryum, kończą przyiemnie ten szereg zachwycaiący” 
(Ł. Gołębiowski, Opisanie historyczno-statystyczne miasta 
Warszawy..., wydanie 2, Warszawa 1827, ss. 43-44).

Opisów Warszawy widzianej z prawego brzegu Wisły 
- i tych wcześniejszych, i tych późniejszych - jest, oczywi
ście, znacznie więcej. Aż się prosi, by najbardziej interesu
jące ich fragmenty wydobyć z bogatej literatury varsavia- 
nistycznej i spopularyzować. A jeśli tak - to dlaczego nie 
zrobić tego także z pozostałymi panoramami Warszawy?

Jedną z najstarszych malarskich „Panoram Warszawy” 
jest panorama Christiana Melicha z ok. 1625 r. (odkrycie 
Mariana Morelowskiego z 1938 r.). Oryginał obrazu, na
malowanego olejno na płótnie, znajduje się obecnie w zbio
rach Bayerische Staatsgemaldesammlungen w Monachium, 
a jego kopia, wykonana w 1950 r. przez Henryka Kroopa, 
jest w posiadaniu Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. 
Jak pisała Hanna Faryna-Paszkiewicz: „Nieocenione warto
ści ikonograficzne równoważą się tu z artystycznymi. Widzi
my skarpę jak na dłoni, na pierwszym planie zaś siedzi ma
larz - siedemnastowieczny prototyp Canaletta, tu przysiada
jąc na lekkim zydlu uwiecznia na płótnie ustawionym na 
sztalugach rozciągający się przed nim widok. Nie nowy to 
pomysł obrazu w obrazie, tu jednak wobec datowania przez 
Morelowskiego na pierwszą połowę XVII w. wydaje się tric
kiem całkiem świeżym” (H. Faryna-Paszkiewicz, Tygodnik 
„Skarpa Warszawska”, w: Skarpa Warszawska. Materiały se
sji naukowej, „Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami”, Warszawa 1993, s. 100). Malarza z panoramy Chri
stiana Melicha mamy na okładce, a reprodukcję kopii obra
zu i „Widoku na Warszawę od strony Pragi” Bernarda Bel
lotto (Canaletta) w artykule.

Prezentowane tu panoramy Warszawy albo mają swoje 
stałe miejsca w muzeach, albo bywają wykorzystywane 
w postaci eksponatów na wystawach czasowych o tematy
ce związanej z historią i dniem dzisiejszym Warszawy. 
Takie okazjonalne wystawy organizowane bywają przez 
stołeczne muzea i inne instytucje o charakterze kultural
nym i oświatowym, a ich niedawnym przykładem mogą 
być dwie uzupełniające się ekspozycje w warszawskim
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Muzeum Historycznym: wystawa planów i panoram 
„Warszawa - obrazy z dziejów”, zorganizowana we 
współpracy z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy 
i Warszawskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym (czer
wiec-lipiec 2007 r.) i fotograficzna „Trzy spojrzenia na 
Warszawę. Brandel, Poddębski, Pawlak”, zorganizowana 
wspólnie z Biurem Promocji Miasta, Zarządem Pałacu 
Kultury i Nauki oraz Związkiem Polskich Artystów Foto
grafików (w lipcu 2007 r.). Ale w muzealnych magazy
nach znajduje się jeszcze wiele innych, nierzadko intere
sujących panoram Warszawy. Nigdy też nie zebrano 
w jednym miejscu - i to w miejscu widokowym, z które
go i dziś można oglądać stolicę - reprezentatywnego, 
obejmującego różne dziedziny sztuki wyboru panoram 
Warszawy. Czyż nie jest to wystarczający powód do tego, 
by wreszcie to zrobić?

Współczesny horyzontalny punkt widokowy - rozu
miany jako ogólnie dostępne „otwarte” miejsce, z które
go można by obserwować przez Wisłę lewobrzeżną War
szawę: z rzeką i jej brzegiem na pierwszym planie, wyso
ką skarpą i charakterystyczną wielkomiejską zabudową 
w głębi oraz pojawiającymi się w szybkim tempie domi
nantami krajobrazu na ostatnim planie - należałoby za
pewne umieścić w okolicy takiego właśnie, rozpoznane
go, tradycyjnego miejsca widokowego. Można też wy
obrazić sobie, że zbudowanie tu niedużego aneksu muze
alnego, w którym znalazłyby się najstarsze, najciekawsze, 
najbardziej atrakcyjne, a może także i najdziwniejsze, naj
bardziej zaskakujące i nietypowe dawne oraz współczesne 
panoramy Warszawy - byłoby całkiem możliwe. A jeśli 
tak - jest to już pomysł na Muzeum Panoramy Warszawy 
(bez upierania się zresztą, by miało ono taką właśnie, mo
że nazbyt poważną i oficjalną nazwę).

Jak zatem w najogólniejszym zarysie mogłoby wyglą
dać takie mini-muzeum?

Proponowane rozwiązanie architektoniczne - to zabu
dowa lekka, pawilonowa, z wysuniętym tarasem, na któ
rym dobrze byłoby ustawić lunety umożliwiające obserwa
cję współczesnej Warszawy. Pomieszczenia zamknięte po
winno się dostosować do stałej ekspozycji o charakterze 
edukacyjnym i informacyjnym, z uwzględnieniem dużych 
plansz z reprodukcjami wybranych panoram oraz małego 
aneksu muzealnego (np. jako kolejny Oddział Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy, współpracujący z powsta
jącym właśnie Muzeum Praskim i Biurem Promocji Mia
sta). W nim znalazłyby się tematycznie dobrane ekspona
ty: grafika, rysunek, malarstwo, rzemiosło artystyczne, fo
tografia artystyczna, prezentacje multimedialne. Całość 
dobrze byłoby powiązać z wkomponowanym w zieleń za
pleczem technicznym, z niezbędnymi dla tej zabudowy 
ciągami spacerowymi, alejkami dojazdowymi oraz niedu
żym parkingiem dla autobusów wycieczkowych, samo
chodów osobowych i pojazdów jednośladowych.

A co moglibyśmy zobaczyć wśród eksponatów takiego 
aneksu muzealnego? Zdecydują o tym, oczywiście, profe
sjonaliści związani z muzealnictwem. Wstępnie można 
jednak przedstawić kilka propozycji.

Grafika, rysunek i plany Warszawy. Wystarczy obejrzeć 
wydany przed kilku laty Atlas historyczny Warszawy. Wy
brane źródła kartograficzne (Warszawa 1999) czy towarzy
szący wspomnianej wystawie planów i rysunków katalog 
Warszawa. Obrazy z dziejów (Warszawa 2007), by się prze
konać, że naprawdę jest z czego wybierać. Sprawa jest więc 
otwarta, chociaż nie można byłoby sobie wyobrazić pre
zentacji panoram Warszawy bez reprodukcji tzw. panora
my Baryczkowskiej (ze zbiorów Muzeum Narodowego
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3. Jan Piotr Norblin, „Elekcja Wettyna na króla polskiego” (fragment), 
koniec XVIII w., oL, pt., w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu

4. Winieta „Tygodnika Ilustrowanego”, 1860, drzeworyt

5. Teodor Werner, Jan Styfi, Józef Bądkowski (?), Konrad Brandel, 
„Taca powitalna cara Aleksandra II”, 1864 i 1867,
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

6. Arkadiusz Ziótek, „Widok na Warszawę”, 2002, fotografia

(ilustracje: 1 - Muzeum Historyczne m.st. Warszawy;
2 - fot. Andrzej Ring i Bartosz Tropiło; 3-wg Kazimierz Kuczman, 

„Spotkania z Zabytkami", nr 12, 2005, s. 11; 4 - z archiwum redakcji;
5-wg „Srebra warszawskie. 1851-1939. Część pierwsza", katalog wystawy 

w Muzeum Narodowym w Warszawie, Warszawa 1997, s. 133;
6 - http://www.ziolek.pl; publikacja za zgodą autora fotografii)

w Warszawie) czy oryginalnych miedziorytów Abrahama 
Hogenberga według Jocoba Hoefnagla (1617), Nicolasa 
Perelle według Ericha Dahlbergha (1696) i Gottlieba Jaco
ba Marstallera według Pierre Ricaud de Tirregaille (1762).

Malarstwo. O dwóch panoramach (Melicha, w kopii 
Kroopa, i Bellotta) była już mowa. Być może w nowej sytu
acji najlepszym miejscem dla stałej prezentacji pierwszego 
z wymienionych obrazów byłoby projektowane muzeum, 
ale dzieła Bellotta z zamkowej ekspozycji zabrać się nie da, 
może więc warto byłoby pokazać choć kilka najsławniej
szych panoram w reprodukcji na planszach. Dla porówna
nia zaś, zestawić z nimi dwie (a może trzy czy cztery) orygi
nalne, lecz mniej znane panoramy Warszawy, wybrane 
w wyniku kwerendy przeprowadzonej w magazynach in
nych muzeów. Do tego, znowu na planszach, różne cieka
wostki, np. ów niezbyt rzetelnie wykonany widok miasta 
z obrazu „Elekcja Wettyna na króla polskiego”, przypisane
go niedawno przez Kazimierza Kuczmana Janowi Piotrowi 
Norblinowi, który „do wiernego namalowania majaczącej 
w tle panoramy miejskiej [...] nie przywiązywał [...] większej 
wagi, traktował ją wręcz nonszalancko” (K. Kuczman, Wa
welska „Elekcja” - nieznane dzieło ]ana Piotra Norblina, 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 2005, s. 12).

Rzemiosło artystyczne. Czy można znaleźć tu lepszy 
przykład od prezentowanej przed dziesięciu laty na wystawie 
sreber warszawskich z lat 1851-1939 „Tacy powitalnej cara 
Aleksandra II”, będącej dziełem kilku artystów i wielu rze
mieślników? Tacę wykonano w firmie Teodora Wernera, 
bazując na gotowym wyrobie z zapasów magazynowych, 
ocechowanych już w 1864 r. Zaginione obecnie dekoracje 
plastyczne (złoty monogram i kameryzowaną diamentami 

koronę) wykonał zapewne jubiler Józef Bądkowski, fotogra
fia planu miasta w części środkowej oraz wzór fotograficzny 
dla panoramy Warszawy, wygrawerowanej przez znanego 
drzeworytnika i grawera Jana Styfiego, pochodzą z pracow
ni znanego nam już Konrada Brandla; całość, ukończona 
w 1867 r., znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Naro
dowego w Warszawie. Czy względy prawne, własnościowe 
i konserwatorskie nie przeszkodziłyby umieścić tego arcy
dzieła na dłużej w proponowanym małym muzeum?

Fotografia. Poza wyborem chronologicznie zestawio
nych najciekawszych fotograficznych ujęć lewobrzeżnej 
Warszawy - od najwcześniejszych po fotogramy współcze
snych artystów fotografików - może warto byłoby zaprezen
tować w tym dziale wspomnianą panoramę miasta Brandla 
(jeśli nie na fotografii, to przynajmniej w jej drzeworytniczej 
wersji Adolfa Kozarskiego i Feliksa Zabłockiego z 1875 r., 
jak to zrobiono na wystawie w warszawskim Muzeum Hi
storycznym)? Oznaczałoby to małe (lecz chyba oczekiwane) 
odstępstwo od przyjętej w projekcie zasady, że w muzeum 
miałyby się znaleźć wyłącznie eksponaty związane z widoka
mi na Warszawę od strony Pragi. Ale może warto?

Wreszcie film i przekaz komputerowy. W tej grupie 
mediów (bo przecież nie eksponatów) nie powinno być 
najmniejszych trudności z pozyskaniem interesujących te
matów. Panorama Warszawy w filmach (zarówno doku
mentalnych, jak i fabularnych) pojawiała się bowiem wie
lokrotnie. Tego zaś, co zdołano do tej pory zgromadzić 
na stronach internetowych poświęconych Warszawie, jest 
już tak dużo, że przy wyborze prezentacji należałoby się 
chyba kierować jakimś dodatkowym, opracowanym spe
cjalnie dla potrzeb nowej placówki kryterium ocen.

Zaplanowany tak punkt widokowy i związane z nim 
muzeum powinny z założenia stanowić jeszcze jeden (tym 
razem symboliczny) most przerzucony przez Wisłę - 
most, który połączyłby obie nierówne, jak w każdej prze
dzielonej rzeką dużej aglomeracji, części miasta. Takie 
muzeum mogłoby też stać się wizytówką całej stolicy 
i chlubą mieszkańców Pragi, którzy na swoim terenie 
w atrakcyjnie usytuowanym miejscu gościliby chętnych 
do zobaczenia na własne oczy, jak zmieniała się i jak się 
zmienia panorama Warszawy - od czasów najdawniej
szych aż po dzień dzisiejszy. Nie godzi się bowiem, by, 
„jak mawia pewien znany historyk sztuki, «Tylko żyrafy 
i małpy miały przywilej oglądania wspanialej panoramy 
Starego Miasta w Warszawie»”, o czym przypomniała nie-
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Wokół jednego zabytku

dawno, na seminarium konkursu „Miasto i demokracja” 
w Muzeum Powstania Warszawskiego, Maria Lewicka.

O panoramie Warszawy tak pod koniec życia, wspomina
jąc czasy dzieciństwa przypadające na pierwsze lata XIX w., 
pisał Kazimierz Władysław Woycieki („dziecię Warsza
wy”): „Przybywający od strony przedmieścia Pragi miał 
przed oczyma od razu rozwinięty piękny obraz dawnej stoli
cy, wzniesionej na wzgórzu ponad Wisłą. Z tej strony widok 
Warszawy mało się odmienił: żadna wyniosła wieża kościel
na nie wybiegła ponad inne, tylko przerwa między domami 
wydatna; czerwone mury Cytadeli zamykają z lewego wy
brzeża miasto od strony Bielan. Zniknęło dużo zieloności, 
gdy ogrodów wiele wycięto, a w ich miejsce nie znane daw
niej wysokie kominy fabryk wyskoczyły ponad obszerne bu
dynki” (K. Wł. Woycicki, Pamiętniki dziecka Warszawy i in
ne wspomnienia warszawskie, t. 1, Warszawa 1974, s. 116).

A jak, spoglądając na Warszawę przez lunetę ustawio
ną na tarasie małego praskiego muzeum, opisalibyśmy 
dziś to samo miasto?

Wojciech Przybyszewski
Pomysł zbudowania Muzeum Panoramy Warszawy został zgłoszony przez autora 
dyrekcji Muzeum Historycznego m.st. Warszawy oraz uczestnikom pierwszego 
spotkania Forum Dyskusyjnego „Warszawski Krajobraz”, które z inicjatywy wice
prezydenta miasta Włodzimierza Paszyńskiego i stołecznego konserwatora zabyt
ków Ewy Nekandy-Trepki odbyło w Urzędzie Miasta Warszawy 6 lipca 2007 r. 
Jakie będą jego dalsze losy - nie wiadomo.

Spotkanie z książką

HISTORYCZNE PLANY WARSZAWY

Historyczne plany miast są zabytkami rzadko udostępnianymi, niezbyt 
często też docenianymi. Tym większa wartość wystawy „Warszawa. Ob
razy z dziejów. Plany, mapy i widoki Warszawy 1641 -2007” czynnej w czerw

cu i lipcu br. w stołecznym Muzeum Historycznym. Uzupełnieniem prezenta
cji jest wydany przez muzeum katalog. W krótkim wstępie do publikacji, na
pisanym przez współautora scenariusza wystawy Pawła E. Weszpińskiego, 
czytamy m.in.: „Szczególną formą prezentacji przestrzennej miasta jest jego 
plan. Pokazuje miasto z nieznanej nam na co dzień perspektywy i tylko dzię
ki naszej wyobraźni, doświadczeniom oraz wiedzy możemy połączyć ową 
perspektywę z miastem, jakie postrzegamy z poziomu przechodnia".

