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Od redakcji

1 Ą / kilku kolejnych (styczniowych i lutowych) wydaniach „Kuriera War- 
1/1/szawskiego” z 1872 r. można było przeczytać następujące oglosze- 
V V nie: „Mam zaszczyt zawiadomić Szanowną Publiczność, iż [...] w loka

lu zwanym «FIGARO» przy ulicy Nowy-Świat, pod N-rem 39, otwarte zostało 
MUZEUM HISTORYCZNE narzędzi inkwizycyjnych i innych męczeńskich. Mię
dzy innemi widzieć można kartaczownice francuzkie, wielki zbiór starożytnych 
broni, książek, pism, obrazów, etc. Muzeum otwarte jest od dnia 15-go b.m. 
i będzie czynne codziennie od godziny 10-ej z rana do 10-ej wieczorem. Wej

ście Kop [lejek] 20. Dzie
ci i niższych stopni woj
skowi plącą połowę. 
[Podpisał:] B. Schulz". 
W ogłoszeniu o podob
nej treści, zamieszczo
nym 1 marca 1872 r. 
w tej samej gazecie, 
przypomina się, że „HI
STORYCZNE MUZEUM,

zbiór oryginalnych narzędzi torturowych i zdobyta francuzka kartaczownica, ja- 
koteż szybko strzelająca broń i inne osobliwości, krótki już czas tu zabawią”. 
Z kolei w jesiennych wydaniach tego samego pisma, także z 1872 r, znajdu
jemy anons: „Począwszy od Niedzieli 29 Września w przeciągu tylko dwóch ty
godni pokazywać się będzie Szanownej Publiczności / W TEATRZE RAPPO / 
RZADKOŚĆ I NOWOŚĆ. Trudno uwierzyć, a jednak prawda. Człowiek będą
cy najdziwniejszym fenomenem świata całego. Bez rąk pisze. Bez nóg biega. 
Przytem otwartym jest Gabinet Olbrzymiej Panoramy z ostatniej wojny Fran- 
cuzko-Niemieckiej w 1870 i w 1871 r. Szczegóły afisze doniosą”.

Podobnej treści ogłoszenia, tyle że drukowane w pierwszych latach XXI w. 
i rozwieszane w samym środku urlopowego sezonu w miejscach szczególnie 
odwiedzanych przez wczasowiczów, można było zobaczyć na przykład przy 
głównym deptaku Władysławowa. Reklamowały się na nich: „ Wystawa «(Ży- 
we) tarantule i skorpiony świata» w Domu Katechetycznym we Władysławowie; 
czynna codziennie w godzinach 10°° - 21 i „Wystawa narzędzi tortur", urzą
dzona w namiocie, vis-a-vis „Hallerówkl”, prawdziwej, lecz wciąż jeszcze nie
docenianej atrakcji Władysławowa, pozostającej nieco na uboczu, nieniepo- 
kojonej i trochę niepasującej do tej plastikowo-jarmarcznej rzeczywistości.

Nie mamy nic przeciwko pająkom i skorpionom. Jesteśmy też - to oczy
wiste - za rzetelną popularyzacją wiedzy na temat zabytkowych narzędzi tor
tur i historycznych wydarzeń o charakterze kryminalnym (dowodem kolejny, 
trzynasty już artykuł cyklu „Z kryminalnej kroniki", ss. 20-21). A jednak, gdyby 
podjąć próbę zliczenia z iloma problemami muszą radzić sobie niektóre na
sze muzea, by nie pozostać zbyt daleko w tyle za podobnymi do wskazanych 
wytworami współczesnej popkultury, bardzo szybko okazałoby się, że jest ich 
po prostu zbyt wiele.

Przypominamy o możliwości dokonywania dorocznych odpisów kwot w wysokości 1% 
z podatków na rzecz instytucji pożytku publicznego, jaką jest wydawca naszego miesięcznika. 

Od tego roku procedura dokonywania wpłat została znacznie uproszczona! 
Wystarczy w odpowiednim polu formularza zeznania podatkowego wpisać nazwę: 

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI - ZARZĄD GŁÓWNY, 

podać numer KRS: 0000131582 i obliczoną kwotę 1%, 
by pieniądze trafiły do adresata, który przeznaczy je na ratowanie zabytków.

---«--- . .... .. -- w ,.............
uę łęiite baanuwaej PubiicznoSct

W TEATRZE RAPPO

RZADKOŚĆ I NOWOŚĆ
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DD przeglądy 
“F* poglądy

Na Westerplatte ma powstać Mu
zeum Pola Bitwy. Ma być odtwo
rzona sceneria z pierwszych dni 
września 1939 r. Znajdowały się 
tu wówczas dwa budynki kosza
rowe, dwie wille - oficerska i pod
oficerska, kasyno, elektrownia, 
sześć wartowni, kilka umocnio
nych placówek i niewielka stacja 
kolejowa. Niedawno udało się za
kupić do tworzonego muzeum ro
syjską armatę z 1917 r„ taką sa
mą, jaką dysponowali obrońcy 
polskiej placówki w dniu wybuchu 
drugiej wojny światowej. Ten nie
zwykły eksponat zakupiło od Fi
nów (Finowie zdobyli armatę 
w czasie wojny zimowej z Sowie
tami) Stowarzyszenie Rekonstruk
cji Historycznej Wojskowej Skład
nicy Tranzytowej na Westerplatte.

Zagrożone są milionowe zbiory 
Krakowskiego Towarzystwa Foto
graficznego, powstałego w 1895 r. 
Towarzystwo pozbawione zosta
ło pomieszczeń, w których te 
zbiory byty przechowywane, i mi
mo licznych apeli do władz mia
sta nie otrzymało żadnych propo
zycji umożliwiających odpowied
nie rozwiązanie tego problemu. 
Szansą wydawał się projekt rewi
talizacji fabryki Schindlera i prze
znaczenie jej m.in. na umieszcze
nie zbiorów KTF, ale część władz 
Krakowa uważa, że fabryka jest 
właściwym miejscem na muzeum 
sztuki współczesnej. W tej sytu
acji władze miasta powinny jak 
najszybciej znaleźć odpowiednie 
pomieszczenia, zapewniające 
należytą ochronę i opiekę cen
nych zbiorów KTF, stanowiących 
nasze wspólne dobro kultury.

Zakończyła się renowacja fasady 
dworca PKP w Tarnowskich Gó
rach. Zabytek odzyskał swój neo- 
klasycystyczny blask. Remont 
dworca zbiegi się ze 150-leciem 
Tarnogórskiego Węzła Kolejowe
go. Pierwszy budynek dworca zo
stał oddany do użytku w 1857 r., 
a do 1890 r. rozbudowano go 
w stylu neoklasycystycznym. 
Pierwszy pociąg towarowy na linii 
od stacji Zawadzkie do Tarnow
skich Gór przejechał 12 lutego 
1857 r. Niecały rok później trasę 
wydłużono aż do Opola. Bryła 
dziewiętnastowiecznego budyn
ku dworcowego po przeprowa
dzonym ostatnio remoncie nie 
zmieniła się. Prace konserwator
skie polegały na tym, aby odtwo

rzyć neoklasycystyczne detale 
architektoniczne. Wymieniono też 
okna i drzwi.

Nad palatium Mieszka I na Ostro
wie Lednickim została zbudowa
na nowa wiata. Pozostałości pala
tium Mieszka I na Ostrowie Led
nickim - to jeden z najważniej
szych zabytków początków pań
stwa polskiego. Od lat siedem
dziesiątych XX w. pozostałości te 
zadaszone byty metalową wiatą, 
która przeciekała i nie chroniła na
leżycie cennego zabytku. Nowa 
wiata ma powierzchnię ponad 
2 tys. m2. Jej konstrukcja zawie
szona jest na linach przymocowa
nych do kilkunastu filarów. Nad 
samym palatium w metalowym 
dachu wstawiono świetliki ze 
szklą syntetycznego.

W Muzeum Architektury we Wro
cławiu w dniach od 20 październi
ka do 2 grudnia 2007 r. czynna by
ła wystawa „Podróże w czasie. 
Dawne widoki Śląska na grafikach 
z kolekcji Haselbacha”. Pokazano 
na niej około 200 grafik z różnych 
artystycznych epok, przywołują
cych piękno ówczesnego Śląska - 
górskie pejzaże, miasta i wczesne 
ośrodki przemysłowe. Eksponowa
ny zbiór stanowił część kolekcji 
zgromadzonej na początku lat 
czterdziestych XX w. przez Al
brechta Haselbacha (1892-1979), 
browarnika z Namysłowa. Prze
chowywane w Kunstforum Ost- 
deutsche Galerie w Ratyzbonie 
i w Schlesisches Museum w Górlitz 
fragmenty tej kolekcji zostały zin
wentaryzowane i zdigitalizowane 
w ramach niemiecko-polskiego 
projektu we współpracy z Herder- 
-Institut w Marburgu oraz Muzeum 
Architektury we Wrocławiu.

Zabytkowa wieża zamkowa 
w Oświęcimiu będzie wyremonto
wana. Zamek w Oświęcimiu należy 
do czołowych zabytków średnio
wiecznej architektury obronnej. 
Wieża pochodzi z XIII w. Najstarsze 
z budowli kompleksu zamkowego 
pochodzą z XV lub XVI w. Moderni
zacja średniowiecznej wieży jest 
dużym przedsięwzięciem, bowiem 
oprócz konserwacji i planowanego 
podwyższenia o 2,5 m konieczne 
będzie wzmocnienie konstrukcji 
wieży. Na szczycie znajdzie się 
platforma widokowa na panoramę 
miasta i dolinę Soły. Wieża połą
czona zostanie także z zamkiem 
specjalnym przejściem. Remont 
ma potrwać około roku.