Warszawa, miasto bardzo często przebudowywane, doczekała się wie
lu planów, stanowiących dziś przykład piękna kartografii. W katalogu zrepro- 
dukowano ich 28. Pierwszy znany plan Warszawy (bez przedstawienia rzeź
by terenu) został opublikowany po 1641 r. przez Israela Hoppego, a najpo
pularniejszym planem siedemnastowiecznej Warszawy byt wykonany 
w technice miedziorytniczej przez szwedzkiego inżyniera wojskowego Ericha 
Dahlbergha w 1655 r. W 1762 r. inżynier architekt Pierre Ricaud de Tirregail- 
le opracował pierwszy uznany za poprawny pod względem kartograficznym 
plan miasta; często byt to punkt wyjściowy dla prac kolejnych autorów, m.in. 
matematyka i astronoma Antonia Źannoni czy majora Pierre’a Franęoisa Tar- 
dieu. Jednym z ważniejszych dziel kartografii początku XIX w. byt plan Jose
pha Bacha z 1809 r. (technika miedziorytnicza); opisane tu zostały ulice, nu
merami wyjaśnionymi w legendzie oznaczono ważniejsze obiekty. W XIX w. 
kartografią w Królestwie Polskim zajmowały się dwie instytucje: Kwatermi
strzostwo Generalne Wojska Polskiego oraz Korpus Inżynierów Wojskowych, 
ale plany Warszawy tworzyli też m.in. Leonard Schmindtner, W. Kolberg, 
F. Kasprzykiewicz. W latach 1883-1915 powstało jedno z największych dziel 
światowej kartografii i geodezji - opracowane przez rodzinę Lindleyów 8 tys. 
arkuszy planów pod wspólnym tytułem Plan miasta Warszawy. Pomiar pod 
kierunkiem W. H. Lindleya, wykonanych przed przystąpieniem do budowy 
warszawskich wodociągów i kanalizacji. Ostatnie reprodukcje w katalogu 
ukazują Warszawę w 1939 r. i centrum miasta w 2004 r. (na szczegółowym 
planie oznaczono wiele obiektów handlowych i usługowych); jest to szcze
gólne podsumowanie historii przekształceń stolicy w ciągu wieków.

Warto dodać, że część eksponatów dotychczas u nas nieznanych pocho
dziła ze zbiorów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu. Wszystkie 
teksty opublikowane w katalogu są w wersji polskiej, niemieckiej, rosyjskiej i an
gielskiej. Publikację można nabyć w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy.
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W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znaj
duje się niezwykle interesujące, nieznane szerszej 
publiczności naczynie ceramiczne. Jest nim duży owal

ny półmisek z plastyczną dekoracją złożoną z żab, 
muszli, węży, raków, ryb i innych żyjątek morskich 
wśród przeplatających się traw i liści. Naczynie jest 
ozdobione szkliwami barwnymi w zielono-niebieskiej to
nacji z akcentami bieli, czerni i brązu.

Z zachowanej dokumentacji wynika, że przedmiot 
powstał w końcu XVI w. w warsztacie Palissy’ego, słyn
nego ceramika doby manieryzmu, lub w kręgu jego na
śladowców. Bernard Palissy, zw. Bernard de Tuileries 
(15107-1590) - to człowiek renesansu, naukowiec, pi
sarz, filozof, rzeźbiarz i malarz, zasłynął jako twórca „na
czyń rustykalnych”. Artysta - związany z dworem fran
cuskim, na którym uhonorowany został przez Katarzynę 
Medycejską tytułem J’inventeur des rustiques figulines 
du Roi" - odegrał niewątpliwie znaczącą rolę w dziejach 
sztuki nowożytnej. Talerze i półmiski Palissy’ego wyróż
nia dekoracja rzeźbiarska w formie luźno rozrzuconych 
muszli, ryb, żab, jaszczurek i innych stworów wodnych, 
pokrytych barwnymi szkliwami o stonowanej zielono- 
-niebiesko-ugrowej kolorystyce. Metoda ta umożliwiła 
artyście wykorzystanie własności gliny i szkliw w celach 
imitatywnych. Dzięki przenikaniu barw i motywów deko
racyjnych twórca ten stworzył iluzję naturalnego środo
wiska ziemno-wodnego, określanego jako „pejzaż har
monijny”.

Tradycja „figulines rustiques” przetrwała aż do XIX w., 
kiedy została przejęta i twórczo zinterpretowana przez 
krąg artystów z Tours, skupionych wokół Charlesa- 
-Jeana Avisseau (1796-1861). Avisseau - od młodości 
związany z zawodem kamieniarza i ceramika - zetknął 
się z dziełami Palissy’ego w latach dwudziestych XIX w., 
w wytwórni fajansu barona de BesenvaL Kolekcja baro
na wywarła na nim tak duże wrażenie, że stanowiła 
zwrot w jego twórczości. Po powrocie do Tours otworzył 
własną pracownię, gdzie rozpoczął eksperymenty nad 
technikami wyrobu i szkliwienia naczyń. Zgłębiając tajni
ki technologiczne ceramiki, z równą pasją studiował ota
czającą go przyrodę. Źródłem fascynacji, obserwacji 
i badań Avisseau stała się natura w jej najbardziej dziw
nej, nieznanej, zróżnicowanej formie. Z dokumentów 
wynika, że poświęcił się temu zadaniu bezgranicznie, 
wypełniając dom i ogród klatkami z owadami, ptakami 
i innymi zwierzętami, znosząc do domu różne gatunki 
traw i krzewów. Wszystkie przejawy życia i środowiska 
wodnego stanowiły dla artysty inspirację do ukazania 
cykliczności, przemijania i harmonii natury w trwalej ar
tystycznej formie.

Avisseau w ciągu całego życia unowocześniał tech
nikę wyrobu i dekoracji naczyń, m.in. opracował własny 
skład masy (złożonej ze szlachetnych jasnych glinek), 
która uwydatniała właściwości malarskie szkliw i pig
mentów, opanował technikę toczenia na kole garncar
skim i formowania gliny w specjalnie przygotowanych 
formach, udoskonalił też metodę zdobienia naczyń na
kładkami i reliefem. W zależności od potrzeb stosował 
różne techniki wypału i szkliwienia, z zachowaniem dba
łości o czystość barw, malarskość i lśniącą powierzch
nię; wyprzedził w ten sposób eksperymenty ceramików 
secesji.



Półmisek z Gołucnowa
Choć krytycy początkowo surowo oceniali jego dzieta, 

uznając je za kopie Palissy’ego, wkrótce Avisseau zdobył 
uznanie na wystawach w Paryżu (1849, 1855) i w prywat
nych kręgach kolekcjonerskich. Zbiegło się to z rosnącą 
w XIX w. popularnością gabinetów „historii naturalnej” 
i modą na „la nature historiee”. Wyroby Avisseau odpo
wiadały tym zapotrzebowaniom, przyciągając do Tours 
zamożną klientelę. Pracownię mistrza odwiedzali goście 
z kraju i zagranicy, także z Polski. Potwierdzają to liczne 
dokumenty, w tym archiwalia i wypisy z inwentarza.

szych zaś pótmiskach leżące nieruchomo nawet większe 
ryby, otoczone różnymi potworkami morskimi, a wszystko 
to było zrobione z glinki polerowanej i glazurowanej, oraz 
w ogniu wypalanej. Mama się pytała artysty, jak on mógł tak 
dokładnie naśladować naturę, a on jej odpowiedział, że to 
niezbyt trudno, bo wszystko modeluje z natury, a z więk
szych żyjątek, szczególnie z ryb bierze odciski bezpośred
nio według procederu de Bernard de Palissy, który udało 
mu się odtworzyć. Moi rodzice tego dnia kupili dość duży 
półmisek z leżącym na nim pstrągiem, otoczonym rozmaity-

Wśród spisanych w 1861 r. 39 prac artysty znalazł się 
np. „piat rustique avec armoiries", wykonany dla Adama 
hr. Potockiego z Warszawy. Nie był to jednak jedyny pol
ski akcent w pracowni „nowego Palissy’ego”, o czym 
świadczy fragment z pamiętników siedmioletniej wówczas 
Róży Raczyńskiej z domu Potockiej (1849-1937): „ W Tours 
dużośmy chodzili po mieście, a w katedrze w dzień chrztu 
siostrzyczki naszej Maryli [który się odbyt] 30 października 
[1856 r. w Krakowie] wysłuchaliśmy mszy świętej. 
W oczach mi został kościół w kształtach strzelistych, ale 
niewyraźnych, zato mogłam was wprost zaprowadzić do 
pracowni p. d’Avisseau, znanego naówczas artysty garnca
rza, naśladowcy sławnego Bernard de Palissy, bo dom te
go pana stał bardzo nie daleko od kościoła. Ileż tam było 
pięknych i dziwnych rzeczy w tej jego pracowni i w skła
dzie, do którego nas zaprowadził. Same półmiski, talerze, 
wazy, wazony lub misy, po których pełzało wśród zieleni 
mnóstwo robaczków, ślimaczków, jaszczurek, na więk- 

mi zwierzątkami i przywieźli go do Krzeszowic, gdzie się za
pewne znajduje” (Edward Raczyński, Pani Róża z domu 
Potocka, Synowa Zygmunta Krasińskiego potem Edwardo
wa Raczyńska, Warszawa 1997, ss. 87-88).

Opisany przez matą Różę przedmiot łączy z naczyniem 
z Muzeum Narodowego podobna (choć nieidentyczna) ska
la i dekoracja. Z tekstu wynika też, że Potoccy nabyli naczy
nie w 1856 r., co zbiega się z datowaniem półmiska z Mu
zeum Narodowego (ostatnia analiza wykluczyła związek te
go zabytku z warsztatem Palissy’ego). Zapewne jednak są to 
dwa różne naczynia. To z opisu Róży Potockiej najprawdo
podobniej znalazło swoje miejsce w rodzinnej kolekcji Po
tockich w Krzeszowicach; dalszych jego losów, niestety, nie 
znamy. To ze zbiorów warszawskiego Muzeum Narodowe
go pochodzi z kolekcji Dziatyńskich w Goluchowie, co zdaje 
się potwierdzać nalepka na spodzie półmiska z napisem: 
„Comtesse Z Dzialyska”.

Ewa Katarzyna Świetlicka
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Kirkut w Krzemieńcu

T
a najstarsza z istniejących dziś 
krzemienieckich nekropolii 
jest, po z górą pięćsetletniej 
obecności Żydów w tym wołyńskim 

miasteczku, najtrwalszym śladem 
tamtejszego ich pobytu, skamienia
łym w postaci rzędów nagrobnych 
tablic, niby pochylonych w pokorze 
i zadumie nad znikomością ludzkie
go trwania następujących po sobie 
pokoleń.

Pierwsi przedstawiciele narodu 
żydowskiego pojawili się w Krze
mieńcu być może już w 1438 r. (data 
otrzymania prawa magdeburskiego), 
o czym mógłby świadczyć list z przy
wilejami księcia Swidrygiełly, gdy te
reny te należały do Wielkiego Księ
stwa Litewskiego. W drugiej połowie 
XVI w. wspólnota żydowska liczyła 
około 500 osób; lustracja z 1563 r. 
wymienia dwie synagogi i cmentarz, 
który z pewnością został założony 
wcześniej. Po zawarciu Unii Lubel
skiej w 1569 r., wskutek czego Krze
mieniec znalazł się z całym Wołyniem 
na terenie Korony, rozwój wspólnoty 
postępował, tak że pod koniec XVI w. 
jej gmina w Krzemieńcu stała się 
główną gminą żydowską Wołynia. 
I tak było przez ponad dwieście lat. 
Mimo okresowych zawirowań dziejo
wych wykazywała prężność życia 
ekonomicznego i kulturalnego, stano
wiąc w latach międzywojennych pra
wie 40% liczby mieszkańców tego 
około dwudziestotysięcznego miasta.

Lata drugiej wojny światowej 
przyniosły niemal całkowitą zagładę 
tamtejszej społeczności żydowskiej - 
w 1942 r. hitlerowcy spalili dzielnicę 
żydowską wraz z Wielką Synagogą, 
a zamkniętych w getcie mieszkańców 
wymordowali w okolicach miasta. 
Z tą więc datą znikły z powierzchni 
ziemi drobne sklepiki i zajazdy, za
milkł uliczny gwar w jidysz. Bardzo 
nieliczni ocaleni z zagłady bądź póź
niej przybyli tam Żydzi nie powrócili 
już do języka, religii i tradycji przod
ków. Wiernym strażnikiem i świad
kiem ich historii pozostał jedynie po
łożony na uboczu stary kirkut, jeden 
z najstarszych i najlepiej zachowa
nych, mimo pewnych zniszczeń, na 
ukraińskim dziś Wołyniu.

Krzemieniecki kirkut ulokowany 
został na północnych ówczesnych 

peryferiach miasta, za potokiem Ir- 
wa, na zachodnim skłonie wzgórza, 
leżącego między dzisiejszymi ulicami 
Kredową i Syczówką (lokalizacja 
nietypowa, jako że kirkuty oriento
wano zwykle ku Jerozolimie, więc 
bardziej na wschód lub południe). 
I jak już wspomniano, założono go 
najprawdopodobniej w XV w., jed
nakże wymieniony został po raz 
pierwszy w 1576 r. - w dokumencie

rych źródeł, z 1565 r., według in
nych, bardziej pewnych, z 1604. 
W dolnej części cmentarza odnaj- 
dziemy tablice siedemnasto- i osiem
nastowieczne, zaś posuwając się po 
zboczu ku górze napotkamy mace
wy młodsze, z XIX w., a tuż pod 
szczytem - dwudziestowieczne. Naj
młodsze, już powojenne nagrobki 
znaleźć można na samym końcu kir
kutu i jest ich zaledwie kilka - grób 

Stefana Batorego. Obszar cmentarza 
ma w zasadzie kształt prostokątny - 
w zasadzie, bo z powodu, że był za
pewne kilkakrotnie powiększany, 
utracił regularność geometryczną 
poprzez drobne uzupełnienia terenu. 
Obecnie w swym najdłuższym miej
scu mierzy około 200 m, a w najszer
szym - około 100 m. Niegdyś oto
czony był kamiennym murem, który 
do dziś zachował się zaledwie w kil
ku fragmentach. Nie miał wytyczo
nych ścieżek czy alei, a pochówki za
pewne dokonywane były warstwami 
dla lepszego wykorzystania miejsca. 
Wydaje się też, że nie było na nim 
kwatery wydzielonej specjalnie w po
bliżu wejścia dla pochówków rabi
nów, jako że ich nagrobki można 
spotkać w bardziej oddalonych, a na
wet najdalszych częściach cmentarza.

Najstarszy odnaleziony na krze
mienieckim kirkucie kamienny na
grobek pochodzi, według niektó

z 1971 r. niejakiej Makohon świad
czy najprawdopodobniej o ostatnim 
pochówku na tym cmentarzu.

Na kirkucie do czasów obecnych 
pozostało co najmniej 4200 macew. 
Niestety, zwłaszcza wśród tych naj
starszych są wyraźnie zauważalne 
braki - być może skruszały, zapadły 
się w ziemi bądź skryły pod warstwa
mi kolejnych pochówków. Wiadomo 
jednak, że kirkut był dewastowany, 
nawet w ostatnich latach, i być może 
właśnie wtedy zostały stamtąd wy
wiezione niektóre pomniki dla spo
żytkowania jako kamienny materiał, 
zapewne taki też los spotkał duże 
fragmenty muru ogrodzeniowego.

Znajdujące się na kirkucie mace
wy mają najczęściej formę wydłużo
nych prostokątów, ustawianych pio
nowo „w nogach” pochowanej osoby 
i kończących się prosto (starsze mace
wy), trójkątem lub półkolem, niekie
dy zaś mają postać wysmukłego obe-
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1. Kirkut w Krzemieńcu, stan w 2004 r.

2-4. Macewy na krzemienieckim kirkucie, 
stan w 2007 r.: macewa najprawdopodobniej 
z XVII w. (2), z XVIII w. (3) oraz z XIX w. (4)

(zdjęcia: Jan Skłodowski)

lisku, pulpitu z otwartą księgą lub zła
manego drzewa, motywu pojawiają
cego się u schyłku XIX stulecia na 
cmentarzach katolickich, a symboli
zującego kres życia. Niektóre macewy 
wspiera leżąca na ziemi kamienna 
walcowata przystawka. Na samej gó
rze cmentarza znajduje się grobowiec 
w formie namiotu, tzw. ohel; w takiej 
formie wnoszono zwykle grobowce 
uczonych, szanowanych rabinów i ca
dyków. Istnieje nieudokumentowane, 
choć utrwalone drukiem przypusz
czenie (Nekropolie krzemienieckie, 
Warszawa 1999), że pod tym ohelem 
został pochowany mieszkający 
w Krzemieńcu znany pisarz i uczony 
Izaak Ber Lewinson (zm. w 1860 r.). 
Faktycznie ohel ten jest znacznie 
młodszy, jako że spoczywa tam rabin 
Ben Jaków Chaim, syn Izraela, zmar
ły w 1927 r. Niestety, w ostatnim 
dziesięcioleciu grobowiec został czę
ściowo rozbity i sprofanowany. Tak
że niewykluczone, że znajdował się 
tam jeszcze drugi ohel. Ślady w posta
ci obłożonych niby kamiennym fun
damentem małych zagłębień na kilku 
pustych polach grobowych w starszej, 
dolnej części nekropolii są zapewne 
również pozostałością po nieistnieją
cych już dziś ohelach.

Nagrobki na krzemienieckim kir
kucie wykonane zostały w przewa
żającej większości z jasnego pia
skowca, niekiedy z bazaltu, a in
skrypcje są zwykle ryte w kamieniu; 
w nielicznych przypadkach umiesz

czano tablice żeliwne. Napisy w ję
zyku hebrajskim umieszczone są na 
zachodniej stronie macew; odejście 
od reguły umieszczania ich od 
wschodu wynika z lokalizacji nekro
polii na zachodnim skłonie wzgórza. 
Oprócz powszechnie występujących 
na początku inskrypcji hebrajskich 
liter „PN” (od słów „tu pochowa
ny”), wskazania imienia, imienia oj
ca, na dziewiętnastowiecznych 
i młodszych macewach także i na
zwiska czy daty śmierci, można spo
tkać i inne informacje dotyczące 
osoby tam spoczywającej, np. „Tu 
spoczywa niewiasta doskonała i pra
wa” albo „Ważna i dostojna w spo
łeczności” czy „Tu spoczywa mąż 
doskonały i prawy. Przez cale swe 
życie spożywał chleb w pocie swego 
oblicza pozostając od brzasku do wie
czora w modlitwie”. Występują też 
nawiązania do imienia zmarłego czy 
adekwatne cytaty z Psalmów albo in
nych ksiąg, jak np. często występują
ca na kobiecych i męskich tablicach 
sentencja: „Niech jej - lub jego - du
sza zostanie wpleciona w wieniec ży
cia” (Izajasz). Rzadkością są nato
miast dawniejsze, dziewiętnasto
wieczne inskrypcje wyłącznie w języ
ku rosyjskim lub dwujęzyczne: także 
dawniejsze w językach hebrajskim 
i rosyjskim oraz nowsze, z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego - 
po hebrajsku i polsku. Przykładem 
tych ostatnich są macewy Sary Hal
perin, Chany-Gesi Zygel, Basi Koł
tun, Szlomo Mordysza i Jankiela 
Fiszmana. Na cmentarzu krzemie
nieckim, jak na większości chasydz
kich kirkutów, groby kobiece nie 
mieszają się w zasadzie z męskimi.

Jeśli chodzi o ornamentykę oraz 
symbolikę motywów wykutych na 
zachowanych macewach, to ich wa

lor rzeźbiarski i artystyczny jest 
skromniejszy (być może ciekawsze 
artystycznie tablice nie ocalały) w po
równaniu ze spotkanym na innych 
kirkutach Wołynia (Wiśniowiec) czy 
pobliskiego Podola (Satanów) bogac
twem i rozmachem ornamentyki ma
cew. Na krzemienieckich tablicach 
występuje typowa ornamentyka geo
metryczna i roślinna oraz symbole 
o znaczeniu mesjanistyczno-eschato- 
logicznym, a więc przede wszystkim 
- na młodszych nagrobkach - heksa- 
gram (tarcza Dawida), kabalistyczny 
znak przenikania się światła widzial
nego z niewidzialnym, także symbol 
siedmiu planet i dni tygodnia, czy po 
prostu jako znak przynależności do 
ruchu syjonistycznego, błogosławią
ce otwarte dłonie na nagrobkach ka
płanów, dzbanki i misy na wodę na 
macewach lewitów, korona jako 
symbol Tory, świeczniki ryte na ma
cewach kobiet (to one zapalały sza- 
batowe świece), motywy z bestia- 
rium biblijnego.

Dziś na ogarnięty wielką ciszą 
dom wieczności niegdysiejszych 
krzemienieckich Żydów zachodzą 
tylko niekiedy przyjezdni, niepo
prawni pielgrzymi, by spotkać daw
nych mieszkańców tego miasta, któ
rych dusze wplotły się w wieniec ży
cia coraz bujniej porastających kir
kut drzew, krzewów i traw.

Jan Skłodowski
Autor składa podziękowanie Panu Janowi Ja
gielskiemu z Żydowskiego Instytutu Histo
rycznego w Warszawie i Panu Maciejowi To- 
malowi z Instytutu Orientalistyki Uniwersyte
tu Warszawskiego za pomoc w odczytywaniu 
inskrypcji nagrobnych oraz Panom Stanisła
wowi Lutkiewiczowi i Jaszy Zimmermannowi 
z Krzemieńca za udzielone informacje i życz
liwą asystę podczas prowadzenia badań tere
nowych.
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Kościół z fundacji hetmana

W
XVIII w. wielu artystów 
przy opracowywaniu pro
jektów często wykorzysty
wało twórcze osiągnięcia sławnego 

włoskiego architekta Andrea Palla
dia. Spośród jego realizacji dwie sta
ły się obiektami przykładowymi i słu
żyły jako podstawy do indywidual
nych opracowań. Pierwsza z nich - 
centralna Villa Rotonda pod Vicen- 
zą, ze względu na przyjętą zbyt ide
alistyczną kompozycję całości, nie 
znalazła większego zastosowania. 
Natomiast druga - Villa Badoer we 
Fratta Polesine koło Rovigo, w po
staci założenia rezydencjalnego, skła
dającego się z pałacu właściwego, po
wiązanego poprzez ćwierćkoliste ga
lerie z pawilonami bocznymi, była 
licznie naśladowana w różnych kra
jach europejskich. Na początku 

nym ogrodzeniem z prześwitami kra
towymi, zaakcentowano na osi bramą 
wejściową w oprawie filarowej. Auto
rem tego elementu był wojskowy ar
chitekt Jan Henryk Klemm. Filary 
bramy zwieńczone zostały popiersia
mi czterech ewangelistów, które wy
konał warszawski rzeźbiarz Jan Chry
zostom Redler. Połączenie wspólnym 
belkowaniem i gzymsem dolnych 
kondygnacji całej frontowej elewacji, 
wyrównany gabaryt górnych kondy
gnacji oraz podobny kształt zakoń
czenia wież i szczytu fasady dało 
w efekcie jednorodny układ architek
toniczny. Wieloplanowe i rozbudo
wane rozwiązanie bryły sprawiło zaś, 
że w skali miasteczka kościół stał się 
obiektem dominującym.

Inicjatorem i fundatorem kościoła 
tykocińskiego był hetman koronny 

nych do obsługi parafii. Nieco póź
niej powiększono ją dla potrzeb se
minarium duchownego prowadzone
go przez misjonarzy. Architektura 
nowej części została stylowo zharmo
nizowana z pierwotnym budynkiem.

Nieznany jest, jak dotychczas, au
tor projektu kościoła, zapewne jed
nak fundator zwracał się w celu jego 
opracowania do jakiegoś profesjonal
nego artysty. Natomiast wiadomo 
jest, że roboty budowlane prowadził 
Tomasz Bellotti II, a prace wykończe
niowe nadzorowane były przez archi
tekta dworu hetmańskiego - Józefa 
Sękowskiego. Kościół jest orientowa
ny, w układzie bazylikowym. Zarów
no korpus, jak i prezbiterium z anek
sami mają kształty prostokątne. Kor
pus składa się z szerokiej nawy głów
nej i dwóch naw bocznych, zreduko-

2

1. Plan placu rynkowego w Tykocinie (wg 
Przemysław Marek Gartkiewicz, Alumnat 
Wojskowy w Tykocinie, „Kwartalnik 
Architektury i Urbanistyki”, t. VII, z. 2, 1962) 
1 - kościół parafialny, 2 - plebania, 3 - alumnat,
4 - szpital, 5 - pomnik Stefana Czarnieckiego

2. Plan kościoła parafialnego (wg Pomniki 
sztuki w Polsce, t. 3, Mazowsze i Podlasie, 
Warszawa 1999)
1 - brama wejściowa, 2 - plac przedkościelny,
3 - wieże-dzwonnice, 4 - ćwierćkoliste arkady,
5 - kruchta - chór muzyczny nad nią, 6 - nawa 
główna, 7 - nawy boczne, 8 - prezbiterium,
9 - zakrystia, 10 - skarbiec, 11 - pomieszczenie 
z wejściem na poddasze, 12 - kaplica Serca 
Jezusowego

XVIII w. te modelowe założenia pal- 
ladiańskie bardzo rozpowszechniły 
się w Anglii, a około połowy XVIII w. 
pojawiły się też w Polsce. U nas, tak 
jak i w innych krajach, bardziej po
wszechnie stosowany był przykład 
drugiego obiektu wzorcowego.

Interesujące jest, że pierwsze pró
by tego typu realizacji pojawiły się nie 
w architekturze świeckiej, lecz w sa
kralnej. Reprezentatywnym przykła
dem w tym wypadku był wybudowa
ny w latach 1742-1749 kościół para
fialny w Tykocinie. Kompozycja jego 
frontowej elewacji, powiązanej 
ćwierćkolistymi wklęsłymi arkadami 
z dwiema wieżami-dzwonnicami, 
przypomina świeckie założenia pała
cowe. Utworzony w ten sposób plac 
przedkościelny, zamknięty murowa- 

i starosta krakowski Jan Klemens 
Branicki, który w 1706 r. po ojcu 
Stefanie Mikołaju objął rządy nad 
dobrami rodzinnymi i miastem. Kie
dy w 1741 r. spalił się dotychczaso
wy kościół drewniany, przystąpiono 
do wznoszenia nowej, murowanej 
świątyni. Jej realizacja ściśle wiązała 
się z wielką przebudową Tykocina, 
podjętą przez hetmana. Głównym 
ośrodkiem nowego układu urbani
stycznego stał się obszerny, wydłużo
ny plac rynkowy, usytuowany rów
nolegle do rzeki Narwi, w pobliżu 
przeprawy przez nią. Nowy kościół 
wypełnił wschodnią, krótszą pierzeję 
rynkową. Około 1755 r. na jego za
pleczu wybudowana została w for
mie klasztoru plebania, przeznaczona 
dla księży misjonarzy, sprowadzo- 

wanych do rzędu kaplic, połączonych 
między sobą przejściami. Do prezbi
terium przybudowane są z obu stron 
piętrowe aneksy, przeznaczone 
w dolnych kondygnacjach od półno
cy - na zakrystię, od południa - na 
skarbiec i pomieszczenie ze schodami 
na poddasze. Górne kondygnacje wy
korzystano na otwarte do prezbite
rium loże. Pod prezbiterium wykona
na została krypta. W części zachod
niej znajduje się chór muzyczny, 
wsparty na czterech filarach i ograni
czony wygiętym murowanym parape
tem. Pod nim mieści się kruchta, 
a przy niej z obu stron - małe aneksy. 
W południowym aneksie urządzona 
została kaplica Serca Jezusowego.

Nawa główna przekryta jest skle
pieniem kolebkowym z lunetami.
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3. Elewacja frontowa kościoła 
parafialnego w Tykocinie, 
widok od strony placu 
rynkowego

4. Prezbiterium i ołtarz 
główny w kościele

5. Północna ściana kościoła 
z barokową amboną
i polichromią Sebastiana 
Ecksteina ze sceną 
„Aniołowie u Abrahama”

6. Szymon Czechowicz, 
„Męczeństwo św. 
Szczepana”, obraz
po konserwacji

Nawy boczne są też sklepione koleb
kowo, natomiast kruchta - kolebko- 
wo-krzyżowo. Nad nawą główną 
znajduje się dach dwuspadowy, nad 
prezbiterium trójpołaciowy, aneksy 
przy nim i nawy boczne mają dachy 
pulpitowe. Wszystkie dachy pokryte 
są dachówką, tylko dwukondygna
cyjne wieże zakończone są blaszany
mi kopułami z ostrosłupowymi igli
cami. Na zakończeniu dachu nad na
wą główną osadzona jest, kryta też 
blachą, kwadratowa sygnatura.

We wnętrzu kościoła w większo
ści zachował się oryginalny wystrój 
z wyposażeniem z połowy XVIII w., 
a więc z czasów budowy kościoła. 
Ściany prezbiterium i nawy głównej 
pokryte są polichromią z 1749 r. 
autorstwa Sebastiana Ecksteina, 
z rokokową dekoracją, iluzjoni- 

stycznymi podziałami i stonowaną 
kolorystyką. Na ścianach prezbite
rium znajdują się dwie wielobarwne 
sceny biblijne: „Chrzest Chrystusa” 
i „Aniołowie u Abrahama”. Na pila- 
strach prezbiterium i nawy głównej 
namalowane są w technice en gri
saille postacie dwunastu apostołów. 
Te figuralne przedstawienia uzupeł
nione są jeszcze wizerunkami put- 
tów i aniołów. Freski Ecksteina 
znajdują się również w kaplicy Ser
ca Jezusowego. Zostały one odkry
te podczas prac konserwatorskich 
w latach 1978-1979. Na ścianie 
północnej w iluzjonistycznej wnęce 
namalowana jest postać anioła z na
rzędziami męki, a na suficie w ilu- 
zjonistycznym medalionie pokazane 
są putta z atrybutami śmierci Chry
stusa.

Sebastian Eckstein był synem zna
nego malarza pochodzącego z Brna na 
Morawach. Ojciec, jako doświadczo
ny już artysta, przybył do Polski. 
W Krakowie wykonał polichromię 
w kościele pijarów, potem zajął się de
koracją malarską kościoła jezuitów we 
Lwowie, jednak nie zdołał jej dokoń
czyć, ponieważ w międzyczasie zmarł. 
Rozpoczęte dzieło kontynuował Seba
stian, który pozostał w naszym kraju 
i prowadził odtąd samodzielną dzia
łalność zawodową. W 1749 r. hetman 
Branicki zaangażował go do wykona
nia polichromii w nowo wybudowa
nym kościele w Tykocinie.

W latach 1910-1911 polichromia 
kościoła była konserwowana przez 
wziętego malarza religijnego Włady
sława Drapiewskiego. Wówczas 
wykonał on też nową polichromię
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w nawach bocznych i na sklepieniach 
nawy głównej. Malarstwo to później 
było uzupełniane przez brata malarza 
Leona, który namalował według 
szkiców Władysława dwie sceny na 
wschodnich zamknięciach naw bocz
nych: „Narodzenie Chrystusa” 
i „Ofiarowanie Marii w świątyni”.

Barokowy ołtarz główny wykona
ny został w miejscowych warsztatach 
białostockich, a rzeźby w nim 
umieszczone są dziełem nieznanego 
artysty warszawskiego. W central
nym polu znajduje się patronalny ob
raz „Trójca Święta”. Z tego samego 
okresu co ołtarz główny pochodzą 
umieszczone we wnękach kaplic ołta
rze boczne, ambona, chrzcielnica 
i konfesjonał. Przyjmuje się, że więk
szość obrazów ołtarzowych namalo
wana została przez Szymona Czecho
wicza. Spośród nich cztery najcen
niejsze, z udokumentowanym jego 
autorstwem, w ostatnich latach były 
przedmiotem konserwacji. W okresie 
1980-1985, po przeprowadzonych 
badaniach, zakonserwowano obraz 
„Męczeństwo św. Szczepana”. Trzy 
pozostałe - „Św. Magdalena pod 
krzyżem”, ,,Św. Katarzyna Aleksan
dryjska”, „Św. Elżbieta Portugalska” 
- były poddane konserwacji w latach 
1991-1993. Po tych zabiegach odzy
skały pierwotną kolorystykę. Ze star
szych obrazów ołtarzowych zacho
wały się siedemnastowieczne „Chry
stus u stupa” oraz „Matka Boska 
z Dzieciątkiem”. Z nowszych obra
zów Władysław Drapiewski namalo
wał „Serce Jezusowe” do kaplicy pod 
tym wezwaniem.