W Muzeum Książąt Czartoryskich 
w Krakowie do 13 stycznia br. 

czynna była wystawa „Niebiański 
splendor. Ikony greckie z kolekcji 
Emiliosa Velimezisa". Pokazano 
na niej „Mękę Pańską - Pietę 
anielską" El Greca wraz z prawie 
50 ikonami greckimi, pochodzą
cymi z kolekcji Emiliosa Velimezi
sa (1902-1946), które po raz 
pierwszy prezentowane byty 
w Polsce. Wśród eksponowanych 
dziel byty m.in. takie znakomite 
ikony, jak „Matka Boska Hodege- 
tria” z potowy XV w., „Matka Bo
ska Stodkomilująca", również 
z potowy XV w., „Św. Mikołaj” 
z około 1500 r., „Zdjęcie z krzyża” 
z XVIII w. Niezwykle imponujący 
zbiór ikon uzupełniony został pre
zentacją bardzo rzadkiej kolekcji 
wzorników używanych w malar
stwie ikonowym. Pokazano też, 
w jaki sposób powstawały ikony, 
przy użyciu jakich pigmentów i na
rzędzi. Organizatorzy wystawy: 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
i Muzeum Benaki w Atenach.

W Muzeum Farmacji w Warsza
wie, z okazji „Nocy Badaczy” - eu
ropejskiej akcji, mającej na celu 
popularyzację pracy naukowców 
i prezentację ich osiągnięć - we 
wrześniu minionego roku odbyto 
się spotkanie pt. „Stare recepty 
z dworku szlacheckiego XVIII-XIX w.”. 
Uczestnicy spotkania wysłuchali 
interesujących opowieści o dwor
skich apteczkach, poznali przepi
sy na lecznicze nalewki, mogli 
również spróbować naparów lecz
niczych ziół oraz obejrzeć wypo
sażenie dawnych aptek. Przygoto
wano także prezentację orygina
łów manuałów i odpisów zawiera
jących przepisy na rozmaite me
dykamenty oraz porady.

Towarzystwo Miłośników Miasta 
Bydgoszczy reaktywowało nagro
dę Bydgoskiego Feniksa (dwie 
edycje miały miejsce w 1995 
i 1997 r.). Jest to wyróżnienie przy
znawane właścicielom obiektów 
zabytkowych za trud włożony 
w ich odrestaurowanie. Spośród 
25 kandydatów zgłoszonych do 
nagrody wybrano pięć realizacji 
konserwatorsko-remontowych 
odznaczających się wysoką jako
ścią i prawidłowością działań przy 
obiekcie zabytkowym. Nagrodzo
no następujące obiekty: kościół 
parafialny św. Mikołaja w Fordo
nie, dawną cegielnię przy ul. For
dońskiej 248, kamienicę przy al. 
A. Mickiewicza 7, I Liceum Ogól
nokształcące na pl. Wolności 9, 
budynek mieszkalny przy ul. Ja
giellońskiej 36. Jury przyznało 
również cztery wyróżnienia: willi 
przy ul. Asnyka 6, oraz dwom ka
mienicom - przy ul. Obrońców 
Bydgoszczy 4 i przy ul. Magdziń- 

skiego 5 oraz budynkowi rektora
tu Uniwersytetu im. Kazimierza 
Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 
30. Grono laureatów Bydgoskie
go Feniksa stanowi wzorzec do 
naśladowania i dumę miasta, któ
re może szczycić się odrestauro
wanymi zabytkami.

W okolicach wsi Zagórzyce pod 
Krakowem archeolodzy odkopali 
zloty krzyżyk relikwiarzowy, który 
wstępnie odkrywcy wydatowali 
na X w. Jest to wyjątkowe znale
zisko w skali całej Europy Środ
kowej. Krzyżyk ma wymiary 
2 x 2 cm i grubość 0,5 cm. Zamy
kany jest niewielkim wieczkiem, 
umieszczonym na końcu jedne
go z ramion. W zbiorach Muzeów 
Narodowych w Krakowie i w War
szawie znajduje się niewielka ko
lekcja tego typu obiektów i są 
one wykonane z żelaza lub brązu. 
Odkryty obecnie krzyżyk jest zlo
ty, co sugeruje, że należał do ko
goś ważnego i bogatego. Niewy
kluczone, że został wykonany 
w warsztacie bizantyńskim i dro
gą wymiany handlowej trafił do 
Małopolski. Archeolodzy z Insty
tutu Archeologii Uniwersytetu Ja
giellońskiego prowadzą szczegó
łowe badania nad wiekiem i po
chodzeniem tego wyjątkowo cen
nego zabytku.

Właścicielka pięknej zabytkowej 
willi „Obrochtówka” w Zakopa
nem, Józia Obrochta, realizuje 
testament męża, Walka Obroch- 
ty „Bartusia”, który ustanowił 
przeznaczenie części willi na ce
le społeczno-kulturalne, na spo
tkania, prelekcje, posiady oraz 
na „Izbę pamięci rodziny Ob- 
rochtów”. Gospodyni postano
wiła zapisać się do Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami i dla zaini
cjowania nowych form działalno
ści w „Obrochtówce” zaprosiła 
na spotkanie Podhalański Od
dział TOnZ.

W „Spotkaniach z Zabytkami" (nr 
10, 2007, ss. 30-31) zamieszczo
ny został artykuł omawiający ko
lekcję Ryszarda Janiaka, która 
była tematem wystawy „Pasja 
zbierania. Kolekcja Ryszarda Z. 
Janiaka” na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Teraz wystawa ta 
czynna jest (do końca lutego br.) 
w Muzeum Narodowym w Kiel
cach. Wśród zgromadzonych 
obiektów warto zwrócić uwagę 
na fragment egipskiego namiotu 
pogrzebowego, który nie byt eks
ponowany na wcześniejszej wy
stawie w Warszawie. Przygoto
wany został ponadto suplement 
do katalogu wystawy.
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Wartości architektoniczne i urbanistyczne placu Konstytucji w Warszawie 
miały nie tylko przynieść istotny przełom

w dziedzinie sztuki i budownictwa miejskiego, ale także przyczynić się 
do kształtowania nowego, socjalistycznego społeczeństwa.

Plac Konstytucji
eksperyment „wielkomiejskiego" socrealizmu

D
 KRZYSZTOF MORDYŃSKI

owojenne hasło głosiło: „Cały naród buduje swo
ją stolicę”, a o tym, że hasło to było prawdziwe 

- - mógł przekonać się każdy przechodzień warszawskiej 
ulicy. Ludzie po pracy szli usuwać gruzy, do miasta przy
jeżdżały wycieczki z różnych stron Polski, by pomóc 
przywrócić je do pełni życia. Partia komunistyczna stara
ła się maksymalnie wykorzystać ten autentyczny entu
zjazm, przy okazji kierując budownictwo na inne tory. 
Obiecywano, że nowy system polityczny przyniesie spra
wiedliwość społeczną i dobrobyt, a jego widoczną, co
dzienną wykładnią, a zarazem narzędziem formującym 
masy uczyniono architekturę, najważniejszą dziedzinę 
sztuki w komunizmie. Miała się ona kształtować w duchu 
realizmu socjalistycznego, który w teorii wyróżniał się 
trzema podstawowymi cechami: zdecydowaną walką ze 
wszystkimi innymi stylami uznanymi za niewłaściwe, na
rodową formą - czerpaniem motywów architektonicz
nych ze „zdrowych” wzorów rodzimej sztuki, socjali
styczną treścią - realizowaniem idei komunizmu w bu
downictwie, co miało zaowocować powstaniem socjali
stycznego społeczeństwa.

Socrealizm rozwinął swe skrzydła w czasie realizacji 
Planu Sześcioletniego (1950-1955). W Warszawie za je
den z ważniejszych celów tego planu uznano wybudowa
nie Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM), 
a sercem całego założenia miał być plac Konstytucji.

Znaczenie tej inwestycji było przełomowe, gdyż nigdy 
wcześniej nie budowano w Warszawie na taką skalę. Do 
realizacji zadania wybrano zespół architektów (Józef Si- 
galin, Stanisław Jankowski, Jan Knothe, Zygmunt Stępiń
ski), który 22 lipca 1949 r. oddał do użytku zmieniającą 
krajobraz stolicy Trasę Wschód-Zachód oraz osiedle Ma
riensztat. MDM pod względem charakteru łączył, ale 
równocześnie przerastał oba te zadania. Należało zapro
jektować ważny ciąg komunikacyjny, wtopiony w bu
downictwo mieszkaniowe, śmiałym ruchem wycinając 
w dawnej substancji miasta zupełnie nowe wnętrze.

Projekt, przygotowany od 1 marca do 22 lipca 1950 r., 
zakładał rozplanowanie stuhektarowej dzielnicy na 
dwóch przecinających się historycznych osiach Warsza
wy - ul. Marszałkowskiej oraz Osi Stanisławowskiej, 
prowadzącej od Zamku Ujazdowskiego ku Woli (ul. 

Nowowiejska). Twórcy uznali (Stanisław Jankowski 
i in., Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, „Archi
tektura”, 1951, nr 7, ss. 223-233), że teren ten był pra
wie pozbawiony zabytkowej architektury. Usuwając 
„krzykliwe” eklektyczne kamienice, wprowadzali zabu
dowę, która miała wzbogacić i wydobyć piękno tych 
dwóch założeń.