Oprócz malarstwa religijnego na 
zachodnich zamknięciach naw bocz
nych, po obu stronach kruchty, za
wieszone są dwa duże reprezentacyj
ne portrety fundatorów kościoła: Ja
na Klemensa Branickiego i jego żony

7. Chór muzyczny i prospekt organowy
8. Portret hetmana Jana Klemensa 
Branickiego pędzla Antoniego Tallmanna
9. Pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego 
na placu rynkowym w Tykocinie

(ilustracje: Stanislaw Grzelachowski)

Izabeli z Poniatowskich. Zostały one 
namalowane przez Antoniego Tall
manna, wcześniej zaś przypisywane 
były Augustynowi Mirysowi. Portre
ty te przeznaczone były do dekoracji 
pałacu Branickich w Warszawie 
i tam się znajdowały w pasażu, jed
nakże w wyniku podziału ruchomo
ści po hetmanie, za sprawą jego 
spadkobiercy Jana Alojzego Potoc
kiego na początku XIX w. trafiły do 
kościoła tykocińskiego. Świątynia ta 
odtąd stawała się coraz bardziej ro
dowym mauzoleum dziedziców mia
steczka. Świadczą o tym grobowce 
w krypcie pod prezbiterium oraz po
mniki i epitafia we wnętrzu, a wśród 
nich alabastrowe popiersie hetmana 
na konsoli na tle ściany prezbite
rium, popiersie Jana Alojzego Potoc

kiego też na konsoli i epitafium jego 
córki Leonii Rostworowskiej obok 
na ścianie nawy bocznej.

Bardzo ważnym elementem wy
posażenia wnętrza jest późnobaroko- 
wy prospekt organowy - jeden z naj
cenniejszych, jakie zachowały się na 
terenie obecnego województwa pod
laskiego. Jego lekka i strzelista struk
tura, właściwe proporcje oraz dobra 
snycerka świadczą, że jest to dzieło 
profesjonalnego warsztatu - wiele 
wskazuje, iż był to warsztat Jana 
Chryzostoma Redlera, wykonującego 
dużo prac na zlecenie hetmana Bra
nickiego. Także sam instrument orga
nowy z 1760 r., mimo iż został prze
budowany w końcu XIX w., w dużej 
mierze zachował wartości oryginalne. 
Ostatnie prace konserwatorskie i or- 
ganmistrzowskie przywróciły mu peł
ne zdolności muzyczne.

Obiektem, który od początku po
wiązany był z założeniem kościel
nym jest pomnik hetmana Stefana 
Czarnieckiego - jeden z pierwszych 
wolno stojących tego typu świeckich 
monumentów w Polsce. Jego funda
torem był Jan Klemens Branicki. 
Pragnął on w ten sposób uczcić pa
mięć i zasługi swojego wielkiego pra
dziada, dziedzica starostwa tykociń
skiego, które otrzymał od sejmu 
Rzeczypospolitej w uznaniu zasług 
poniesionych dla ojczyzny. Dobra te 
w drodze kolejnego spadku po córce 
hetmana Aleksandrze przypadły het
manowi Branickiemu. Pomnik, wy
konany przez francuskiego rzeźbia
rza Piotra Coudraya w 1762 r., 
przedstawia postać Czarnieckiego 
w dynamicznym ujęciu. Statua usta
wiona została na cokole na rynku 
przed elewacją frontową kościoła. 
W XIX w. pomnik przeniesiony zo
stał na środek placu rynkowego i tu 
znajduje się obecnie. W 1983 r. 
przeprowadzone zostały przy nim 
prace konserwatorskie.

Kościół tykociński należy do waż
niejszych obiektów zabytkowych 
w okolicach Białegostoku. Zajmuje 
on również ważne miejsce w skali ca
łego kraju, ze względu na swoje wa
lory architektoniczne i powiązania ze 
znanymi osobistościami dawnej Rze
czypospolitej, a zwłaszcza z Janem 
Klemensem Branickim - mecenasem 
sztuki, któremu zawdzięczamy tak 
wspaniałe założenie pałacowe w po
bliskim Białymstoku.

Stanisław Grzelachowski
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Dwór w Łąkcie Górnej

Ł
ąkta Górna w pow. bocheń
skim - to malowniczo położo
na wieś na południowym skraju 
Pogórza Wielicko-Wiśnickiego w po

bliżu Beskidu Wyspowego, której 
dzieje sięgają XIII w. We wsi znajdu
je się mało znany, ale ze wszechmiar 
godny obejrzenia dziewiętnasto
wieczny zespól dworsko-parkowy, 
obejmujący eklektyczny dwór, spi
chlerz oraz kaplicę dworską. Zacho
wały się również w kompletnym sta
nie budynki gospodarcze oraz duże 
fragmenty parku.

Pierwszym znanym właścicielem 
Łąkty Górnej, zwanej pierwotnie 
Łąktą Starą, był pod koniec XIII w. 
rycerz Zbigniew Zegota herbu To
pór. To on prawdopodobnie ufun
dował w 1293 r. kościół parafialny 
w sąsiedniej Żegocinie. W latach 
1376-1427 właścicielami Łąkty Sta
rej, Łąkty Nowej oraz Żegociny byli 
w dalszym ciągu Toporczykowie, 
Zegota - wojski krakowski i Miko
łaj Szafranek - być może jego syn. 
Następnie dobra te przeszły w ręce 
Zawiszów, pieczętujących się rów
nież herbem Topór, którzy po 1448 r. 
powiększyli je przez dołączenie wsi: 
Skrzydlówka, Bytomsko, Rozdzielę 
oraz Bełdno. W 1504 r. bracia Jan 
i Stanisław, synowie Jana Zawiszy, 
odstąpili cały majątek, z wyjątkiem 
Bełdna, swoim pasierbom Janowi 
i Marcinowi Strzeleckim herbu 
Oksza i siostrzeńcowi Janowi 
z Otwinowa herbu Gryf. Otwinow- 
scy stali się wkrótce właścicielami 
okolicznych wsi, przebywając m.in. 
w Łąkcie Starej przez prawie cały 
XVI w. Okres ten - to czas reforma
cji oraz szerzącego się kalwinizmu 
i arianizmu wśród szlachty sądeckiej 
i limanowskiej. Piotr, Jan i Erazm 
Otwinowscy utrzymywali zażyłe 
kontakty z rodem Wielogłowskich 
z Wieloglów i Krzeszem z Męciny - 
gorliwymi arianami. Często też od
wiedzali ks. Piotra z Tęgoborzy, 
krzewiciela nowych idei. Wkrótce 
i oni wprowadzili w swoich wło
ściach ariański obrządek, w tym

również w kościele w Żegocinie. Po 
Piotrze Otwinowskim właścicielem 
Łąkty Starej był Jan Otwinowski, 
a po nim w latach 1564-1581 jego 
syn - Stanisław Otwinowski.

Górną, stała się własnością Adelajdy 
księżnej Ponińskiej herbu Łodzią. 
W drugiej połowie XIX w. Łąkta 
Górna i okolica weszły w skład do
minium z siedzibą w Gierczycach ba

1. Dwór w Łąkcie Górnej, stan w 1993 r.
2. Spichlerz, stan w 1993 r.

Od 1618 r. przez XVII i XVIII w. 
wieś należała do klucza majątku zam
ku wiśnickiego, najpierw książąt Lu
bomirskich herbu Sreniawa, później 
drogą wiana hrabiów Potockich her
bu Pilawa i następnie książąt San
guszków herbu Pogoń Litewska. 
W 1845 r. Łąkta Stara, zwana już 

ronów Brunickich. W 1869 r. dobra: 
Łąkta Górna, Kunice i Bytomsko za
kupili Feliks i Wiktoria Armatowi- 
czowie, następnie przeszły na wła
sność doktora Klemensa Rutowskie- 
go, znanego w okolicy działacza de
mokratycznego. Ostatnim właścicie
lem majątku i dworu, do momentu 
reformy rolnej, był jego syn - Adam 
Rutowski.

Dwór w Łąkcie Górnej zbudowa
ny został w 1883 r. przez rodzinę Ar- 
matowiczów. W 1921 r. został grun
townie przebudowany - nadano mu 
wówczas charakter eklektyczny. Jest 
budynkiem murowanym, częściowo 
podpiwniczonym, na planie prosto
kąta, dwutraktowym, parterowym. 
Nakryty dwuspadowym dachem, 
frontem zwrócony na południe; od 
tej strony znajduje się czterokolum- 
nowy portyk z facjatką, z wejściem 
na obszerny taras. W południowo- 
-wschodniej części dworu usytuowa
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na jest duża, dwukondygnacyjna sala 
balowa, doświetlona sześcioma wy
sokimi oknami o ostrych lukach, 
z półkolumnami i owalnymi okien
kami nad gzymsem wieńczącym ele
wację. W niewielkiej odległości od 
dworu, na skraju parku stoi kaplica 
z drugiej połowy XIX w. - drewnia-

3. Kaplica dworska, stan w 1993 r.

(zdjęcia: Zbigniew Ellnain)

na o konstrukcji zrębowej, prosto
kątna z dwuspadowym dachem, po
bitym gontem, zwieńczonym wie
życzką z sygnaturą. Wewnątrz znaj
dował się ołtarz, ławy oraz kilka ob
razów malowanych na płótnie i szkle 
o tematyce religijnej.

Po stronie południowo-zachod
niej dworu usytuowany jest unikato
wy, murowany spichlerz z czwartej 
ćwierci XIX w., zbudowany na pla
nie wydłużonego prostokąta. Ma on 
otwory okienne zamknięte lukami 
odcinkowymi z tynkowanymi opa
skami oraz dach siodłowy z ozdob
nymi szczytami.

Wszystkie wymienione obiekty 
położone są w częściowo zachowa
nym pięknym krajobrazowym parku 
z drugiej połowy XIX w. Ma on po
wierzchnię około 5 ha, niestety, 
kompozycja całości założenia uległa 
zatarciu. Na uwagę zasługuje aleja 
grabowa w jej części wschodniej 
oraz resztki alei lipowej i starodrzew 

w części zachodniej, z pojedynczym 
egzemplarzem pomnikowego miło
rzębu. W obrębie zespołu znajdują 
się jeszcze pozostałości bramy wjaz
dowej oraz stawu przy budynku 
dawnej stróżówki. Drugi duży staw 
zamieniony został na basen kąpielo
wy. W zachowanych budynkach go
spodarczych w latach sześćdziesią
tych XX w. umieszczono przetwór
nię owoców i warzyw oraz wytwór
nię win.

Budynek dworu przez kilkadzie
siąt lat użytkowany był jako miejsce 
ludowych imprez i ośrodek kolonij
ny. Do lat dziewięćdziesiątych zacho
wał się w całkiem dobrym stanie.

W 1991 r. na mocy decyzji komu- 
nalizacyjnej nabyła do niego prawo 
własności gmina w Żegocinie, po
twierdzone orzeczeniem sądowym 
dopiero w 2002 r. Ten ostatni okres 
okazał się najgorszym w dotychcza
sowej historii łąkieckiego dworu. Ła
two dostępny, niewłaściwie zabez
pieczony, nieużytkowany i opuszczo
ny uległ szybkiej destrukcji, nie tylko 
w swej substancji zabytkowej, ale 
również budowlanej. Zdewastowany 
z rozkradzionymi instalacjami, ze
rwanymi podłogami, porozbijanymi 
i powyrywanymi oknami i drzwiami 
może być określony jako rudera, sto
jąca na krawędzi zagłady. Przyznać 
jednak należy, że władze gminne do
konały zabezpieczenia dachu oraz 
izolacji przeciwwilgotnościowej fun
damentów. Rozgrabieniu i drastycz
nej profanacji uległo wnętrze kaplicy 
dworskiej, zniszczeniu uległ również 
spichlerz. Niewątpliwie dużą szkodą 
dla krajobrazu i otoczenia dworu by
ła decyzja budowy kilku budynków 
szkolnych w części północno- 
-wschodniej parku.

Trudna też do wyjaśnienia jest 
opieszałość służb konserwatorskich 
przy wpisywaniu łąkieckiego zespołu 
dworskiego do rejestru zabytków. 
Decyzję w tym zakresie wydano do
piero w dniu 9 maja 2006 r. W tej sy
tuacji, przy braku środków finanso
wych gminy na remont, jedyną szan
są ocalenia tego pięknego kompleksu 
dworsko-parkowego wydaje się jego 
jak najszybsza sprzedaż.

Zbigniew Ellnain

S
rebrne wazy do zupy sprzed 
trzystu lat, wieloświecowe kan
delabry czy kunsztownie zdo
bione cukiernice i łyżki - to tylko 

nieliczne eksponaty, które można 
oglądać na wystawie „...«łyżek 
srebrnych dwa tuziny». Srebra do
mowe w Gdańsku 1700-1816”, zor
ganizowanej przez Dom Uphagena - 
Oddział Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska.

Ekspozycja jest pierwszą w pol
skim muzealnictwie prezentacją 
w dużej mierze nigdy niepublikowa
nego i niewystawianego dorobku 
gdańskich złotników z lat 1700-1816. 
Pokazuje ona zarówno srebra deko
racyjne, jak i mniej okazałe, związa
ne przede wszystkim z kulturą miesz
czańskiego domu i szlacheckiego 
dworu. O skali i klasie produkcji 
słynnych gdańskich warsztatów złot
niczych świadczyć może chociażby 
zamówienie wojewody malborskie- 
go Michała Czapskiego. W latach 
1757-1768 zawarł on z jednym 
z najbardziej znanych i najlepszych 
złotników gdańskich XVIII w. - 
Johannem Gottfriedem Schlaubit- 
zem kilkanaście kontraktów na wy
konanie sreber stołowych. Schlaubitz 
dostarczył Czapskiemu 526 przed
miotów, a wśród nich ponad 200 
sztućców oraz ponad 250 talerzy 
i półmisków. Z kolei złotnik Micha
el Dietrich, na zamówienie Francisz
ka Czapskiego, kasztelana gdańskie
go i starosty kiszewskiego, w 1735 r. 
wykonał serwis, z którego w Mu
zeum Historycznym Miasta Gdańska 
zachował się talerz ozdobiony gra
werowanym herbem właściciela 
(prezentowany na wystawie).

Największy rozwój cechu złotni
czego w osiemnastowiecznym Gdań
sku nastąpił w trzeciej ćwierci wieku. 
W mieście działało wtedy około 40 
warsztatów. Najbardziej pomyślny 
okazał się rok 1770: czynnych było 
wtedy 48 warsztatów. Aż do począt
ku XIX w. wśród złotników utrzy
mywała się w Gdańsku średnio
wieczna tradycja - podobnie i w wie
lu innych miastach - skomasowania 
warsztatów przy jednej ulicy, od cze
go otrzymywała ona często nazwę. 
W trzeciej ćwierci XVIII w. zdecy
dowana większość rzemieślników
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Gdańskie srebra domowe

1. Dzbanek do kawy, trzecia ćwierć XVIII w., 
Gdańsk, nieznany monogramista „ECK”
2. Solniczka, między 1763 a 1767 r., Gdańsk, 
Michael Schleich
3. Cukiernica, 1786 lub 1790 r., Gdańsk, 
Emmanuel Ellerholtz I
4. Cukiernica, między 1792 a 1800 r., Gdańsk, 
Emmanuel Ellerholtz I
5. Dzbanek do czekolady, 1771 r., Gdańsk, 
Carl Ludwig Berendt
6. Koszyczek, ok. 1784 r., Gdańsk, Conrad 
Jacob Wonnicker
7. Para lichtarzy, 1783 lub 1787 r., Gdańsk, 
Ephraim Wischke
8. Łyżki, 1789-1795, Gdańsk, Carl Dawid RathsJim (wszystkie przedmioty są własnością Muzeum 

Historycznego Miasta Gdańska)

mieszkała przy trzech ulicach - św. 
Ducha, Szerokiej i przede wszystkim 
przy ul. Złotników, gdzie nierucho
mości posiadało dziewiętnastu złot
ników. Oprócz legalnie pracują
cych w mieście złotników działali 
jeszcze partacze, często wykształceni 
w Gdańsku czeladnicy, których na
zwiska występują w archiwaliach wy
łącznie z powodu wnoszonych na 

nich skarg. Wielu z nich działało na 
terenach należących do gdańskich 
klasztorów, które miały prawo do za
trudniania po jednym rzemieślniku 
każdej specjalności dla zaspokojenia 
potrzeb zgromadzenia.

Oprócz sreber wykonanych przez 
gdańskich złotników ekspozycja 
obejmuje również wyroby mistrzów 
z innych miast (m.in. Berlina, Kró

lewca, Elbląga, Malborka, Rygi), 
które w XVIII w. pojawiały się 
w Gdańsku. Przy ich wyborze kiero
wano się chęcią przedstawienia sre
ber o różnych funkcjach oraz poka
zania użytkowej różnorodności 
przedmiotów i ich walorów dekora
cyjnych. Wystawa będzie czynna do 
11 listopada br.

□
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ZBIORY I ZBIERACZE -

Pasja zbierania

J
ednym z najbardziej znanych pol
skich kolekcjonerów XX w. byl 
Jerzy Dunin-Borkowski; tworze
niu zbioru poświęcił cale życie. 

W ciągu kilkudziesięciu lat zgroma
dził około 15 tys. dzieł sztuki, wyro
bów rzemiosła artystycznego, archi
waliów, numizmatów i książek. 
W końcu lat sześćdziesiątych XX w. 
Jerzy Dunin-Borkowski ustanowił 
prywatną honorową nagrodę - pier
ścień „Digno amicitiae” (Godny 
przyjaźni), wręczany wybitnym ko
lekcjonerom. Jej kontynuacją jest 
ustanowiona w 2002 r. Honorowa 
Nagroda Hetmana Kolekcjonerów 
Polskich Jerzego Dunin-Borkowskie- 
go. W muzeum jego imienia w Kro
śniewicach corocznie podczas Ogól
nopolskiego Święta Kolekcjonerów 
honorowani są nią kolekcjonerzy, in
stytucje i stowarzyszenia za wybitne 
osiągnięcia kolekcjonerskie oraz 
ochronę pamiątek polskiej kultury 
narodowej w kraju i za granicą. Wła
śnie w 2002 r. nagroda trafiła do ko
lejnego wybitnego kolekcjonera - 
Ryszarda Z. Janiaka.

Ryszard Z. Janiak, od 15 lat pro
wadzący galerię sztuki w centrum 
Łodzi, może poszczycić się zbiorem 
ponad 800 eksponatów. Jego kolek
cja, powstała na przełomie lat sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX w., wyróżnia się rozmaitością 
tworzących ją obiektów. Ryszard Ja
niak zbiera wszystkie rodzaje broni, 
oporządzenia wojskowe, tkaniny 
oraz dodatki do ubiorów, srebra, 
brązy, rzeźbę, malarstwo i varia. 
O ogromie kolekcji mogliśmy prze
konać się, zwiedzając czynną od 26 
kwietnia do 22 lipca br. na Zamku 
Królewskim w Warszawie (przygoto
waną we współpracy z Muzeum Na
rodowym w Kielcach, w którym jest 
prezentowana od września do grud
nia br.) wystawę „Pasja zbierania. 
Kolekcja Ryszarda Z. Janiaka”.

Główną część wystawy na Zamku 
Królewskim w Warszawie stanowiło 
uzbrojenie europejskie i wschodnie 
oraz tkaniny. Eksponaty zostały po

dzielone na kilka grup. W dwóch 
pierwszych dominowała broń, upo
rządkowana według kryteriów przy
jętych w literaturze fachowej. Można 
było obejrzeć przedmioty stanowiące 
uzbrojenie ochronne: hełmy, tarcze, 
zbroje i pojedyncze elementy składo
we, broń białą (szable, miecze, sztyle
ty), palną (strzelby, pistolety), miota
jącą (łuki i strzały) i artyleryjską (ar
maty i moździerze) oraz oporządze
nie (pojemniki na skałki, torby na ła
dunki, rzędy końskie). Znajdowały 
się tu też dodatki do ubiorów - boga
te zbiory guzów kontuszowych i pa
sów metalowych, kolekcja sreber, ze
garów, malarstwa i miniatur, szkła, 
ceramiki, przyrządów mierniczych 
oraz wyrobów rzemiosła daleko
wschodniego.

Przedmioty składające się na 
pierwszą grupę miały proweniencję 
europejską; oprócz broni były to wy
roby rzemiosła artystycznego oraz 
malarstwo. Wyróżnić należy przede 
wszystkim kompletną zbroję husar
ską oraz zbiór różnego typu szabli. 
Eksponowany był również najstarszy 
zabytek w kolekcji - hełm z końca 
XV w., zwany saladą. Pokazano też 
pasy metalowe, tzw. przeworskie 
(przy których niekiedy zawieszano 
broń) oraz guzy kontuszowe. Dopeł
nieniem prezentacji sztuki europej
skiej były tkaniny, m.in. unikatowa 
jedwabna tkanina złotolita ze Słucka, 
szkło (m.in. kieliszek i karafinka 
z serwisu z herbem Mniszech wypro
dukowane w Hucie Kryształowej 
z Lubaczowa, kieliszki z górnoślą
skiej Huty „Wesoła”) oraz polskie 
portrety; wśród nich obraz ukazujący 
Annę, córkę Stanisława Herakliusza 
Lubomirskiego, namalowany na 
przełomie XVII i XVIII w.

W drugiej części wystawy można 
było obejrzeć przedmioty o prowe
niencji wschodniej, przede wszystkim 
broń bliskowschodnią z terenów 
Turcji, Persji (m.in. kolczuga, zbroja 
„cztery lustra”, składająca się z czte
rech stalowych płyt), Kaukazu i Indii, 
wraz z oporządzeniem. Najstarsza 

w grupie i niezwykle rzadka była tar
cza turecka z przełomu XVI i XVII w. 
z motywami perskimi. Przedmioty te, 
bogato zdobione dekoracją rytą, tra
wioną, złoceniami, emalią, inkrusta- 
cją czy kameryzacją, z elementami 
wykonanymi z kamieni szlachetnych 
lub kości, często zdobione cytatami 
z Koranu - stanowią przykład dużego 
kunsztu wytwarzających je artystów. 
Eksponowane tu były również tkani
ny wschodnie; wśród nich na szcze
gólną uwagę zasługiwał haftowany 
czaprak turecki z końca XVI w.

Dziewiętnastowieczna broń, rze
miosło artystyczne i portrety, związa
ne z polską tradycją narodową (Ry
szard Janiak znany jest z zamiłowania 
do tradycji sarmackiej), stanowiły 
kolejny wyodrębniony zespół. Pasy 
kontuszowe, wykonane w polskich 
i lyońskich manufakturach (ciekawy 
był zwłaszcza wiedeński pas fioleto- 
wo-czarny, zamówiony w czasie ża
łoby narodowej), guzy kontuszowe 
oraz karabele, portrety hetmanów 
polskich z przełomu XVIII i XIX w., 
makaty buczackie - były tłem dla 
prezentowanej broni.

W innej części ekspozycji prezen
towano przedmioty sakralne - para
menty liturgiczne, powstałe głównie 
w polskich ośrodkach złotniczych, 
oraz ciekawy zbiór plakiet wotyw
nych.

Osobną grupę tworzyły pozostałe 
przedmioty rzemiosła artystycznego 
z XVII-XX w.: zegary (kominkowe, 
stołowe, kaflowe i słoneczne), srebra 
(m.in. kufle wykonane w gdańskich, 
wysoko cenionych pracowniach złot
niczych ozdobione puttami symboli
zującymi cztery pory roku), dziewięt
nastowieczna porcelana, m.in. ze 
znanych wytwórni paryskich Dagoty 
i Nast, szkło, zespół miniatur (np. 
miniatura portretowa Edwarda, księcia 
Kentu, autorstwa Roberta Cosweya, 
oraz miniatury z początku XX w., 
przedstawiające Ludwika XVI, Marię 
Antoninę, czy Franciszka Józefa). 
Znalazły się tu także przedmioty 
codziennego użytku o proweniencji
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— ZBIORY I ZBIERACZE

1-6. Eksponaty z kolekcji Ryszarda Z. Janiaka, prezentowane na 
wystawie na Zamku Królewskim w Warszawie: zbroja husarska, 
Polska, połowa XVII w. (1), guz do ubioru kontuszowego, Polska, 
z przełomu XVI i XVII w. (2), kieliszek i karafinka z herbem 
Mniszech, Polska, Huta Kryształowa w Lubaczowie, po 1742 r.(3), 
zegar kaflowy, Niemcy, Augsburg, pierwsza potowa XVII w. (4), 
filiżanka ze spodkiem, Rosja, Sankt Petersburg, 
Cesarska Manufaktura Porcelany (?), pierwsza ćwierć XIX w. (5), 
posążek Buddy, Nepal (?), XVII w. (6)

blisko- i dalekowschodniej: naczynia, 
lampy, szkatułki, świeczniki oraz 
przyrządy miernicze.

Prezentację zamykał zbiór obiek
tów pochodzących z Dalekiego 
Wschodu: zbroja samurajska, broń 
japońska, posążki (tybetańskie, ne
palskie, mongolskie i chińskie 
z XVII-XIX w.), będące wyobraże
niami Buddy.

Wystawie towarzyszył katalog, 
opracowany przez Ryszarda Z. Jania
ka, Ryszarda de Latour i Annę Kwa- 
śnik-Gliwińską, wydany przez Ośro
dek Wydawniczy Zamku Królew
skiego w Warszawie ARX REGIA we 
współpracy z Muzeum Narodowym 
w Kielcach. W publikacji zamieszczo
no dwa eseje poświęcone kolekcji 
broni, rzemiosła artystycznego i ma
larstwa oraz 725 obszernych opisów 

prezentowanych na wystawie przed
miotów. Obiekty tam eksponowane 
zostały ujęte w trzech rozdziałach. 
W pierwszym pokazano te związane 
z uzbrojeniem i oporządzeniem: broń 
sieczną i kolną, drzewcową, obucho
wą, miotającą i palną. Część katalogu 
obejmująca przedmioty rzemiosła ar
tystycznego ukazuje pasy kontuszo
we, makaty buczackie, tkaniny je
dwabne i haftowane, aplikacje, ko
bierce, wyroby ze złota i stali, plakie
ty wotywne, dodatki do ubiorów, 
szkło, ceramikę i zegary. Ostatni roz
dział katalogu przedstawia przykłady 
malarstwa portretowego, malarstwa 
na blasze i miniatur. Z uwagi na czy
telność katalogu najpierw prezento
wane są wyroby polskie, potem za
graniczne (w porządku alfabetycz
nym państw, z których pochodzą); 

przedmioty zostały ukazane w kolej
ności chronologicznej. Wszystkie tek
sty są przetłumaczone na język angiel
ski. Na końcu publikacji umieszczono 
indeksy osób i geograficzny oraz bi
bliografię. Ponad 600-stronicowy ka
talog zawiera przeszło tysiąc ilustra
cji; starannie opublikowany przez 
warszawską drukarnię „Argraf” sta
nowi cenną pamiątkę.

Jak twierdzi Ryszard Janiak 
w przedmowie do katalogu wystawy: 
„Moją pasją jest uzbrojenie historyczne 
oraz tkaniny, jednak «chorobą», z cze
go zdaję sobie doskonale sprawę, jest 
chęć posiadania jak największej liczby 
przedmiotów”. W tytule wystawy chy
ba lepiej określona została ta chęć po
siadania - to nie choroba, tylko pasja, 
która może stać się powołaniem.

□
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ZABYTKI I MLODZIEZ -

Historia białostockiego 
kina „Ton"

W ramach programu „Ślady przeszło

ści - uczniowie adoptują zabytki" 
uczniowie klasy II e Publicznego Gimna
zjum nr 3 w Białymstoku pod kierun
kiem mgr Bogusławy Zdrojewskiej za
jęli się dziejami białostockiego kina 
„Ton”. Efektem ich pracy jest m.in. 
poniższy artykuł.

H
istoria Białegostoku sięga ko
rzeniami XV w., ale najwięk
szy rozkwit miasta przypadł 
na czasy panowania hetmana Jana 

Klemensa Branickiego. Dzięki jego 
mecenatowi Białystok przekształcił 
się w miasto godne siedziby magnac
kiego rodu. Zbudowany przez niego 
pałac i zespół parkowo-ogrodowy za
chwycał niejedną koronowaną głowę. 
Nie bez przyczyny zaczęto nazywać 
Białystok Wersalem Podlasia. Po po
żarze w 1753 r. hetman gruntownie 
przebudował miasto według nowego 
planu architektonicznego, opartego 
na wzorach francuskich i saskich.

Działalność charytatywna Jana 
Klemensa Branickiego do dziś dnia 
budzi wielkie emocje i zachwyt. Wie
lokrotnie mijamy piękne zabytki mia
sta, będące dziełem dobroczynności 
Branickiego, z jego fundacji wybudo
wano w Białymstoku m.in. ratusz, 
klasztor, zbrojownię, kaplicę św. Ma
rii Magdaleny, szpital-przytułek dla 
ubogich. Ale ilu z nas zna ich pierwot
ne przeznaczenie i wie, jaką tajemni
czą historię kryją w sobie ich mury?

Dzieje budynku, w którym mieści 
się obecnie kino „Ton” przy ul. Rynek 
Kościuszki 2, sięgają XVIII w. i rów
nież związane są z działalnością dobro
czynną Jana Klemensa Branickiego. 
„Chcąc mieszkańcom miasta swego 
dziedzicznego Białystok w chorobach 
i kalectwach dać ratunek, wygodę 
i usługę” {Dokumenty sióstr szarytek 
z Białegostoku, Archiwum Zgromadze
nia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo w Warszawie), ufundował on 
murowany szpital parafialny z kaplicą, 

poczęły się już w 1762 r., jednakże do
piero 17 października 1768 r. hetman 
Branicki u księży misjonarzy w Tykoci
nie spisał akt erekcyjny fundacji biało
stockiego przytułku.

Branicki zaznaczył, aby w szpitalu 
było „trzech ubogich prawdziwie kale
kich, niedołęgów nie mogących zara
biać ani wyżebrać chleba, byle nie 
miał, który z nich choroby, jakiej za
raźliwej” (AAB, Akt fundacyjny szpita
la...}, inni natomiast ubodzy mieli być 
przeznaczeni do posługi kościelnej 
i modlitwy. Spośród dwunastu ubo
gich jeden najbardziej sumienny został 
mianowany „starszym dziadem” 
(AAB, Akt fundacyjny szpitala...} 
i miał czuwać nad porządkiem, spo
kojem oraz przyzwoitością w przytuł
ku; odpowiedzialny był również za 
pilnowanie kościoła. Oprócz prac po
rządkowych i opieki nad parafią, ubo
dzy mieli pełnić powinność duchową 
- codziennie „przed dzwonieniem ró
żaniec odmówić i mszy świętej na in-
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1. Akt fundacyjny szpitala dla 
ubogich, sporządzony przez 
Jana Klemensa Branickiego 
17 października 1768 r. 
(zbiory Archiwum 
Archidiecezjalnego
w Białymstoku)

2. Kościół Wniebowzięcia NMP 
w Białymstoku, z lewej strony 
fasada budynku szpitala
(wg Katalog rysunków 
architektonicznych 
ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie, 
PWN, Warszawa 1975)

szkółką i izbami dla chorych, w którym 
według jego woli i nadania miało zna
leźć schronienie „ubogich dziadów sied
miu i bab starych sześć” (Archiwum Ar
chidiecezjalne w Białymstoku [dalej: 
AAB], Akt fundacyjny szpitala dla ubo
gich, czyniony przez fana Klemensa Bra
nickiego dnia 17 października 1768 ro
ku}. Prace przy budowie szpitala roz-

tencję moją wysłuchać, prace swoje 
koło kościoła za mnie ofiarować, a za 
dusze zmarłe żadnego ratunku niema- 
jące modlić się” (AAB, Akt fundacyjny 
szpitala...}.

Opiekę nad chorymi sprawować 
miały sprowadzone przez Branickie
go siostry szarytki; 26 września 1768 r. 
zawarł w tej sprawie kontrakt ze
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Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia. 
W pobliżu kościoła wybudował sza
rytkom klasztor, a na wyposażenie 
szpitala oraz potrzeby chorych 
i sióstr zapisał 7 tys. zł polskich rocz
nego dochodu z dóbr tykocińskich.

Po śmierci Jana Klemensa Branic- 
kiego szpital wielokrotnie wspierali 
dobroczyńcy, m.in. w 1778 r. ks. Jan 
Antoniewicz zapisał 8 tys. zł polskich 
na stałe utrzymanie dwóch łóżek dla 
chorych, na ten sam cel przeznaczył 
w 1785 r. sumę 10 tys. zł polskich ks. 
Jan Daniszewski. Ubogich wspierali 
również świeccy.