Projekt znacząco różnił się od dotychczasowych dzia
łań w Warszawie. Celem nie była odbudowa ani rekon
strukcja, nawet rozumiana w bardzo twórczy sposób - jak 
choćby Mariensztat - ale budowa czegoś całkowicie no
wego. Zespół miał za zadanie uformować fragment ścisłe
go centrum Warszawy. Nie za pomocą pojedynczych 
socrealistycznych budowli, jak to się stało na ul. Kruczej, 
ani nawet nie poprzez budowanie całych osiedli, jak Mu
ranów, MDM nie miał być osiedlem w mieście, ale czę
ścią miasta, nie miał się kryć na boku głównych arterii, 
ale rozpostrzeć się na nich, wpuścić je do swego wnętrza, 
szczelnie obudować i stworzyć z nimi wielkomiejską ca
łość. „Wielkomiejski” - to słowo-klucz, które pozwoli 
nam zrozumieć charakter placu Konstytucji, nie tylko 
przez pryzmat oceny estetycznej, ale przez rozliczne jego 
funkcje - społeczną, komunikacyjną, urbanistyczną, go
spodarczą i polityczną. „Wielkomiejski” w socrealistycz
nym sensie.

Podstawową cechą nowego wielkiego miasta miała 
być jego kompletność. Jak na czasy gospodarki planowej 
przystało, architekci widzieli swą rolę w całościowym 
objęciu projektem wszystkich ludzkich potrzeb i zamia
rów. Fakt, że planowali całą dzielnicę za jednym razem, 
miał im dać tę przewagę nad kapitalistycznym miastem, 
że dowolnie szafując przestrzenią, mogli równomiernie 
rozłożyć potrzebną do życia infrastrukturę: sklepy, roz
rywkę, szpitale itp., łącząc to z zabudową mieszkaniową 
dla 45 tys. ludzi. Wizja, którą pragnęli wprowadzić w ży
cie, miała dać produkt ostatecznie gotowy w najdrob
niejszych szczegółach. Chcieli określić, jak cała dzielnica 
wpisze się w układ miejski, ale równocześnie dopasować 
architekturę i wnętrze każdego sklepu do jego przyszłej 
funkcji, wyznaczyć miejsce dla kiosków wbudowanych 
na stałe w domy, zaprojektować neony i przystanki. By
ła to utopia, zadanie, które przerosłoby nawet geniusza, 
ale twórcy, jako architekci socrealizmu, musieli przyjąć 
postawę omnibusów.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2008 3



1. Fragment projektu nowego śródmieścia; 
zaznaczony owalem plac Konstytucji
(wg Bolesław Bierut, Sześcioletni plan 
odbudowy Warszawy, Warszawa 1950)
2. Makieta przedstawiająca plac Konstytucji 
z umiejscowieniem rzeźb (wg „Architektura”, 
nr 7,1951)

Pod względem urbanistycznym Marszałkowska 
Dzielnica Mieszkaniowa łączyła wielkomiejskie cen
trum z Mokotowem, dzielnicą o mniejszej skali. Zapla
nowano dwa place, aby zharmonizować to przejście. 
Od północy MDM otwierał się na centrum, wpuszcza
jąc do swego wnętrza poszerzoną Marszałkowską, któ
ra, przechodząc przez plac Konstytucji, rozbijała się na 
dwie mniejsze ulice, zapowiadając zmianę skali. Na 
drugim końcu dzielnicy planowano wybudowanie pla
cu południowego, otwierającego się na ul. Puławską. 
Na jej osi projektowano wystawienie wysokościowca, 
mniejszej wersji Pałacu Kultury. Ten budynek oraz ota
czająca go monumentalna zabudowa uprzedzały o wjeź- 
dzie na teren wielkomiejskiego śródmieścia. Gdyby 
udało się dokończyć te plany, mielibyśmy do czynienia 
z zamkniętą całością.

Plac Konstytucji, otwierając MDM, kompozycyjnie 
należał równocześnie do ścisłego śródmieścia. Tu roz
poczynał się trzykilometrowy odcinek poszerzonej 
Marszałkowskiej, ujęty w dwie wielkie „rogatki” - blo
ki z olbrzymimi portykami. Na drugim końcu ulicy, po 
jej pełnym przebiciu, otworzyć się miał widok na 
Ogród Saski. Architekci pragnęli zaznaczyć tę kapital
ną rolę placu, starannie lokując akcenty, posługując się 
dostępnym wówczas repertuarem środków. „Jest to re
jon największego napięcia urbanistycznego i architekto
nicznego Marszałkowskiej, głównej na tym zwłaszcza 
odcinku, ulicy Warszawy. Na północy otwiera tę kom
pozycję obelisk Przyjaźni projektowany na przecięciu 
osi saskiej i ul. Marszałkowskiej; a trzy pomniki usytu
owane na placu MDM czytelnie wyznaczają jej zasięg 
południowy” - podkreślał Stanisław Jankowski (ibi
dem, s. 225).

Obelisk Przyjaźni, oczywiście z narodami ZSRR, nie 
stanął, gdyż rolę tę przejął sam Pałac Kultury i Nauki. 
Podobnie szczęścia nie miały trzy pomnikowe rzeźby, 
projektowane jako „Śląsk”, „Morze” i „Stolica”, zamiast 
których ustawiono gigantyczne kandelabry. Na kandela
brach, budzących dziś uśmiech politowania, ciążyło za
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danie, do którego okazały się zbyt delikatne i za niskie. 
Miały stanowić główny element bardzo interesującej 
koncepcji wyrównania symetrii i „ażurowego” zakończe
nia placu. Plac Konstytucji nie jest symetryczny, a dodat
kowym elementem burzącym ład jest fakt, że Marszał
kowska wpada do niego jako wielka arteria, a wychodzi 
w swej przedwojennej, wąskiej szerokości. Trzy kandela
bry miały przywracać harmonię, stanowiąc klamrę, spi
nającą to zawirowanie. Dwa z nich symetrycznie ujmo
wały „wąską” Marszałkowską, dwa zaś stały w zgodzie 
z osią szerokiej, a wszystkie trzy pozostawały w symetrii 
do siebie nawzajem i prostopadle do osi placu. Efekt ten 
nie miał być odbierany świadomie przez przechodnia, ale 
raczej niepostrzeżenie i w duchu sztuczek baroku masko
wać to, co uważano za niedociągnięcie. Skala placu jest 
jednak tak duża, że maleńki człowiek nie odczuwa ani 
symetrii, ani jej braku i widzi kandelabry jako osobne 
elementy. Być może większą wrażliwością wykazałyby 
się tu pięciometrowe rzeźby usytuowane na drodze ku 
placowi Zbawiciela.

Koncepcja „ażurowego” zamknięcia placu świadczyła 
o pomysłowości architektów, choć zawiodła jeszcze bar
dziej, niż plan wyrównania symetrii. Zakończenie osi sze
rokiej Marszałkowskiej musiało zostać odpowiednio wy
eksponowane tak, by przechodzień idący z centrum 
w kierunku MDM zmierzał do jakiegoś celu. Początko
wo, w miejscu hotelu MDM, architekci projektowali 
ustawienie wysokościowca, jak na zamknięciu Puławskiej. 
Później odeszli od tego banalnego rozwiązania na rzecz 
projektu składającego się z kilku narastających akcentów, 
przez które łatwo się przechodzi, ale dających oparcie dla 
oka i sprawiających wrażenie głębi. Patrząc zatem na plac 
od strony szerokiej Marszałkowskiej moglibyśmy podzi
wiać: fontannę, lekko przesłaniającą wodną kurtyną dal
szy widok, trzy masywne rzeźby-pomniki, odcinające się 
na tle fasady ostatniego bloku, wreszcie wlot wąskiej 
Marszałkowskiej mógł być zamknięty przelotową bramą, 
kierującą nasz wzrok w perspektywę ulicy ujętej w filaro
we galerie.



Zamiast tej wizji zrealizowano wersję tymczasową, 
którą możemy oglądać po dziś dzień. Bez fontanny, bez 
przelotowej bramy i z kandelabrami wtapiającymi się 
w mierny i za mały względem placu blok (botel MDM), 
który wzbudził kontrowersje u wszystkich architektów 
biorących udział w dyskusji zorganizowanej po otwar
ciu. Sponad tego budynku sterczą dwie neogotyckie 
wieże kościoła Zbawiciela, co w porównaniu z pompa
tyczną architekturą placu daje efekt prawie groteskowy. 
Kandelabry miały ustąpić miejsca rzeźbom, gdy tylko 
socjalistyczne pokolenie artystów rzeźbiarzy dorośnie 
do skali nowej architektury. Zorganizowany konkurs 
nie przyniósł bowiem żadnego godnego do zrealizowa
nia projektu.

Interesujący jest kształt placu, który składa się 
z dwóch części o zróżnicowanej szerokości. Węższy frag
ment jest równocześnie dłuższy, dalej plac się rozszerza, 
aby w południowo-zachodnim narożniku zrobić miejsce 
dla ukośnie wychodzącej ul. Waryńskiego (Nowomar- 
szałkowska, Nowoprojektowana), analogiczne rozszerze
nie po przeciwnej stronie nie ma uzasadnienia funkcjo- 

chitektów było zatarcie tych narzucających się świadectw 
niedawnej i bolesnej przeszłości. Pod tym względem bu
dowanie zespołów zunifikowanych, monotonnych, ale 
dających poczucie skończonej całości gmachów było nie 
tylko zgodne z polityczną doktryną, ale także z najzwy
czajniejszą psychiczną potrzebą.