W 1795 r. Białystok dostał się pod 
zabór pruski, a następnie w 1802 r. 
Potoccy, spadkobiercy Branickiego, 
sprzedali miasto Prusom. Władze 
pruskie niejednokrotnie czyniły stara
nia o utrzymanie szpitala, wspomaga
jąc go finansowo. Los przytułku i sy
tuacja chorych uległa znacznemu po
gorszeniu w wyniku traktatu tylżyc
kiego (1807 r.), na mocy którego 
utworzono Obwód Białostocki, 
wchodzący w skład Cesarstwa Rosyj
skiego. W 1810 r. Rosjanie próbowa
li jeszcze utrzymać białostocki szpital 

dla ubogich, ale chorzy zaczęli już 
opuszczać jego mury.

W 1842 r. w wyniku wcielenia do 
guberni grodzieńskiej miasto utraciło 
namiastkę swojej autonomii, a z nią 
ograniczono również działalność do
broczynną Zgromadzenia Sióstr Miło
sierdzia, które ostatecznie 27 czerwca 
1864 r. zostało zlikwidowane.

Kontynuacją charytatywnego dzie
ła Branickiego miało być powstałe 
w 1855 r. Białostockie Towarzystwo 
Dobroczynności, które przejęło po 
szarytkach wiele zabudowań, w tym 
budynek byłego szpitala-przytułku. 
Dążeniem Towarzystwa było „dawać 
schronienie starcom i ludziom niezdol
nym do pracy, opiekować się podrzut
kami i sierotami oraz nieść pomoc ma
terialną biednej ludności miejscowej” 
(Henryk Mościcki, Białystok. Zarys 
historyczny, Białystok 1933, s. 191). 
W tym też celu w 1859 r., dzięki sta
raniom założyciela Towarzystwa Do
broczynności ks. Bąkowskiego, misjo
narza, dziekana i proboszcza miejsco
wego kościoła, budynek dawnego 
szpitala gruntownie wyremontowano, 
przeznaczając jego pomieszczania na

3. Dom sióstr szarytek w Białymstoku 
(zbiory Archiwum Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
w Warszawie)

4. Polska Drukarnia Bolesława Huppertca
w budynku dawnego szpitala (zbiory 
fotografii w Muzeum Historycznym - Oddział 
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku)

5. „Dom Katolicki” (zbiory fotografii
w Muzeum Historycznym - Oddział Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku)

6. Budynek kina „Ton”, widok obecny

(fot. 6 - Marcin Borys)

przytułek dla dwudziestu bezdom
nych starców. Natomiast w budynku 
po przeciwnej stronie ulicy, w daw
nym domu Sióstr Miłosierdzia Towa
rzystwo Dobroczynności prowadziło 
sierociniec dla dwanaściorga dzieci.

Po 1910 r. budynek na pl. Bazar- 
nym, gdzie znajdował się sierociniec, 
wydzierżawiono na „Hotel Niemiec
ki”, a dzieci przeniesiono do przytułku 
dla starców. W 1916 r. został przepro
wadzony gruntowny remont budynku. 
„Doprowadzono elektryczność, zrepe- 
rowano kominy, dach, ganek, a także 
podłogi wewnątrz przytułku. Wystawiono 
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dwa nowe piece i przestawiono cztery 
stare. Wyłożono nowy bruk wokół do
mu” (Ks. A. Szot, Towarzystwo Dobro
czynności w Białymstoku w latach 
1915-1919, w okresie okupacji nie
mieckiej, w: Wyzwolenie czy okupacja? 
Stosunek Społeczności polsko-litewsko- 
-bialoruskiej do zmieniających się w XX 
wieku systemów państwowych, Biały
stok 2006, s. 16). Działalność charyta
tywną Towarzystwo Dobroczynności 
mogło prowadzić dzięki składkom 
członkowskim, dzierżawom nierucho
mości, zapomogom z Zarządu Miasta 
oraz różnego rodzaju zbiórkom i orga
nizowanym przez pensjonariuszy 
przedstawieniom teatralnym, lote
riom. Z biegiem czasu liczba pensjona
riuszy w przytułku wzrastała. Koniecz
na była zmiana organizacji i rozbudo
wa domu. W lutym 1918 r. małe dzie
ci umieszczono w domu drewnianym 
na bulwarze miejskim, natomiast bied
ne i schorowane kobiety przeniesiono 
z głównego budynku do oficyny.

W celu utrzymania swojej działal
ności najprawdopodobniej jeszcze 
przed opuszczeniem pensjonariuszy 
w 1918 r. Towarzystwo Dobroczyn
ności wydzierżawiło budynek daw
nego szpitala. Siedzibę swoją miało 
też powstałe w 1908 r. Stowarzysze
nie Robotników Katolickich. Z in
formacji prasowych wynika, iż przed 
1915 r. mieściła się tu kwiaciarnia 
Szmidta, a od 1919 r. funkcjonowały 
również: Spółdzielnia Ogrodniczo- 
-Pszczelnicza, zakład pogrzebowy, 
księgarnia katolicka, sklepy z warzy
wami, Polskie Towarzystwo Popiera
nia Prasy i Czytelnictwa oraz Polska 
Drukarnia Bolesława Huppertca.

Celem założonego po odzyskaniu 
niepodległości Polskiego Towarzystwa 
Popierania Prasy i Czytelnictwa było 
wydanie dziennika. Pierwszy numer 
„Dziennika Białostockiego” ukazał się 
6 kwietnia 1919 r. W okresie wojny 
polsko-bolszewickiej wstrzymano wy
dawanie dziennika, które następnie 
wznowiono 27 sierpnia 1920 r. pod 
redakcją Antoniego Lubkiewicza.

Od 1935 r. właścicielem budynku 
zostało Chrześcijańskie Stowarzysze
nie Spółdzielcze „Zjednoczenie”, któ
rego staraniem wyremontowano 
obiekt, dobudowując również salę 
z przeznaczeniem na kino „Świat”. 

23 stycznia 1935 r. odbyła się inaugu
racja kina oraz poświęcenie „Domu 
Katolickiego”. Uroczystość uatrakcyj
nił zespół „Reduta”, wystawiając 
przedstawienie Teoria Einsteina. 
Mieszkańcy chętnie odwiedzali kino 
„Świat”, zwłaszcza że było w nim aż 
osiemset miejsc na sali i czteroosobo
we loże z oddzielnymi wejściami, naj
nowszy aparat kinematograficzny, do
bra akustyka, elegancki wystrój, a co 
ważne - urządzano w nim seanse po
południowe. Poza wyświetlaniem fil
mów odbywały się wszelkie obchody 
i uroczystości narodowe i religijne 
oraz imprezy kulturalno-oświatowe. 
Repertuar kina dostosowywano prze
ważnie do potrzeb i nastrojów miesz
kańców. Jego scenę zaszczycili wybitni 
artyści Drugiej Rzeczypospolitej: Loda 
Halama, Hanka Ordonówna, Chór 
Juranda oraz wspomniany wyżej ze
spól „Reduta”. W 1937 r. Melchior 
Wańkowicz wygłosił w nim sławny 
odczyt 85 kilometrów od Białegostoku.

Po zniszczeniach drugiej wojny 
światowej jednym z nielicznych bu
dynków ocalałych w mieście w 1944 r. 
był właśnie „Dom Katolicki”. Siedziba 
teatru - „Dom Ludowy” im. Piłsud
skiego (obecny budynek teatru przy ul. 
Elektrycznej 1), była doszczętnie znisz
czona. Na jego użytek oddano więc 
ocalałą salę przedwojennego kina 
„Świat”. Teatr Miejski zainaugurował 
swoją działalność 22 września 1944 r. 
sztuką Stefana Żeromskiego Uciekła 
mi przepióreczka. Zespół teatru two
rzył Witold Różycki, jeden z jego zało
życieli, nieliczni aktorzy miejscowi 
oraz grupa przybyła z Lublina. Na de
skach niewielkiej sceny występowali 
m.in. Renata Ruszyć, Lidia Zamków, 
Witold i Zygmunt Różyccy, Włady
sław Szumowicz, Józef Kondrat, Jan 
Świderski, Czesław Wołłejko. Pod ko
niec 1944 r. część zespołu przybyłego 
z Lublina wyjechała do Łodzi, zaś do 
Białegostoku przybyli aktorzy wileń
skiej „Lutni” z Hanką Bielicką, Micha
łem Meliną, Igorem Śmiałowskim, Je
rzym Duszyńskim, Mieczysławem 
Wojnickim i Zygmuntem Kęstowi- 
czem. Sztuki wystawiano od dziesięciu 
do trzydziestu razy, niektóre z nich 
oglądało 10 tys. widzów. Frekwencja 
taka w mieście liczącym wówczas nie
wiele ponad 40 tys. mieszkańców mo

że dać nam wyobrażenie, jak ogrom
nym uznaniem i zainteresowaniem cie
szył się teatr.

Czarną kartą w historii budynku 
dawnego przytułku zapisały się organi
zowane w sali Teatru Miejskiego po
kazowe procesy polityczne. 18 marca 
1946 r. odbył się proces Kazimierza 
Nowińskiego, Mieczysława Matejczy
ka oraz Zygmunta Szczepa. Około 
czterystu zebranych na sali mieszkań
ców Białegostoku przyglądało się roz
prawie, na której dwie osoby skazano 
na karę śmierci, a jedną na karę 5 lat 
więzienia. Najgłośniejszy jednak był 
proces lipcowy, kiedy na lawie oskar
żonych zasiadł ppłk Aleksander Ryb
nik, zastępca prezesa Okręgu WiN 
Białystok, oraz dwudziestu trzech 
członków Inspektoratu Suwalsko-Au- 
gustowskiego. Wynikiem tej rozprawy 
było siedem wyroków śmierci, które 
wykonano 11 września 1946 r. w bia
łostockim więzieniu.

Powstanie kina „Ton” wiąże się 
z ciężkimi, powojennymi latami w bia
łostockiej kinematografii. Jego otwar
cie odbyło się 3 maja 1946 r. w czasie 
uroczystej akademii z udziałem władz 
państwowych i politycznych; siedzibę 
kina wyznaczono w starym budynku 
obecnego kina „Pokój”. Dopiero 
w 1948 r., po przeniesieniu Teatru 
Miejskiego z budynku dawnego szpita- 
la-przytułku na Planty (obecny teatr 
im. A. Węgierki), kino „Ton” rozpo
częło swoją działalność przy ul. Rynek 
Kościuszki 2.

W 1951 r. w budynku kina „Ton” 
mieściła się Centrala Wynajmu Fil
mów. Biuro znajdowało się tuż za 
ekranem, natomiast magazyn kopii 
urządzono w prowizorycznej komórce 
pod schodami. Pomieszczenia te były 
jednak zbyt uciążliwe, a samo przecho
wywanie filmów zbyt ryzykowne, 
szybko więc postarano się o nowy lo
kal i Centralę Wynajmu Filmów prze
niesiono na ul. Warszawską 15.

Od 1997 r. kinem „Ton” kieruje 
Jacek Chrościński, który czuwa nad 
doborem repertuaru kina, usytuowa
nego w ważnym miejscu Białegosto
ku - u stóp kościoła katedralnego 
Wniebowzięcia NMP i stanowiącego 
jego własność.

Bogusława Zdrojewska
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Siedem nowych cudów świata
Ogłoszona została nowa lista 

siedmiu cudów świata. Wy
boru dokonało około 100 milio

nów internautów, a pomysło
dawcą tego niezwykłego plebi
scytu byt Kanadyjczyk szwaj
carskiego pochodzenia, filmo
wiec i podróżnik, Bernard We
ber. Uznał on, że lista siedmiu 
cudów świata antycznego jest 
już w pewnym sensie nieaktual
na - do naszych czasów do
trwała jedynie piramida Cheop- 
sa, pozostałe (wiszące ogrody 
Semiramidy w Babilonie, świą
tynia Artemidy w Efezie, posąg 
Zeusa dłuta Fidiasza w Olimpii, 
mauzoleum w Halikarnasie, Ko
los Rodyjski oraz latarnia mor
ska w Aleksandrii) nie istnieją - 
należy więc zorganizować no
we wybory. Założona przez nie
go fundacja od 2000 r. zbierała 
nadsyłane przez internautów 
propozycje. Wyniki ogłoszono 
w lipcu br. w Lizbonie i okazały 
się dość zaskakujące: spośród 
siedmiu nowo wybranych cu
dów świata tylko jeden jest eu
ropejski, większość znajduje się 
w Azji i Ameryce Łacińskiej. Oto 
one:

■ Koloseum we Włoszech - 
amfiteatr w Rzymie, zbudowany 
w I w. n.e. Ma kształt elipsy 
o długości 188 i szerokości 
156 m. Mógł pomieścić 50 tys. 
widzów. Odbywały się w nim 
walki gladiatorów oraz egzeku
cje chrześcijan.

■ Wielki Mur Chiński - po
czątki jego budowy sięgają VI w. 
p.n.e., w XIV-XVII w. n.e. prze

kształcony został w kamienny 
mur, którego całkowita długość 
z bocznymi odgałęzieniami wy
nosi ok. 6 tys. km.

■ Petra - miasto w Jordanii, 
słynące z królewskich grobow
ców, wykutych w skale w I w. 
p.n.e. -1 w. n.e. Ich fasady wzo
rowali Arabowie na budowlach 
helleńskich. Pierwotnie pokryte 
były tynkiem, ale niesiony przez 
wiatr piasek zerwał go i odsłonił 
wielobarwne skały, w których 
zostały wykute.

■ Machu Piechu - najlepiej 
zachowane miasto Inków w Pe
ru, położone w Andach, na wy
sokości 2500 m n.p.m., zbudo
wane z jasnego granitu, oto
czone murami i uprawnymi ta
rasami. Kiedy powstało, nie jest 
ostatecznie ustalone. Jedni ba
dacze twierdzą, że już w IX w., 
inni, że w XV. W połowie XVI w. 
z niewiadomych przyczyn zo
stało opuszczone. Należy do 
znakomitych przykładów zwią
zania architektury z naturalnym 
środowiskiem.

■ Chichen Itza - jedno z naj
wspanialszych miast Majów na 
półwyspie Jukatan w Meksyku. 
Jego wyjątkowo cenną budowlą 
jest świątynia Kukulkana - 
schodkowa piramida złożona 
z dziewięciu tarasów. Powstała 
ona w drugiej połowie XI lub 
w połowie XII w.; w jej wnętrzu 
archeolodzy odkryli pozostało
ści piramidy zbudowanej około 
100 lat wcześniej.

■ Tadż Mahal w Indiach - 
mauzoleum wzniesione w polo-

Posąg Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro

wie XVII w. w Agrze na zamó
wienie władcy Indii Szahdżaha- 
na na pamiątkę jego przed
wcześnie zmarłej małżonki 
Mumtaz Mahal. Główną bu
dowlę mauzoleum wieńczy ko
pula, charakterystyczna dla 
sztuki islamu, a gigantyczna 
brama symbolizuje wrota do ra
ju. Śnieżnobiały marmur i do
skonale proporcje czynią 
z Tadż Mahal zespól wyjątkowo 
piękny.

■ Posąg Chrystusa Zbawi
ciela w Rio de Janeiro - symbol 
Brazylii, usytuowany na szczy
cie 710-metrowej góry Corcova
do. Zaprojektowana przez fran

cuskiego rzeźbiarza polskiego 
pochodzenia Paula Landow
skiego i wykonana w stylu art 
deco 32-metrowa figura Chry
stusa odsłonięta została w Rio 
de Janeiro w 1931 r. w setną 
rocznicę niepodległości Brazylii.