Plac stanowił istotny węzeł komunikacyjny, zwłasz
cza że nie istniała wówczas jeszcze pobliska Trasa Ła
zienkowska, przerzucająca tranzytem część ruchu. Wy
kucie wielkiego placu w znaczący sposób zmieniło 
układ ulic, które przecinały w tym miejscu pod kątem 
ostrym Marszałkowską. Narożniki takie dawały przed 
wojną pole do popisu dla kamienic o nietypowej for
mie. Teraz wszystko wyrównano, „prostując” ulice Ko
szykową i Piękną, które pod kątem prostym wpadały 
naprzeciw siebie na plac, podczas gdy ich drugie koń
cówki, znajdujące się po przeciwnej stronie Marszał
kowskiej, poukrywano w bramach. W rezultacie są 
dwie Koszykowe i dwie Piękne.

Jedną z najbardziej doniosłych zasług MDM miało 
być „wprowadzenie ludu do centrum miasta”. Propa-

3. Plac miał być rozległy, bez zieleni (wg „Architektura”, nr 1,1953)

nalnego, lecz estetyczne, gdyż, jak zastrzegli architekci, 
„przyjęto wyraźnie dominowanie zasady kompozycji cało
ści placów nad ich stroną funkcjonalną” (ibidem, s. 225). 
W ten sposób starano się zamaskować ogólny brak syme
trii. Ponadto taki kształt placu umożliwiał kilkakrotne za
łamanie ściany wielkich bloków, tworząc optycznie to, co 
uważano za „wielkomiejski widok”. Wyłaniająca się 
w pewnej odległości, zza rogu budynku, bryła nowego 
gmachu nie zajmowała całej przestrzeni, ale kończyła się, 
odsłaniając widok na dalsze budowle, perspektywę ulicy. 
Utworzony w ten sposób rytm rozstawionych brył, za
mkniętych mocno zaakcentowanymi gzymsami, dawał 
wrażenie spiętrzenia i bogactwa, sugerował, że jest się 
w środku owej wielkomiejskiej przestrzeni, której końca 
próżno szukać tu i za następnym rogiem. Starano się 
w ten sposób osiągnąć efekt rozległego, ściśle zabudowa
nego miasta, jakże pożądany dla ludzi, którzy żyli w prze
strzeni pełnej gruzów, wyrwanych z otoczenia domów, 
powojennej „parterowej” Marszałkowskiej. Zadaniem ar- 

ganda wielokrotnie podkreślała tragiczne warunki, w ja
kich żyła przedwojenna klasa robotnicza — zamknięta 
w podwórkach-studniach, zepchnięta na przedmieścia. 
Socjalizm przeznacza! dla nich wielkie osiedle z repre
zentacyjnym placem. Stąd też MDM, a szczególnie plac 
Konstytucji, miały łączyć w sobie cechy powszechnego 
budownictwa mieszkaniowego z monumentalną, wiel
komiejską zabudową, bogatą w usługi, sieć handlu i roz
rywki, przeznaczone nie tylko do obsługi dzielnicy, ale 
także wielotysięcznych tłumów przemierzających plac 
każdego dnia. Pojawiała się tu pewna sprzeczność, któ
rej architekci nie potrafili dobrze rozwiązać. Bloki 
mieszkalne wymagały zastosowania form na skalę czło
wieka, ale plac miał także podkreślać wielkość nowego 
systemu, być miejscem masowych manifestacji, punktem 
docelowym pochodów pierwszomajowych. Z tego 
względu powinien byl otrzymać monumentalną oprawę 
i to przeważyło.

Poszukując odpowiednich rozwiązań i wzorów dla 
architektury odpowiadającej tym zadaniom, architekci 
starali się, aby „ogólny wyraz plastyczny byl różnorodny,
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ale harmonijny, aby uniknąć tępej monotonii, nie wpa
dając w krzykliwe zindywidualizowanie form” (ibidem, 
s. 223). Zdecydowanie nie było to proste naśladownic
two architektury radzieckiej, projektanci MDM wraz 
z innymi architektami toczyli dyskusje, jak nadać dziel
nicy „warszawskie” oblicze, zgodnie z postulatem naro
dowej formy. Ideałem był dla nich Antonio Corazzi, 
twórca monumentalnych gmachów Teatru Wielkiego, 
pałaców na placu Bankowym czy pałacu Staszica. MDM 
wymagał jednak większej skali, nie trzech, ale sześciu 
i siedmiu kondygnacji, dlatego za bezpośredni wzorzec 
przyjęto dzieła Jana Heuricha młodszego, a szczególnie 
kamienicę Krasińskich przy placu Małachowskiego, wy
soką, monumentalną i przeznaczoną na cele mieszkanio
we (apartamenty do wynajmu).

Bloki okalające plac Konstytucji uformowano według 
podziału nadającego im czytelność, a równocześnie cha
rakter monumentalny i funkcjonalny. Cała bryła została 
podzielona na trzy części. Potężny cokół obejmował w ca
łości parter, antresolę i schowane w podcieniach sklepy, 
dając optycznie wrażenie stabilności. Ponad nim znajdo
wała się główna część mieszkalna. Budowlę wyraźnie 
kończył śmiało wysunięty gzyms, zwieńczony jeszcze ażu
rową balustradą bądź attyką.

Bryły pojedynczych bloków nie zostały zbyt bogato 
ukształtowane plastycznie. Tylko dwa najwyższe bu
dynki placu zamknięto lekko wysuniętymi ryzalitami 
bocznymi, między którymi umieszczono prostą i długą 
elewację. Architekci byli zdania, że napięcie plastyczne 
powinno raczej wynikać z ciekawego ułożenia bloków 
względem siebie - stąd niecodzienny kształt placu. 
Wysokość budynków zależała od ich miejsca, co miało 
spowodować uczucie ładu. Największe bloki ustawio
no w głównej części placu, mniejsze w jego szerszej 
części i w ulicach wylotowych. W ten sposób plac 
otrzymywał oprawę, a równocześnie podkreślony zo

stał jako miejsce specjalne, dzięki właściwej hierarchii 
w stosowaniu wysokości. Szerokie przestrzenie pozwa
lały zobaczyć budynki na tle nieba i tu zróżnicowana 
wielkość także miała swoje znaczenie, wzbogacając 
plastycznie ciężkie bryły.

Projektanci MDM świadomi byli faktu, że inaczej po
strzega się budynek z pewnej odległości, zupełnie inaczej 
zaś przechodząc pod nim. Wówczas sprawy proporcji, 
zwieńczeń i wkomponowania w całość założenia nie od
grywają prawie żadnej roli, ważny jest natomiast kontakt 
przechodnia z parterową częścią budynku i dlatego części 
tej pragnęli nadać znaczenie szczególne o charakterze 
funkcjonalnym i ideologicznym.

Prawie wszystkie partery przeznaczone zostały na lo
kale dla handlu i usług. Architekci przy tym pragnęli, aby 
sklepy stanowiły z ulicami niejako całość, były ich we
wnętrzną częścią, przedłużeniem, tak jak barokowy 
ogród stanowił przedłużenie pałacu. Podcienia okalające 
część placu, ciągnące się dalej „wąską” częścią Marszał
kowskiej, stały się łącznikiem dwóch światów - otwartej 
przestrzeni ulicy i placu oraz zamkniętej z trzech stron, 
lecz dostępnej z zewnątrz przestrzeni sklepu. Socjali
styczna treść tych sklepów wyrażała się w ich wielkości 
i organizacji. Miały być to jednobranżowe domy towaro
we, o rozpiętości od 12 do 80 m od frontu, rzęsiście 
oświetlone, zapraszające do środka wielkimi witrynami. 
Na MDM miało znaleźć miejsce 50 różnych branż, czy
li, jak zapewniali architekci, wszystkie możliwe.

Najważniejszym przeznaczeniem budynków placu 
Konstytucji miało być udzielenie mieszkania klasie ro
botniczej. Jak wiemy, architekci uznali funkcje repre
zentacyjne placu za ważniejsze od potrzeb ludzkich, 
w tym dopasowania architektury do charakteru bloków 
mieszkalnych. Aby nieco ocieplić widok, wprowadzili 
mozaiki, ozdoby z kutego żelaza, różne elementy i deta
le przeszczepione z renesansu i klasycyzmu wkompono
wane w wielkie bloki wbrew prawom, według których 
zostały stworzone - nie była to nawet interpretacja daw
nych stylów, ale kompletne nieporozumienie. Szczegól
nie jaskrawy przykład stanowią osamotnione w połowie 
ściany balkoniki. Najlepiej jako bloki mieszkalne wyszły 
domy wzdłuż Pięknej i Koszykowej. Kondygnacje roz
dzielono tam gzymsami, rozczłonkowując bryłę na frag
menty dostosowane do wielkości człowieka. Skompo
nowano także udaną grę czerwonej cegły z umiarkowa
ną ilością kamienia, podczas gdy nadmiar tego ostatnie
go budulca w głównych blokach niszczył ich wartość, 
elewacje były monotonne.

Wygląd placu i dzielnicy był dla twórców istotny nie 
tylko z powodów estetycznych. Tutaj miało zostać 
ukształtowane bezklasowe społeczeństwo. Jak podkre
ślił Dobiesław Jędrzejczyk, MDM „miała stać się środo
wiskiem do przeprowadzenia poważnego eksperymentu 
inżynierii społecznej. [...] gdyby udało się tam stworzyć 
funkcjonujące społeczeństwo komunistyczne, ekspery
ment ten można by było powtórzyć również w skali całe
go kraju” {Geografia humanistyczna miasta, Warszawa 
2004, s. 295). Architekci wyobrażali sobie także, że pro
sty lud, wprowadzony do quasi-palacowych budowli, 
nabierze ogłady i zacznie się kształcić. Nowe mieszka
nia, dzięki wyposażeniu w bieżącą wodę i centralne 
ogrzewanie, oferowały wyższy standard, który miał wy-
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4. Podcienia są 
łącznikiem między 
wnętrzem sklepu
i placem, widok 
obecny
5. Jedna z „rogatek” 
prowadzących
do śródmieścia 
z charakterystycznym 
portykiem, 
stan w 2007 r.
6. Wielkomiejska skala 
czy gigantomania?

(zdjęcia: 4-6 - Krzysztof
Mordyński)

równać ludziom dwa braki: niedostateczną ilość prze
strzeni w ścisłej zabudowie miejskiej oraz brak zieleni 
w bezpośrednim miejscu zamieszkania. Brak zieleni 
„perspektywicznie” planowano rozwiązać poprzez wy
burzenie przedwojennych kamienic stojących wewnątrz 
kwartałów obrzeżnej zabudowy i urządzenie tam zieleń
ców. Nigdy jednak do tego nie doszło.

Oficjalne otwarcie placu Konstytucji, jako pierwszego 
odcinka MDM, nastąpiło 22 lipca 1952 r., chociaż część 
mieszkańców otrzymała mieszkania rok i dzień wcześniej. 
Tłumy warszawiaków zapełniły plac i do późna przesiady
wały na cokołach kandelabrów, sycąc oczy niespotykaną 
wcześniej skalą wielkomiejskiej zabudowy. Pachnące świeżo
ścią bloki, bez śladów kul na elewacjach, szczelnie zasłaniały 
widok pobliskich ruin. Wykonano to zaledwie w dwa lata!

Z biegiem czasu coraz ostrzej krytykowano architektu
rę placu. Monumentalne budynki, wzniesione wielkim 
kosztem, przy użyciu drogich materiałów, szybko okazały 
się zacofane technicznie, niefunkcjonalne, o zbyt małej 
przestrzeni mieszkalnej. Jak ocenił Juliusz Starzyński, 
w „wyrazie plastycznym [placu] sama egzystencja góruje 
nad formą. Komentując to dzieło ze względu na czas i miej
sce, w którym powstało, można powiedzieć, że w pierw
szym wielkim starciu Estetyki z Historią w powojennej 
Warszawie - zwyciężyła ta druga” (Warszawska niedziela, 
„Zycie Warszawy”, 1974, nr 35, s. 7). Projektanci podjęli 
wielki eksperyment, pragnęli, aby architektura polska 
dzieliła się na „przed i po MDM”. Rozległy, początkowo 
pusty obszar placu przygotowanego dla maszerujących po
chodów nie zmienił ludzi, ale sam poddał się życiu. Obec
nie stanowi coraz mniej czytelne świadectwo wygórowa
nych ambicji i utopijnych wizji. Jeśli mówić o przełomie, 
to tylko w tym znaczeniu, że „po MDM” starano się bu
dować tak, żeby to nie wyglądało jak plac Konstytucji.

Krzysztof Mordyński

Architektura socrealistyczna jako narzędzie propagandy stanowi je
den z wątków wystawy „Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy 
dom... Dzień powszedni Warszawy w okresie stalinowskim 1945- 
-1956”, czynnej od 20. XII. 2007 do 31. III. 2008 r. w Muzeum Nie
podległości w Warszawie; patronat medialny nad wystawą objęta 
redakcja „Spotkań z Zabytkami”.
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Socrealistyczne mozaiki

R
anga placu Konstytucji, jako reprezentacyjnego 
miejsca nowej socrealistycznej Warszawy oraz 
wzorca dla podobnych przedsięwzięć w kraju, 
wymagała, aby otrzymał on odpowiednią oprawę arty

styczną w postaci rzeźb, płaskorzeźb, mozaik i sgraffi
to. Do najciekawszych spośród nich należą cztery mo
zaiki wykonane przez zespół plastyków sopockich pod 
kierunkiem prof. Hanny Żuławskiej w latach 1951- 
-1952. Znajdują się one w podcieniach głównych blo
ków placu, w skrajnych plafonach. Jest 
to dość niefortunne miejsce, brak 
bowiem punktu, z którego można wy
godnie oglądać kompozycje. Dlatego 
dla większości przechodniów istnienie 
mozaik może okazać się pewnym za
skoczeniem. Tak oryginalne umiejsco
wienie wynikało z podjętej przez archi
tektów próby uczynienia z placu „salo
nu pod gołym niebem”, w którym pod
cienia odgrywały rolę przejścia od 
otwartego placu do zamkniętej prze
strzeni bloku. Ich sklepienia naślado
wały wnętrza salonowe poprzez 
kształt, sposób podświetlenia z ukry
tym źródłem światła oraz mozaiki (za
stępujące plafonowe malowidła). Eks
peryment ten nie powiódł się - mozai
ki niemalże unicestwiono, przesuwając 
główny akcent oprawy artystycznej 
placu na płaskorzeźby, znacznie mniej 
udane i banalne w treści. Tymczasem 
prace zespołu H. Żuławskiej mogą sta
nowić przykład na to, że wybitny twór
ca, nawet w ramach doktryny socreali
zmu, mógł stworzyć dzieło co najmniej 
interesujące.

Treść mozaik Żuławskiej można od
czytać na trzech różnych, wzajemnie się 
uzupełniających poziomach. Pierwszy, 
literalnie przedstawiony w tytule kom
pozycji, to cztery pory roku. Jest to na
wiązanie do tradycji, które jak najbar
dziej mieści się w nurcie realizmu socja
listycznego. Żuławska nie posłużyła się 
postaciami i motywami z mitologii grec-

1-4. Mozaiki ceramiczne w plafonach na placu 
Konstytucji: „Wiosna” (1), „Lato” (2), 
„Jesień” (3) i „Zima” (4)

kiej, ale dokonała aktualizacji. Za alegorie pór roku służą 
jej ludzie i wydarzenia z lat pięćdziesiątych. „Zimę” 
przedstawiają nam amatorzy sportów zimowych z atrybu
tami: łyżwami, kijkami do nart i hokeja. „Wiosna” ukaza
na jest poprzez pochód pierwszomajowy. „Lato” obrazu
ją uroczystości dożynkowe. Mozaikę „Jesień” symbolizu
je przedstawienie ludzi podejmujących naukę (wrzesień, 
październik - to miesiące, gdy w szkołach i uczelniach 
rozpoczyna się nauka).

(zdjęcia: Krzysztof Mordyński)
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Drugi program opisuje funkcje placu Konstytucji 
i całego obszaru Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszka
niowej. Rzeźby i mozaiki miały bowiem za zadanie 
w sposób przystępny dla mas ludowych, czyli reali
styczny, objaśniać architekturę operującą językiem 
form abstrakcyjnych, jej „socjalistyczną treść”. Mozai
ki „Wiosna” (pochód pierwszomajowy) oraz „Lato” 
(dożynki) ukazują przeznaczenie placu, który leżąc na 
południowym końcu szerokiej Marszałkowskiej, spe
cjalnie przebudowanej głównej ulicy Warszawy, miał 
być widownią pochodów, defilad, masowych uroczy
stości. Przez kilka lat po oddaniu do użytku placu Kon
stytucji (22 lipca 1952 r.) rzeczywiście pełnił on taką 
funkcję. Tędy maszerował pochód Zlotu Młodych 

Przodowników (1952 r.). Miały tu miejsce zabawy po 
uroczystościach pierwszomajowych.

Mozaika „Zima” przedstawia dorosłych i dziecko ko
rzystających z wypoczynku. W pasie wokół tej sceny 
umiejscowiono podobizny zwierzątek, przywodzące na 
myśl przedszkolne dekoracje. Mozaika ukazująca rozryw
ki dla dorosłych i dzieci ilustrowała socjalistyczną troskę 
o człowieka, którą realizować miała architektura MDM 
poprzez planowaną infrastrukturę w postaci kin, teatrów, 
boisk, pływalni, żłobków i przedszkoli.

Mozaika „Jesień” odwołuje się do realiów, które 
obecnie mogą być trudne w odczytaniu i dlatego wyma
ga dokładniejszego omówienia. Przedstawia ona scenę 
szkolną. Do nauczyciela siedzącego przy biurku, przy 

którym widzimy globus i zwinięte rulo
ny, zwraca się grupa dorosłych. Pierw
szy z nich trzyma kartkę papieru, być 
może klasówkę. W tle znajduje się tabli
ca, po prawej zaś stronie chłopiec, 
prawdopodobnie z przyrządem gimna
stycznym w ręku. Dlaczego jednak 
w szkole widzimy dorosłych? W latach, 
gdy zespół Żuławskiej rozpoczynał pra
cę, setki tysięcy osób uczęszczało na 
kursy powołane na mocy ustawy o li
kwidacji analfabetyzmu z 1949 r. Swo
ją rolę na tym polu odegrała także ar
chitektura MDM, której projektanci 
mocno podkreślali „wychowawczą 
funkcję”, a więc walkę o nowe socjali
styczne społeczeństwo - bezklasowe, 
kulturalne i oddane państwu. W osie
dlu mieli zamieszkać prości robotnicy, 
często świeżo przybyli ze wsi, pozba
wieni edukacji. Architekci planowali, że 
MDM „wychowa” lud pod różnymi 
względami: bogactwo fasad i wnętrz 
zobowiąże ich do ogłady, natomiast 
projektowane szkoły, świetlice, biblio
teka i sala wystawowa wzbogacą ich 
wykształcenie.

Wspólne masowe zebrania, wycho
wawcza rola architektury oraz „socja
listyczna troska o człowieka” były czę
sto podkreślanymi funkcjami Marszał
kowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, 
które miały świadczyć o przełomie 
w planowaniu miast dokonanemu 
dzięki realizmowi socjalistycznemu. 
Mozaiki przyjęły zadanie zilustrowa
nia tych funkcji.