Plebiscyt na siedem nowych 
cudów świata nie został przyjęty 
z aprobatą przez UNESCO. Or
ganizacja ta zdystansowała się 
od całego przedsięwzięcia. Jej 
przedstawiciele nie uczestniczyli 
w uroczystości ogłoszenia wyni
ków w Brukseli i twierdzą, że no
wa lista nie będzie miała jakiego
kolwiek wpływu na ich pracę. |- j

Spotkanie z książką
ATLAS ZABYTKÓW POLSKI

Szukając atlasów pomocnych w wakacyjnych wędrówkach po kra
ju, warto zwrócić uwagę na najnowszy, opublikowany w 2007 r. 
przez warszawskie wydawnictwo Carta Blanca, Atlas zabytków Pol

ski. Wydawnictwo działa na rynku od 2000 r., a spe
cjalizuje się w przygotowywaniu atlasów, przewod
ników, map, a więc publikuje to, co interesuje tury
stów. Atlas zabytków Polski zawiera zestawienie 
obiektów architektury, sztuki, techniki, militariów 
i muzealnictwa ujęte w formie map (w skali 1: 300 000) 
i planów dzielnic 10 miast (Gdańska, Krakowa, Lu
blina, Lodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Toru
nia, Warszawy i Wrocławia). Na mapach znajduje 
się ponad siedem tysięcy nazw miejscowości 
z oznaczeniami występujących w nich atrakcji tury
stycznych (są to hasfa-sygnatury z podanym dato
waniem i krótkim opisem, np. „kościół z 1864 r.”, 
„klasycystyczny dwór", „ruiny zamku krzyżackie
go", „niemieckie schrony bojowe z I pot. XX w.", 
„hodowla koników polskich", „gotyckie mury miej
skie” itp.). Opracowany w ten sposób, bardzo czy
telny układ atlasu pozwala zaplanować podróż tak, 

aby zwiedzić godne tego obiekty. Uzupełnieniem publikacji jest in
deks nazw geograficznych zawierający ponad 19 tys. haseł, który 
obejmuje polskie nazwy miejscowości i ich części, nazwy obiektów 

hydrograficznych, przejść granicznych, parków narodo
wych i krajobrazowych, szczytów, rezerwatów przyrody 
i jaskiń. Na końcu atlasu znajduje się 16 kolorowych ta
blic, ukazujących zdjęcia obiektów reprezentatywnych 
dla architektury romańskiej, gotyckiej, renesansowej, 
manierystycznej, barokowej, klasycystycznej, eklektycz
nej, drewnianej, militarnej, dwudziestowiecznej i zabyt
ków techniki. Aż trudno uwierzyć, że tak bogaty materiał 
zawarty został na 256 stronach!

Książka z pewnością ułatwi dotarcie do najcie
kawszych polskich zabytków, pozwoli odkryć nowe, 
nieznane miejsca i rzadko uczęszczane szlaki. Będzie 
służyć pomocą ruszającym w drogę turystom, zain
spiruje podróżników, żądnych nowych wrażeń. Atlas 
można nabyć w oprawie miękkiej lub (drożej) w twar
dych okładkach w wydawnictwie Carta Blanka (00-251 
Warszawa, ul. Miodowa 10, tel. 022 695 45 55, 
www.cartablanca.com.pl).

Atlas 
zabytków 

Polski
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Wokół Pałacu Saskiego
„Opowieści z Pafacu Sa

skiego” - to tytut wystawy 
fotograficznej, której werni
saż odbyt się 18 maja 2007 r. 
w salach warszawskiego 
hotelu Sofitel Victoria. Wy
stawę można byto oglądać 
19 i 20 maja w ramach VII 
Dni Archeologa, jak również 
przez caty lipiec. Autorka 
zdjęć prezentowanych na 
wystawie - archeolog Joan
na Borowska - brata udział 
w 2006 r. w badaniach wy
kopaliskowych obejmują
cych obszar dawnego Pała
cu Saskiego w Warszawie 
oraz tereny do niego przyle
gające. Tak powstał cykl 40 
artystycznych fotografii, nie 
tylko dokumentalnych, lecz 
na nowo odsłaniających ta
jemnice tego szczególnego 
dla Warszawy miejsca. Hi
storia Pałacu Saskiego i są
siadujących z nim niegdyś 
zabytkowych budowli stała 
się też tematem specjalnej 
edycji wystawy „Opowieści 
z Pałacu Saskiego”, prezen
towanej od 18 maja do 
2 czerwca 2007 r. w Green 
Gallery na warszawskiej 
Starówce i w Instytucie 
Francuskim. Obie wystawy 
będą pokazywane jeszcze 
w innych miejscach. Przy- 
pomnijmy kilka wybranych 
opowieści z Pałacu Saskie
go, towarzyszących fotogra
fiom na wystawie.

1. Rządy Sasów - to okres dużych zmian 
w obyczajowości polskiej. W historii utrwaliły się 
one jako czas niekończących się uczt i pijatyk. 
Szlachta często powtarzała: „za króla Sasa jedz, 
pij i popuszczaj pasa". Znane są wyczyny 
szlachciców opróżniających duszkiem trzylitro- 
wy kielich wina. Ludzie ci budzili w owym czasie 
podziw i szacunek. Często też przymykano oczy 
na przewinienia, które popełniali pod wpływem 
alkoholu.

August II Mocny szczycił się „mocną głową”. 
Chętnie pił wódkę, w czym naśladowali go pod
dani, u których nastąpiła nobilitacja tego trunku. 
Jego syn, August III pil wino i po sutym obiedzie 
lubił zapalić tytoń, a przy tym popijał ze szkla
neczki „tęgie i tłuste" saskie piwo.

2. Na jednej stronie medalika, 
znalezionego pośród pałacowego 
gruzu, znajduje się wizerunek po
staci błogosławionego Władysława 
z Gielniowa i napis: „B/jogostawio- 
ny] Ladyslawie patronie Warszawy 
módl się za nami".

Władysław (Ladyslaw) z Giel
niowa żył w latach ok. 1440-1505, 
byt bernardynem i ostatnie lata 
swojego życia spędził w klasztorze 
w Warszawie. Wygłaszał płomien
ne kazania i wówczas zdarzało mu 
się wpadać w ekstazę. W kilkana
ście lat po jego śmierci wybuchła 
w Warszawie epidemia, wtedy wła
śnie modlono się o wstawiennic
two do Władysława i zaraza ustała. W 1750 r. Władysław został beatyfikowany przez papieża 
Benedykta XIV, a w kilka lat później ogłoszono go patronem Królestwa Polskiego i Litwy. 
W 1962 r. papież Jan XXIII ustanowił go patronem Warszawy. Relikwie błogosławionego Wła
dysława z Gielniowa byty przechowywane w kościele św. Anny w Warszawie.

Zwykły medalik - a jednak niezwykły. Ciekawe, do kogo należał? Zapewne do mieszkańca 
Warszawy, któremu bliski byt patron stolicy błogosławiony Władysław z Gielniowa.

3. Odkopane w piwniczce Pałacu Saskiego 
fragmenty rosyjskiego munduru wojskowego 
z okresu Królestwa Polskiego przypominają cza
sy, gdy w sąsiednim pałacu Bruhla rezydował 
brat cara, naczelny wódz, wielki książę Konstan
ty. Na dziedzińcu Pałacu Saskiego odbywały się 
wówczas codziennie o godzinie 11 przed połu
dniem musztry i defilady wojskowe. Znane byty 
przypadki, że źle zapięty guzik czy krzywo przy
szyta haftka byty powodem degradacji, wygna
nia, a nawet bezlitośnie wymierzanej kary więzie
nia. Wielu oficerów, nie mogąc znieść upokorzeń 
i zniewag, których nie szczędził książę Konstan
ty, podawało się do dymisji. Bywało również, że 
porywali się na własne życie...
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4. Przy południowej oficynie Pałacu Bruhla, 
w małej piwniczce, do której można wejść od strony 
Ogrodu Saskiego, pośród gruzu, pochodzącego 
z czasów drugiej wojny światowej, leżały dziecięce 
buciki i główka lalki. W jaki sposób przedmioty, nale
żące zapewne do małej dziewczynki, znalazły się 
w miejscu, w którym w okresie okupacji rezydował 
Gubernator Dystryktu Warszawskiego Ludwik Fi
scher?

Widok tych przedmiotów uruchamia wyobraźnię 
i przywołuje obraz żydowskich dzieci, które w czasie 
okupacji hitlerowskiej wychodziły poza mury getta 
znajdującego się niedaleko, aby zdobyć żywność 
dla głodujących. Wiele z nich zginęło. Byty jednak 
i takie, którym udało się znaleźć kryjówkę i przeżyć. 
Trzeba wierzyć, że do nich należała także właściciel
ka bucików i porzuconej lalki.

Joanna Borowska

Szósty raz po fortach!
Sekcja Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia zaprasza w niedzielę 14 października 2007 r. 
na forteczny VI Luboński Rajd Rowerowo-Pieszy 
„Śladami Historii". Patronat honorowy nad imprezą 
objął wojewoda wielkopolski Tadeusz Dziuba oraz 
burmistrz miasta Luboń Dariusz Szmyt. Jak dotych
czas, jest to jedyna cykliczna impreza w Poznaniu, 
w trakcie której można zwiedzać niedostępne na co 
dzień dla turystów forty zewnętrznego pasa umoc
nień dziewiętnastowiecznej twierdzy. Główną atrak
cją tegorocznego rajdu będzie wyjątkowa możliwość 
obejrzenia wnętrz jednego z obiektów. Odbędzie się 
także inscenizacja potyczki wojsk polskich i niemiec
kich w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r. oraz pre
zentacja historycznego umundurowania, odbywają
ca się pod hasłem „Od Kaczmarka do Kaczmarka", 
przygotowana przez Grupę Rekonstrukcyjną „Sala
mandra” z Lubonia, Wielkopolską Grupę Miłośników 
Historii „Wiarus”” z Poznania oraz Wronieckie Stowa
rzyszenie Historyczne „Historica". W organizacji im
prezy bierze także udział Sekcja Rowerowa Unilever 
Polska S.A.
Impreza ma charakter rodzinny, jest bezpłatna i od
będzie się bez względu na pogodę. Liczba miejsc 
jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: 
Przemysław Maćkowiak 
tel. +48 604 869 102
e-mail: przemyslaw.mackowiak@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!

(fot. Paweł Skowera)

\N ubiegłorocznej, piątej edycji imprezy wzięto udział ponad 350 
uczestników; jej główną atrakcją była możliwość zwiedzenia fortu 
pośredniego la na Starotęce. Odbyta się także inscenizacja historyczna 
prezentująca zdobycie fortu przez Rosjan w 1945 r.
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Pomnik Karola Szymanowskiego w Słupsku

Z okazji 125. rocznicy urodzin
i 70. rocznicy śmierci Karo

la Szymanowskiego - najwy
bitniejszego polskiego kompo
zytora pierwszej połowy XX w., 
Sejm Rzeczypospolitej oglosit 
rok 2007 Rokiem Karola Szy
manowskiego. Z tego też po
wodu warto przypomnieć, że 
w Stupsku znajduje się bodaj
że jedyny w Polsce (nie licząc 
popiersia kompozytora w willi 
„Atma” w Zakopanem) pomnik 
tego muzyka. Jest dziełem 
znanego polskiego rzeźbiarza 
prof. Stanisława Horno-Po- 
plawskiego, przy współpracy 
z żoną Ingą, synem Andrzejem 
i uczniami: Czesławem Gajdą 
i Albertem Zalewskim.

To, że pomnik ten powstał 
w Stupsku, nie jest dziełem 
przypadku. Od ponad czter
dziestu lat każdego września 
w tym mieście organizowany 
jest Festiwal Planistyki Polskiej. 
W jego ramach występowali 

najwybitniejsi polscy pianiści, 
jak np. Halina Czemy-Stefań- 
ska, Adam Harasiewicz, Ry
szard Bakst, Barbara Hesse- 
-Bukowska, Piotr Paleczny, 
Krystian Zimerman. Festiwal 
daje również szansę zaprezen
towania się młodym, wyróżnia
jącym się adeptom sztuki pia
nistycznej, organizując „estra
dę młodych”. Na tej estradzie 
zdobywał ostrogi ubiegłorocz
ny laureat Konkursu Fryderyka 
Chopina - Rafał Blechacz. Go
rącym orędownikiem stupskie
go festiwalu byt red. Jerzy 
Waldorff (m.in. wieloletni wice
prezes Zarządu Głównego To
warzystwa Opieki nad Zabyt
kami i inicjator powstania stup
skiego Oddziału TOnZ). Wła
śnie to Jerzy Waldorff zapro
ponował w 1971 r. Stupskiemu 
Towarzystwu Społeczno-Kul
turalnemu, organizatorowi fe
stiwalu, wzniesienie w Słupsku 
pomnika, który podkreślałby 

kulturotwórcze ambicje miasta 
i upamiętnił 90. rocznicę uro
dzin i 35. rocznicę śmierci 
kompozytora, przypadające 
w 1972 r. Propozycja ta zyska
ła aprobatę, STSK doprowa
dziło do jej realizacji, dokonu
jąc zbiórki pieniężnej i zlecając 
wykonanie monumentu S. 
Horno-Poptawskiemu.

Na inaugurację V Festiwalu 
Planistyki Polskiej 9 września 
1972 r. uroczystego odsłonię
cia pomnika dokonał Stanisław 
Wroński - minister kultury 
i sztuki, w towarzystwie Krysty
ny Dąbrowskiej - siostrzenicy 
Karola Szymanowskiego.

Pomnik usytuowany został 
w jednym z najbardziej ozdob
nych, śródmiejskich skwerów 
(obecnie nazwany imieniem 
Jerzego Waldorffa), w pobliżu 
siedziby teatru i filharmonii. 
Stanowi on interesujący akcent 
w przestrzeni, tym bardziej że 
jest to kompozycja zbudowana 

z kilku elementów. Centralnym, 
najważniejszym elementem 
jest wykuta w granicie, stojąca 
frontalnie na niewielkim, pła
skim wyniesieniu postać kom
pozytora. Tłem dla sylwety jest 
kamienna płyta w kształcie 
wieka fortepianu z wykutym 
napisem „KAROL SZYMANOW
SKI" i nutami fragmentu muzy
ki do baletu Harnasie. Pod sto
pami - swobodnie położone 
kamienie w formie klawiszy in
strumentu. Od frontu do syl
wetki prowadzą kamienne 
schody, z prawej strony scho
dów znajduje się kamienny 
blok z wizerunkiem głowy Har
nasia, z lewej strony stok pa
górka porośnięty jest krzewami 
irgi i paproci z cieknącą mię
dzy nimi stróżką wody.

Oto jak widzi swoje dzieło 
i uzasadnia nagromadzenie 
określonej symboliki sam au
tor: „Jest to przestrzenna kom
pozycja rzeźbiarska, central-

M l Z E V M 
NARODOWE 
W KRAKOWIE:

Obchody Roku 

Karola Szymanowskiego 
w Muzeum Narodowym 

w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie 

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi 

„Atma" w Zakopanem 

ul. Kasprusie 19, tel. 018 / 201 34 93 

www.muzeum.krakow.pl

2007

zymanowskiego
I 25. rocznica urodzin
70. rocznica śmierci

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury 

I Dziedzictwa Narodowego

COM ARCH

Bank^BPH

Poczta ■■ Polska
TPiP

POGKA 
WYTWÓRNIA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH SA

art
SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI

| gazeta 

śztukrapl

onetpl

Polish (MCTSSi

KRAKÓW

38 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 10 • 2007



ROZMAITOŚCI

nym jej akcentem jest postać 
kompozytora w układzie zbliżo
nym do jego charakterystycz

nej sylwety, bez patosu i te
atralnego gestu. [...] Szyma
nowski - romantyk i nowator,

Pomnik Karola Szymanowskiego 
w Stupsku

(fot. Stanislaw Szpilewski)

światowiec i samotnik - tak go 
widzę. Uważałem za konieczne 
prócz podobizny kompozytora, 
ukazać w pomniku źródła jego 
twórczej inspiracji. Byt przecież 
zakochany w Grecji - stąd też 
oczko wody przy pomniku przy
pominające słynne źródło Are
tuzy; obok płaskorzeźba na te
mat «Harnasi» - wiadomo jak 
urzekla go muzyka góralska" 
(wypowiedź cytowana przez 
Irenę Grzesiuk-Olszewską, Pol
ska rzeźba pomnikowa w la
tach 1945-1995, Warszawa 
1995, s. 289).