Trzeci program mozaik przedstawia 
ich „ideowe” oblicze, a więc realizuje 
podstawowe, zdaniem Włodzimierza 
Włodarczyka, kryterium dzieła socre
alistycznego (Socrealizm i sztuka pol
ska w latach 1950-1954, Warszawa 
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1991, s. 18). Sceny ukazane w plafonach ogólnie cha
rakteryzują zdobycze socjalizmu, korespondując rów
nocześnie z nazwą placu. Cztery mozaiki przekazują 
nam wizję szczęśliwej Polski Ludowej, w której dobro
byt trwa przez cały rok. Jego cztery pory ilustrować 
mają nową rzeczywistość, określoną przez konstytucję 
z 22 lipca 1952 r., dającą prawo do pracy („Wiosna”) 
i wypoczynku („Zima”), nauki („Jesień”), oraz podkre
ślającą szczególną rolę ludności wiejskiej i „ludowości” 
w PRL („Lato”). Co prawda zespól Żuławskiej nie 
mógł wiedzieć, jaka będzie nazwa placu, gdyż o tym za
decydowano niemalże w ostatnim momencie (Uchwała 
Stołecznej Rady Narodowej z dn. 19 VII 1952 r.). Wy- 
daje się jednak, że, opierając się na ogólnym propagan
dowym wydźwięku haseł początku lat pięćdziesiątych, 
Żuławska wpisała się także, być może nieco przypadko
wo, w ostateczną nazwę placu.

Za szczególnie udaną możemy uznać mozaikę „Wio
sna”, symbolizującą Pracę, istotną zwłaszcza ideologicz
nie, gdyż władza w PRL miała należeć do ludu pracują
cego wsi i miast. Przedstawienie samego aktu fizycznej 
pracy, który jest w zasadzie dość prozaiczny, nie odda
wałoby wielkiego znaczenia, które nadawano wysiłko
wi chłopa i robotnika (rzadko pokazywano prace umy
słowe). Artyści próbowali obejść ten problem, ukazując 
robotników w czasie przerwy bądź po wykonaniu zada

nia. Żuławska wybrała rozwiązanie najbardziej pomy
słowe i wypełniające założenia doktryny, zamiast trudu 
i potu przedstawiła święto pracy. Nadała jej przez to ra
dosny i wyższy wymiar, niemalże ją uświęcając.

Na koniec warto zastanowić się, czy tak zbudowany 
program, złożony z trzech poziomów, nie kłócił się z 
podstawowym założeniem sztuki realizmu socjalistycz
nego, która miała być prosta i czytelna w odbiorze. Na
leży jednak pamiętać, że ówcześni ludzie nie tylko le
piej znali realia swoich czasów, ale mieli także do czy
nienia codziennie z propagandą prowadzoną w prasie 
czy organizowanych bezpośrednich pogadankach, któ
re objaśniały kontekst dzieła Żuławskiej. Mimo iż mo
zaiki powstały w okresie socrealizmu, często opisywa
nego jako doktryna niszcząca osobowość twórcy, trze
ba przyznać, że mozaiki zespołu Żuławskiej wykazują 
pomysłowość w podejściu do tematu. Są równocześnie 
nadal cenione ze względów artystycznych, choć z po
wodu braku konserwacji kolory stały się mniej wyraź
ne, a w wielu miejscach pojawiły się ubytki. Wpisanie 
zespołu placu Konstytucji na listę zabytków dałoby 
szansę na uratowanie tych unikatowych dziel.

Krzysztof Mordyński

Serdecznie dziękuję Pani Katarzynie Liwak-Rybak za konsultacje.

Spotkanie z książką
ART DECO

W 2007 r. nakładem warszawskiego Wydawnictwa „Arkady" uka
zała się książka Joanny Hubner-Wojciechowskiej Art deco. 

Przewodnik dla kolekcjonerów. To drugie wydanie z serii poradniko
wej (w 2006 r. zapoczątkował ją Biedermeier, napisany przez Joan
nę Woch). Joanna Hubner-Wojciechowska, wieloletni pracownik 
naukowy Instytutu Sztuki PAN, od 2001 r. prowadzi w Warszawie 
Galerię Dynasy, specjalizującą się w sprzedaży przedmiotów 
z okresu, którego dotyczy napisana przez nią książka. Jak pisze au
torka we wstępie: „Styl art deco, którym świat pasjonuje się od pra
wie pięćdziesięciu lat, w Polsce dopiero od niedawna zdobywa 
uznanie". Zainteresowanie tym stylem w Polsce rośnie, a każdy mi
łośnik art deco znajdzie w omawianej książce przydatne dla swojej 
pasji informacje.

Publikacja składa się z trzech części. 
W pierwszej poznajemy historię art deco w Au
strii, Niemczech, Francji, Włoszech, Czechosło
wacji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych 
i Polsce oraz wskazówki, jakimi kolekcjonerzy 
przedmiotów wykonanych w tym stylu powinni 
kierować się, dokonując zakupów w wymienio
nych krajach.

W drugiej części książki opisane zostały 
charakterystyczne dla stylu art deco wnętrza 
z okresu międzywojennego w Polsce. Poznaje
my wystrój jadalni-salonu, sypialni, gabinetu 
i pokoju kawalera (panieńskiego). Zdjęcia i opi
sy żyrandoli, lamp gabinetowych, tapet, figurek, 
wazonów, stołów, krzeseł, serwantek, serwisów 
(w tym tych opisywanych w „Spotkaniach z Za
bytkami", nr 7, 2007), zestawów toaletowych, 

szaf, bieliżniarek, biurek, kałamarzy, karafek i kieliszków, dają poję
cie o bogactwie i różnorodności obiektów w stylu art deco.

Końcowa część publikacji - to porady. Autorka radzi kupować 
stylowe przedmioty na aukcjach tematycznych; aukcje te są na ra
zie rzadkie w Polsce, ale z kolei u nas popyt na wyroby w stylu art 
deco nie jest jeszcze ukształtowany, dlatego ceny są tu relatywnie 
niskie. Na co zwracać uwagę przy zakupach, jeśli chcemy ozdobić 
wnętrze, a czym się kierować, dokonując lokaty kapitału? Jak dbać 
o przedmioty w stylu art deco, w jaki sposób przywrócić im dawną 
świetność, skleić pękniętą porcelanę, usunąć nalot ze srebrnej ta
cy? Czym pielęgnować te przedmioty, aby nie utraciły niczego ze 
swej wartości? Ta poradnikowa część książki jest bardzo ciekawa, 

część uwag ułatwi właściwie obchodzić się z in
nymi zabytkowymi przedmiotami, które chyba 
każdy ma w domu.

Książkę uzupełnia minikatalog współcze
snych wnętrz w stylu art deco, wykaz muzeów 
(na świecie) i antykwariatów (w Polsce), posia
dających kolekcje w tym stylu, słownik pojęć, 
słownik stylów, indeks osób, stowarzyszeń i firm 
oraz wybrana bibliografia. Warto dodać, że 
książce patronuje warszawski hotel „Rialto”, któ
rego wystrój urządzony został właśnie w opisy
wanym w przewodniku stylu; zdjęcia wnętrz ho
telowych ilustrują jeden z rozdziałów książki.

Publikację można kupić (cena: 75 zł) w więk
szych księgarniach oraz bezpośrednio u wydaw
cy (Wydawnictwo „Arkady”, 00-344 Warszawa, 
ul. Dobra 28, tel. księgarni wysyłkowej 0-22 864- 
95-50, e-mail: info@arkady.com.pl).
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Po drugiej wojnie światowej, szczególnie w latach 1945-1970, 
zapanowała swoista moda na stosowanie materiałów ceramicznych 

do dekoracji zarówno elewacji budynków, jak i ich wnętrz. 
Bardzo dużo takich zdobień ceramicznych wykonano w Warszawie.

Ceramika w architekturze 
warszawskiej

KATARZYNA LIWAK-RYBAK

C
eramika należy do bardzo trwałych i efektownych 

materiałów budowlanych, obecnych w architektu
rze od czasów starożytnych (choćby szkliwione ce

gły w Babilonii i Asyrii, pokryte reliefem płytki w starożyt
nym Egipcie, mozaiki). Można w tym materiale uzyskać 
niezwykłe, często wręcz zaskakujące efekty strukturalne, 
formalne i kolorystyczne. 
Drugim aspektem stano
wiącym o atrakcyjności 
tego materiału w architek
turze są względy praktycz
ne. Ceramika jest odpor
na na zmieniające się wa
runki atmosferyczne, 
szczególnie na wilgoć, by
ła i jest stosunkowo tania 
i nie stwarza problemów 
przy czyszczeniu. Materiał 
ten przeżywał swój rene
sans po drugiej wojnie 
światowej, kiedy poszuki
wano nowego wizerunku 
architektury. Świadczyć 
o tym może choćby wy
stawa „Szczegół ceramicz
ny w architekturze”, zor
ganizowana w warszaw
skiej Zachęcie w 1951 r. 
Śledząc artykuły z tam
tych lat w czasopismach 
„Architektura” i „Stolica”, 
można przeczytać wiele 
tekstów poruszających 
problem dekoracji ceramicznej - przedstawiano jej rodo
wód i wskazywano na szczególną atrakcyjność połączoną 
z jakże wówczas istotnymi walorami praktycznymi. W tek
ście Wojciecha Czajkowskiego pt. Okładzina terakotowa 
i detal ceramiczny w architekturze („Architektura”, nr 4, 
1953, s. 106) czytamy: „Rola i znaczenie zapomnianego, 
może nieraz przejściowo, detalu ceramicznego w architektu
rze współczesnej jest duża...”.

Budynki częściowo odbudowywane zdobiono zwykle 
techniką fresku lub sgraffita, natomiast dekorację cera
miczną wprowadzano najczęściej do architektury całkowi
cie nowej, miała bowiem nie tylko zdobić, ale także pełnić 
funkcje ideologiczne. Nowa architektura miała tworzyć 
wizerunek nowego miasta i jednocześnie kształtować no
wego człowieka. Było to zadanie ważne i trudne. „Wpisu
jąc się w kontekst otoczenia [okładziny ceramiczne - KL] 

wyodrębniałyby z niego budynek lub wręcz przeciwnie, 
wiązały go z nim, zastosowane natomiast we wnętrzu 
«ocieplałyby» je, rozbijały monotonię ścian, wzbogacały 
ich barwę i fakturę. Słowem współtworzyłyby wyraz pla-

1. Zegar przy rogu ulic Marszałkowskiej i Wilczej, 
mozaika szkliwiona, Hanna Gtówczewska, ok. 1952 r.
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styczny budynku i wpływały na jego odbiór przez patrzące
go. Ceramika miała wszystkie pożądane cechy, by stać się 
takim materiałem i stąd tak duża jej popularność” - pisze 
Bożena Kostuch (Powojenna ceramika architektoniczna 
w Krynicy, „Almanach Muszyny”, 2006, ss. 199-200).

Spośród bogatych form dekoracji ceramicznej można 
wyodrębnić kilka jej odmian - rzeźbę, płaskorzeźbę i mo
zaikę. Termin „rzeźba ceramiczna” nie wymaga szczegól
nego wyjaśnienia, gdyż rządzą nią takie same prawa, jak 
każdą inną, natomiast słowo „płaskorzeźba ceramiczna” 
należy opatrzyć już krótkim komentarzem. Płaskorzeźbą 
ceramiczną można nazwać zarówno taką, której pewne 
elementy zdecydowanie występują przed płaszczyznę tła, 
jak i taką, która z pozoru wydaje się zwykłą, płaską pły
tą, oddziałującą jednak, przy wnikliwszej obserwacji, fak
turą - chropowatą, nierówną, falującą - która załamuje 
światło, przez co stwarza niezwykłe wprost efekty (często 
niestety trudne do uchwycenia przez oko obiektywu). 
Zdarza się, że owe płyty ceramiczne są niewielkich roz
miarów i z pozoru wydają się mozaiką, jednak ze wzglę
du na swoją fakturowość zostały (zgodnie z przekazami 
artystów) zakwalifikowane do płaskorzeźby ceramicznej. 
Mozaiki zaś składają się z wielu małych barwnych płytek, 
ułożonych w konkretny wzór. Praca nad mozaiką jest nie
zwykle trudna i czasochłonna - czasami trwa nawet kilka
naście miesięcy. Mozaika ceramiczna, podobnie jak inne 
formy dekoracji z tego materiału, zrobiła niezwykłą ka
rierę. Było to podyktowane nie tyle wielką urodą oślepia
jących wprost kolorami wzorów ułożonych z małych ka
wałeczków ceramicznego tworzywa, ile czynnikami prak
tycznymi i finansowymi. Mozaiki ze szkła są bardzo kosz
towne i nie zawsze nadają się do bezpośredniej ekspozy

cji w trudnych warunkach atmosferycznych (wiatr, wil
goć), natomiast mozaika ceramiczna doskonale mogła 
sprostać takim wyzwaniom.

Ceramikę w architekturze warszawskiej wykorzysty
wano przy projektach domów mieszkalnych, gmachów 
użyteczności publicznej, a także we wnętrzach sklepów. 
Największy zespól detali ceramicznych powstał na MDM 
(zob. artykuł na ss. 3-7). Wzniesione tu gmachy ozdobio
ne zostały przede wszystkim płaskorzeźbami ceramiczny
mi (w kasetonach) i mozaikami, a ich tematyka odwołuje 
się do tradycji i sztuki ludowej. Na uwagę zasługuje zegar 
na rogu ulic Marszałkowskiej i Wilczej, wykonany 
w technice mozaiki szkliwionej. Tarcza zegara została 
zrobiona w Sopocie przez zespół plastyków pod kierun
kiem prof. Hanny Żuławskiej. Hanna Żuławska wraz ze 
swymi studentami podjęła problem wykorzystania mate
riału ceramicznego w architekturze. Prace jej zespołu szły 
dwutorowo. Najszerzej zajmowano się mozaiką szkliwio
ną, jej właściwościami, walorami estetycznymi i praktycz
nymi (m.in. odpornością na czynniki atmosferyczne). 
Drugim zagadnieniem rozpracowywanym wówczas przez 
sopockich artystów była mozaika terakotowa, tylko raz 
wypalana, nieszkliwiona, matowa o zawężonej gamie 
barw, sprowadzonych jedynie do kolorów naturalnych 
uzyskanych w procesie wypalania gliny. Można ją było 
polerować, przez co uzyskiwało się efekt gładkiej po
wierzchni, niechwytającej kurzu, a więc odpornej na za
brudzenia. Mozaikę na tarczy zegarowej układało trzech 
plastyków i autorka projektu Hanna Główczewska. Praca 
była niezwykle żmudna i skomplikowana, gdyż po
wierzchnia tarczy wynosiła 16 m2. Na całą tarczę zegaro
wą składa się 160 tysięcy sztuk małych, barwnych płytek 
ceramicznych. Praca nad dziełem trwała cztery tygodnie. 
Ciekawym zespołem są mozaiki sopockich artystów 
przedstawiające pory roku (zob. artykuł na ss. 8-10). Sty
listycznie i programowo prace te realizują hasła realizmu 
socjalistycznego - sposób przedstawienia postaci, podkre
ślenie najważniejszych ideologicznie świąt, nawiązania do 
folkloru, czyli tak wówczas mile widziane motywy rodzi
me. Mozaiki te są ciekawym przykładem sztuki tamtych 
lat. Wśród ceramicznych detali w otoczeniu placu Kon
stytucji należy również wymienić majolikowe kasetony 
w bramie przy ul. Marszałkowskiej 55. Wykonał je wro
cławski artysta Stanisław Ptaszyński. Kasetony w kilku 
wzorach (powtarzanych w różnych układach) utrzymane 
są w jednym kolorze - turkusowym. W pewnych partiach 
widoczne są przebarwienia, w innych znaczne uszkodze
nia, ale ogólnie kasetony zachowały się w dobrym stanie.

Detal ceramiczny stosowany był bardzo często w skle
pach i wszelkiego rodzaju barach lub kawiarniach. Te de
koracje w ogromnej większości nie zachowały się do cza
sów obecnych, skute lub zamurowane przez kolejnych 
właścicieli lokalów. Jednym z przykładów jest były bar 
rybny na placu Zbawiciela, w którym znajdowały się ob
razy mozaikowe przedstawiające sceny połowu ryb i kutry 
rybackie na pełnym morzu. Powstawały one pod kieru
nkiem wrocławskiego artysty i profesora Szkoły Sztuk 
Pięknych Eugeniusza Gepperta. Obecnie jest tam restaura
cja, ale mozaik na ścianie nie widać. Tylko piętro niżej,
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2. Kasetony majolikowe w bramie przy ul. Marszałkowskiej 55, 
Stanisław Ptaszyński, około 1952 r.
3. Płaskorzeźba ceramiczna w prezbiterium Katedry Polowej Wojska 
Polskiego w Warszawie, Lech i Piotr Grześkiewiczowie, 1965 r. 
(wykonanie)

w dawnym sklepie rybnym (obecnie sklep spożywczy), 
w dalszym ciągu całą jedną ścianę zajmuje mozaika z mo
tywem ryb w morskich odmętach. Innym przykładem był 
sklep „Arab” w Powszechnym Domu Towarowym przy 
ul. Złotej w Warszawie projektu Stefana Kozińskiego, 
w którym sprzedawano i serwowano kawę i herbatę. Pod
łoga, cokoły, bok lady i ościeża drzwiowe wyłożone były 
terakotą, która wprowadzała we wnętrzu ciekawe efekty 
kolorystyczne i pełniła funkcję praktyczną - była łatwa 
w utrzymaniu czystości.

Mozaiki miały się także pojawić 
w metrze warszawskim, na projekt 
którego rozpisano konkurs na po
czątku lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. W wielu propozycjach stacji 
metra pojawiły się projekty mozaik. 
Tak np. w projekcie na stację „Plac 
Teatralny”, który otrzymał pierwszą 
nagrodę w konkursie, zaproponowa
no mozaikę ceramiczną z motywem 
medalionów z popiersiami twórców 
literatury polskiej.

Zagadnienie obecności plastyki 
ceramicznej w sakralnej architektu
rze Warszawy i okolic nie było do
tychczas zbadane w sposób wyczer
pujący. Istnieją jedynie ogólne prace 
dotyczące sytuacji Kościoła w powo
jennej Polsce i wpływu czynników 
politycznych na kształt ówczesnej 
sztuki sakralnej. W opracowaniach 
z zakresu historii architektury powo
jennej można przeczytać jedynie 
krótkie wzmianki na temat budow
nictwa kościelnego. W pracy zbioro
wej pod redakcją Jana Zachwatowi
cza Budownictwo i architektura 
w Polsce 1945-1966 (Warszawa 
1968, s. 104) m.in. czytamy: „Nie 
występują [...] dążenia do tworzenia 
odrębnego tzw. stylu kościelnego, po
nieważ również w dziedzinie architek
tury sakralnej nie jest pożądane deter
minowanie jakichkolwiek kierunków 
artystycznych, ograniczających swo
bodę wypowiedzi twórców w dziedzi
nie architektury i sztuk plastycznych”. 
W czasopismach, które zwykle „na 
gorąco” komentują jakieś realizacje 
architektoniczno-plastyczne, również 
nie ma wzmianek o dekoracjach ko
ściołów, przynajmniej do lat siedem
dziesiątych XX w., co, biorąc pod 

uwagę ówczesną sytuację polityczną, nie wzbudza szcze
gólnego zdziwienia. Niestety, znaczna część dekoracji ce
ramicznych została już skuta lub zamalowana i obecnie 
bardzo trudno jest dotrzeć do ich fotografii czy jakichkol
wiek wzmianek na temat ich kształtu i treści. Należy też 
pamiętać, że obiekty te ze względu na miody wiek nie ma
ją statusu zabytków, co stanowi duże utrudnienie w pró
bie ustalenia autorstwa czy datowania (pozostają właści
wie jedynie rachunki kościelne, a i to źródło nie zawsze 
podaje wszystkie niezbędne informacje).