Stanisław Horno-Poptaw- 
ski urodzit się jako wnuk po
wstańca styczniowego na ze
słaniu w Kutaisi na Kaukazie 
14 lipca 1902 r., azmart6lipca 
1997 r. w Sopocie. Tak więc 
w bieżącym roku przypada 
105. rocznica urodzin i 10. 
rocznica śmierci artysty. W je
go granitowych dziełach od
czuwa się głęboki szacunek do 
naturalnego tworzywa, jakim 
jest kamień. Poddając go twór
czemu przekształceniu, nawią
zuje do rzeźby świata antycz
nego, zachowując jednocze
śnie naturalny kształt surowca. 
Świadomie rezygnuje z przed

stawiania szczegółów, na 
rzecz syntezy i lapidarności. 
Studia artystyczne rozpoczął
S. Horno-Poptawski w Mo
skwie i kontynuował w Warsza
wie. Równocześnie z twórczo
ścią zajmował się działalno
ścią pedagogiczną. W 1931 r. 
rozpoczął pracę na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
im. Stefana Batorego w Wilnie. 
Po drugiej wojnie światowej byt 
profesorem Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
a następnie przez wiele lat 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Sopo
cie i Gdańsku. Jedną z jego 
pierwszych prac była rzeźba 
nagrobna biskupa Władysła
wa Bandurskiego, wykonana 
w 1937 r. dla katedry wileń
skiej. Po wojnie rozgłos przy
niosła mu w 1953 r. rzeźba 
Matki Belojannisa, a w latach 
późniejszych „Wspomnienie 
z Agrigento”. Znane są też je
go rzeźby: A. Mickiewicza 
w Warszawie, H. Sienkiewicza 
w Bydgoszczy, M. Konopnic
kiej w Kaliszu. Twórczość tego 
artysty zyskała uznanie na fo
rum międzynarodowym - we 
Florencji, Paryżu, Wenecji. 
W latach 1951-1954 kierował 
pracami rzeźbiarskimi przy re
konstrukcji Starego Miasta 
w Gdańsku.

Stanisław Szpilewski

Spotkanie z książką
DAWNE METODY KONSERWACJI MALARSTWA

ANNA MARIA MANIAK! WSKA

METODY KONSERWACJI 
MALARSTWA SZTALUGOWEGO 

NA ZIEMIACH POLSKICH 
W LATACH 1800-1918 

ZARYS

Działające od 12 lat toruńskie wydawnictwo „Aksjomat” specjali
zuje się w publikowaniu książek i czasopism edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży. Wyjątkiem w ofercie wydawniczej jest opubliko

wana w 2007 r. książka Anny Marii Maniakowskiej Metody konser
wacji malarstwa sztalugowego na ziemiach polskich w latach 
1800-1918. Zarys, którą zaliczyć można do rozwijającego się od 
niedawna gatunku publikacji ukazujących tajemnice i zagadki zwią
zane ze sztuką malarską. Tym razem nie dotyczą one umieszcza
nych przez malarzy symboli czy sekretnych napisów, ale... dawniej 
stosowanych środków zabezpieczających obrazy.

Zagadnieniom tym nie poświęcano dotychczas 
wielu opracowań. Anna Maria Maniakowska, konserwa- 
torka malarstwa, pracująca w muzeach w Nieborowie 
i Arkadii, podjęta się więc tematyki oryginalnej (najpierw 
napisała o tym pracę magisterską). W książce szcze
gółowo przedstawia powody, dla których warto zajmo
wać się historią konserwacji, analizuje literaturę i stan 
badań, a także opowiada, kto zajmował się w XIX w. od
nawianiem obrazów (byli to m.in. sami malarze, archi
tekci, rzeźbiarze). Poznajemy przyczyny zniszczeń ma
lowideł podawane przez dziewiętnastowiecznych auto
rów (sporo uwagi poświęcali uszkodzeniom powodo
wanym przez owady) i sam proces konserwacji pod
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obrazia płóciennego, podobrazia drewnianego, sposoby uzupełnia
nia ubytków zapraw, konserwacji warstwy malarskiej i ram obrazów. 
Pewnie wielu czytelników zdziwi wiadomość, że w XIX w. do czysz
czenia obrazów używano m.in. cebuli, czosnku, chrzanu, zakwasu 
chlebowego, ziemniaków czy jabłek - uważano je za środki łagod
ne w odróżnieniu od alkoholu czy amoniaku. Do połowy XIX w. 
czyszczono malowidła również... uryną; choć jej stosowanie dawa
ło dobre wyniki, po użyciu tego środka obraz należało starannie 
opłukać, co z czasem powodowało wymywanie werniksu.
Ciekawostek zamieszczonych w książce jest więcej, a najbardziej 

rozbudowany pod tym względem rozdział Silva rerum 
—~~H&sFI zawiera dużo przedruków z dziewiętnastowiecznych 

czasopism, będących świadectwem obyczajowości 
tamtych czasów. Ponieważ najwięcej obrazów wisiato 
wówczas w kościołach, pewnie aby chronić dzieła sztu
ki, opracowano zasady zachowywania się w świąty
niach. Do najważniejszych należał... zakaz plucia w do
mu bożym; ustawiano tam nawet specjalne spluwaczki 
napełnione wapnem. Aby poznać więcej tych dyktery
jek, trzeba tę książkę przeczytać.

Książkę Anny Marii Maniakowskiej można nabyć 
w siedzibie wydawnictwa (87-100 Toruń, ul. Wita Stwo
sza 1/7, www.aksjomat.torun.pl).
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Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 2007

Niezależnie od obchodzo
nych we wrześniu Euro

pejskich Dni Dziedzictwa, 
w Matopolsce od dziewięciu 
lat organizowane są Małopol
skie Dni Dziedzictwa Kulturo
wego. Ich celem jest umożli
wienie zwiedzenia obiektów 
zwykle niedostępnych szero
kiej publiczności. W tym roku 
w Małopolskich Dniach Dzie
dzictwa Kulturowego, które 
odbyty się 26-27 maja, wzięto 
udział ok. 30 tysięcy osób. 
Specjalne programy dla zwie
dzających przygotowali opie
kunowie i właściciele dwuna
stu obiektów, a imprezie to
warzyszyły liczne wydawnic
twa, w tym także przewodniki 
dla najmłodszych. Ogrom
nym zainteresowaniem cie
szyły się położone w rozle
głych założeniach parkowych 
dwa pałace, w których nie
dawno rozpoczęto prace re- 
stauratorskie: pałac Morsti
nów w Ptawowicach i pałac 
Wodzickich w Kościelnikach. 
Pałac Morstinów w Ptawowi
cach, wzniesiony według pro
jektu Jakuba Kubickiego 
w latach 1804-1805, znany 
jest dzięki zjazdom poetów, 
które organizował tu w okre
sie międzywojennym Ludwik 
Hieronim Morstin. Pałac Wo
dzickich w Kościelnikach 
pierwotną formę zawdzięcza 
architektowi Józefowi Pioli 
(1708); na przełomie XVIII 

i XIX w. przebudowany został 
przez Józefa Le Bruna 
(w 1787 r. pałac gościł króla 
Stanisława Augusta Ponia
towskiego). W bliskim są
siedztwie Krakowa, w Igoło
mi, znajduje się też inny pa
łac Wodzickich z przełomu 
XVIII i XIX w. Zachował się 
w nim duży zespól sztukaterii 
autorstwa Fryderyka Bauma
na oraz oryginalna stolarka. 
Najbardziej oddalonym od 
Krakowa obiektem byt dwo
rek Ignacego Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej (1833 r.), na
leżący do kompozytora w la
tach 1897-1903.

Większość udostępnio
nych do zwiedzania w czasie 
Małopolskich Dni Dziedzic
twa zabytków znajduje się 
w pobliżu Krakowa, jednak 
nie na głównych trasach 
i dlatego wymaga przypomi
nania o sobie. Taka jest idea 
tej imprezy. W trakcie Dni 
można było zobaczyć m.in. 
gotycki kościół św. Małgo
rzaty w Dębnie z kontrower
syjną polichromią Józefa 
Dutkiewicza z 1957 r., baro
kowy kościół i klasztor po- 
norbertański w Hebdowie 
i kaplicę Firlejów w Bejscach 
(1594-1601). W Nowym Wi
śniczu, poza Muzeum Pa
miątek po Janie Matejce 
„Koryznówka”, rzadką oka
zją było zwiedzenie pozosta
łości dzieła Macieja Trapoli -

Pałac Wodzickich w Igołomi
(fot. Dorota Gabryś)

klasztoru i kościoła Karmeli
tów Bosych, w których mie
ści się obecnie więzienie. 
Bogaty program zwiedzania 
oferowała Lipnica Murowa
na; najważniejszym zabyt
kiem jest tu gotycki drewnia
ny kościół św. Leonarda.

W samym Krakowie udo
stępnione zostały do zwie
dzania: położony u stóp Wa
welu ogród Księży Misjonarzy 
oraz obiekty, w których za
kończyła się wieloletnia kon
serwacja: wczesnorenesan- 
sowy pałac biskupa Erazma 
Ciotka (Oddział Muzeum Na
rodowego w Krakowie) oraz

neogotyckie Collegium No
vum Uniwersytetu Jagielloń
skiego, autorstwa Feliksa 
Księżarskiego.

Już po raz piąty Dniom 
Dziedzictwa towarzyszyło 
wręczenie Nagrody Woje
wództwa Małopolskiego im. 
Mariana Korneckiego, przy
znawanej za wybitne osią
gnięcia w dziedzinie ochrony 
zabytków architektury drew
nianej. W tym roku za restau
rację cerkwi w Leluchowie 
i w Dubnem otrzymał nagrodę 
ksiądz Wiesław Majka.

Dorota Gabryś

Spotkanie z książką
REJESTR ZABYTKÓW MAŁOPOLSKI

\ A /ojewództwo małopolskie, bogate w unikatowe zespoły zabyt- 
V V kowe, jest szczególnie zobowiązane do ochrony swego dzie
dzictwa kulturowego. Biorąc to pod uwagę, Sejmik Województwa 
Małopolskiego przyjął dwa dokumenty: Strategię Rozwoju Woje
wództwa Małopolskiego na lata 2007-2013 oraz Wojewódzki Pro
gram Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski. Sa
morząd Województwa Małopolskiego współpracuje z właścicielami 
i opiekunami historycznych obiektów; działania te mają na celu 
ochronę zabytków i ich promocję. Ułatwić to powinny przyjęte rów
nież przez Sejmik Województwa Małopolskiego Zasady udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budow
lane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
obszarze województwa małopolskiego. O tym, jak wiele jest tych 
obiektów, informuje wydany w 2007 r. przez Departament Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz
twa Małopolskiego Rejestr Zabytków Nieruchomych Województwa 
Małopolskiego.

To pionierskie wydanie przedstawia wszystkie znajdujące się 
na terenie województwa małopolskiego budowle wpisane na listę 

zabytków nieruchomych (z uwzględnieniem podziału na powiaty 
i gminy; stan na 31 grudnia 2006 r.). W ramach 19 powiatów (w po
rządku alfabetycznym od bocheńskiego do wielickiego) ukazano 
3036 zabytków! Najwięcej z nich - to domy mieszkalne, kościoły, 
cmentarze, zamki i ogrody, ale zdarzają się też zagrody drewniane, 
stajnie, młyny czy tartaki. Każdy z nich został szczegółowo zlokali
zowany, krótko opisany i opatrzony współrzędnymi ułatwiającymi 
odszukanie na dodanych pięćdziesięciu mapkach. Poszczególne 
strony rejestru zawierają ponadto zdjęcia wybranych zabytków, naj
bardziej reprezentatywnych dla danej gminy.

Na wstępie do rejestru opublikowane zostały fragmenty Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. To bardzo 
udany zabieg edytorski - dostarcza władzom samorządowym wie
dzy i motywacji do ochrony wszystkich tych przedstawionych w pu
blikacji obiektów. Czytelnicy, którzy chcieliby pogłębić wiedzę 
o dziedzictwie kulturowym Małopolski, mogą sięgnąć do umiesz
czonej na końcu wydawnictwa obszernej bibliografii.

Rejestr można nabyć w siedzibie wydawcy (31-156 Kraków, 
ul. Basztowa 22, tel. 012 63 03 340, www.malopolskie.pl).
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ŚWIATOWE 
DZIEDZICTWO

Na sesji Komitetu Światowe
go Dziedzictwa UNESCO, 

która w tym roku odbyta się 
w dniach od 23 czerwca do 
2 lipca w Christchurch w Nowej 
Zelandii, wpisano, 22 nowe 
obiekty na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Na
turalnego UNESCO: szesna
ście obiektów dziedzictwa kul
turalnego, pięć dziedzictwa na
turalnego i jeden o charakterze 
mieszanym. Po raz pierwszy 
w dziejach funkcjonowania Ko
mitetu zdecydowano o usunię
ciu obiektu z Listy - skreślono 
rezerwat oryksów arabskich 
w Omanie, ze względu na po
mniejszenie przez wtadze tego 
kraju strefy ochronnej wokót re
zerwatu.

Obecnie na Liście znajduje 
się 851 obiektów ze 184 kra
jów. Z terenu Europy wpisano 
w tym roku zaledwie pięć 
obiektów, zgodnie z przyjętymi 
w 2002 r. zasadami ogranicze
nia wpisów. Są to:

■ z Bośni i Hercegowiny - most 
Mehmeda Paszy Sokolovica na 
rzece Drina w Wyszegradzie, 
zbudowany pod koniec XVI w. 
przez Mimara Koca Sinana;

■ z Francji - port w Bordeaux, 
reprezentujący ciągłość zabu
dowy od czasów oświecenia 
po wiek XX;

■ z Grecji - Stare Miasto Kor
tu z zespołem bizantyjskich 
fortyfikacji, położone nad Ad
riatykiem;

■ z Serbii - zespół budowli 
rzymskich w mieście Gamzi- 
grad, wzniesionych na przeło
mie III i IV w. przez cesarza Ga- 
leriusa Maximianusa;

■ ze Szwajcarii - krajobraz kul
turowy winnic tarasowych 
w Lavaux nad Jeziorem Ge
newskim.

Tym razem żaden polski za
bytek nie został uhonorowany 
wpisem na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO.

Sprostowanie
W numerze 9, 2007 „Spotkań z Zabytka
mi" na IV stronie okładki tytuł pierwszego 
zdjęcia, które otrzymało nagrodę w kon
kursie powinien brzmieć: „Wjazd do 
opactwa cysterskiego w Henrykowie”.

Przepraszamy

PRENUMERATORÓW

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Obywatelskiej,

Atlas 
zabytków 

Polski

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego miesięcznika 
są oczywiste:

SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

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

Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom z pierwszym zamówionym 
numerem miesięcznika)* dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2003, 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”.

/ Zbigniew Podoliński z Kluczborka - Pałac Muzeum. Muzeum Historii Miasta Lodzi, 

wyd. Muzeum Historii Miasta Lodzi, Łódź 2003

/ Magdalena Chmiel z Kraśnika - Paweł E. Weszpiński, Warszawa. Obrazy z dziejów, 
katalog wystawy, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2007

/ Irena Bukowska z Trzebiatowa - Jerzy Miziołek, Villa Laurentina. Arcydzieło epoki 

stanisławowskiej, katalog wystawy, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Warszawa 2007 

/Andrzej Regiec z Prusic - Atlas zabytków Polski, Wydawnictwo Carta Blanca, 

Warszawa 2007

/ Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądku - Ślady przeszło

ści - uczniowie adoptują zabytki, Wydawnictwo Centrum Edukacji 

Warszawa 2006

KLUB

PRENUMERATA

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 uzyskać 
pod nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@zabytki- 
-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 ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następ
nego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 
31 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 
1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce 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 blankie
tów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane 
do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby. 
Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem 
stron internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 
2008 r. przyjmowane są do 5 grudnia br., infolinia 
0-804-200-600, www.ruch.com.pl; szczegółowe infor
macje na stronie internetowej „Spotkań z Zabytkami”.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej im. 
Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), „Księ
garni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej 
Książki (Hala Kopińska, uk Grzymały-Sokołowskiego 2), 
w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), 
w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie 
całego kraju.



Przydrożne kapliczki

1.2. Kapliczki na trasie Warszawa-Siedlce: w Broszkowie, 1934 r. (1) i w Gręzowie, 1940 r. (2)
3. Murowana kapliczka w Porębie, na trasie Wyszków-Brok, 1915 r.
4. Kapliczka na pamiątkę Ślubów Narodu, 1936-1957 r., w miejscowości Boguty Pianki, na trasie Nur-Ciechanowiec

(zdjęcia: Mariano Caldarella)