W odróżnieniu od budynków świeckich, gdzie cerami
ka najczęściej pojawiała się wówczas na zewnątrz, m.in. 
ze względów praktycznych, o których była mowa wcze
śniej, w architekturze sakralnej zdobienia ceramiczne wy
stępowały przede wszystkim we wnętrzach; na zewnątrz 
stosowano tylko sporadycznie niewielkie kompozycje
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4. Kaplica św. Jana Chrzciciela w bazylice św. Jana w Warszawie,
Zbigniew Łoskot, 1968-1972

(zdjęcia: Paweł Rybak)

w mozaice ceramicznej. I choć wydawałoby się, że we 
wnętrzu miały one jedynie charakter dekoracyjny, okazu
je się, że często zostały ściśle powiązane z przestrzenią 
i architekturą kościoła i spełniają o wiele ważniejsze zada
nia niż tylko wywoływanie doznań estetycznych czy prze
kazywanie treści religijnych.

Kościoły, w których występuje dekoracja ceramicz
na z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. - to 
przede wszystkim kościoły zabytkowe. W związku 
z tym, że rzeźby i płaskorzeźby były tworzone do histo
rycznych form architektury, musiały dostosować się do 
nich, i zwykle ich kształty i typy ikonograficzne nie od
biegają od tradycyjnych rzeźb o tematyce sakralnej. 
Oczywiście zjawisko takie nie stanowi reguły, bowiem 
w kilku zabytkowych kościołach znajdują się niezwykle 
„nowoczesne” w formie dekoracje ceramiczne - ich 
kształt, kolor i faktura zaskakują w przestrzeni zabytko
wej, co nie oznacza, że rażą (np. Katedra Polowa Woj
ska Polskiego lub kaplica św. Jana Chrzciciela w kate
drze św. Jana na Starym Mieście).

W prezbiterium Katedry Polowej Wojska Polskiego 
ściany wyłożone są płaskorzeźbą ceramiczną w formie 
złotych rozet ze srebrnymi orłami (także ceramicznymi) 
autorstwa Lecha Grześkiewicza. Płaskorzeźba ta została 
wykonana z porcelitu do pomnika Zwycięstwa i Wolno
ści, który miał stanąć na Osi Saskiej w Ogrodzie Saskim 

w 1965 r. (pomnik autorstwa Lecha Grześkie
wicza i jego syna Piotra, nie został zrealizowa
ny, pozostała tylko tablica). Po tym, jak reali
zację pomnika przerwano, płaskorzeźby cera
miczne zniknęły. Artyści poszukiwali ich nawet 
przez media. Odnalazły się dopiero na począt
ku lat dziewięćdziesiątych w instytucji podle
głej Ministerstwu Obrony Narodowej w Rem
bertowie. W 1992 r. zostały zamontowane 
w prezbiterium Katedry Polowej Wojska Pol
skiego razem ze srebrnymi orłami (Lech Grześ- 
kiewicz dorobił im tylko korony).

Kolejną płaskorzeźbą ceramiczną wykonaną 
tym razem przez Helenę i Lecha Grześkiewi- 
czów jest plafon w kaplicy w kościele św. Anny 
przy Krakowskim Przedmieściu. Został on wy
konany w 1955 r. w Fabryce Fajansu we Wło
cławku, z którą małżeństwo artystów współpra
cowało od 1949 r. Plafon nawiązuje do stylisty
ki charakterystycznej dla twórczości Grześkiewi- 
czów z tamtego okresu (zob. Żyrandole Grześkie- 
wiczów, „Spotkania z Zabytkami”, nr 9, 2004) - 
poszczególne płytki w kolorze kobaltowym zdo
bione są różnymi motywami o charakterze raczej 
fantastycznym, choć w niektórych z nich można 
dostrzec wątki roślinne lub zwierzęce.

Kolejnym artystą, który pracował w materiale 
ceramicznym, był Zbigniew Łoskot (1922-1997). 
Wykonał on w latach 1968-1972 w płaskorzeźbie 

ceramicznej i mozaice wnętrze kaplicy św. Jana Chrzciciela 
w bazylice św. Jana (zlecenie otrzymał w wyniku konkursu, 
w którym zdobył pierwszą nagrodę). Główny akcent w ka
plicy stanowi postać św. Jana Chrzciciela, z krzyżem i baran
kiem umieszczonym w złotym nimbie ponad jego głową.

W okresie powojennym bardzo chętnie wykorzysty
wano materiał ceramiczny do dekoracji elewacji budyn
ków, zarówno użyteczności publicznej, jak również archi
tektury mieszkalnej i sakralnej. Temat ten był często 
i chętnie podejmowany w ówczesnej prasie fachowej. 
Podkreślano atrakcyjność materiału - możliwość jedno
czesnego oddziaływania fakturą i barwą tworzywa cera
micznego. Polecano wykorzystywanie ceramiki także ze 
względu na praktyczne aspekty tego materiału. Szczegól
nie w latach 1945-1970 zapanowała swoista moda na ce
ramikę tak we wnętrzu (słynne projekty wdrażane do 
produkcji przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego), 
jak i na zewnątrz. Powstały wówczas koncepcje zarówno 
całych ścian ceramicznych, jak i detali w postaci zegarów 
słonecznych, mozaik ceramicznych, płaskorzeźb i rzeźb. 
W Warszawie takich realizacji było bardzo dużo. Zdobi
ły elewacje sklepów, kamienic, domów prywatnych. Ich 
formy były różnorodne - od tradycyjnych po niezwykle 
nowoczesne. Obecnie jednak wiele z nich już nie istnieje. 
Jako relikty przeszłości, często niewygodne pamiątki 
PRL-u, zostały skute lub zamurowane. To, co zachowało 
się do dziś, wymaga pilnego opracowania, popartego 
szczegółową dokumentacją.

Katarzyna Liwak-Rybak
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Kiedy we wrześniu ubiegłego roku zmarl Luciano Pavarotti, 
przez wiele godzin cały kulturalny świat mówił tylko o nim.

W specjalnym wydaniu programu w TVP „Kultura” zaproszeni goście spierali się, 
jak nazwać artystę - Boski Pavarotti (?), Mistrz belcanta (?) czy może Papież tenorów (?). 

W końcu zgodzono się, że byt to najwybitniejszy tenor XX w.
Kiedy 3 kwietnia 1925 r. w Nicei zmarł Jan Reszke, polski artysta, uznawany za 

najwybitniejszego tenora XIX w., tylko bywalcy najsłynniejszych scen operowych mogli 
pochwalić się, że znają zalety jego głosu.

Portret artysty
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

U
uciana Pavarottiego zapamiętamy nie tylko z jego - 
szczęśliwie utrwalonych w licznych zapisach płytowych 
i nagraniach telewizyjnych - porywających ról opero
wych, ale także z brawurowych popisów w repertuarze 

lżejszym, nastawionym na masowego odbiorcę. Słynny 
koncert trzech tenorów w 1990 r. w Rzymie (Luciano Pa
varotti, Placido Domingo, Jose Carreras) nie jest tego je
dynym przykładem, a popularność, jaką przydały mu 
sprzedawane w milionowych nakładach płyty graniczy 
z powszechnym uwielbieniem mistrza.

Takich możliwości dotarcia do masowego odbiorcy 
nie miał urodzony w Warszawie i żyjący niemal sto lat 
wcześniej inny słynny tenor - Jan Mieczysław Reszke 
(1850-1925). To prawda, że występował on w najważ
niejszych teatrach operowych w Europie i w Ameryce, 
gdzie doskonale był znany i podziwiany przez licznych 
melomanów. Prawda, że królowa Wiktoria nazywała 
go swoim przyjacielem i obdarzyła orderem Royal Vic
toria, że we Francji, za zasługi na polu kultury, otrzy
mał Kawalerski Krzyż Orderu Legii Honorowej, a od 
cara Aleksandra III, po występach zimą 1890/1891 r. 
w Petersburgu, patent szlachecki, którego praktycznym 
zastosowaniem było dopisanie przez artystę przed na
zwiskiem przedrostka (Jan de Reszke, a we włoskiej 
i francuskiej wersji podpisu: Giovanni di Resci, Jean de 
Reszke). Prawda też, że niemal zawsze bilety na jego 
występy rozchodziły się w mgnieniu oka. Jednak głos 
i zachowanie sceniczne słynnego tenora w większości 
znane były tylko tym, którzy mogli usłyszeć i zobaczyć 
śpiewaka na żywo.

Trudno się zresztą temu dziwić. Jan Reszke nie uzna
wał technicznych nowinek i na każdą prośbę o wyrażenie 
zgody na dokonanie nagrania z użyciem fonografu zgła
szał kategoryczny sprzeciw. Dopiero w latach 1902- 
-1903, po oficjalnym zakończeniu kariery, pozwolił na 
zarejestrowanie kilku, niezbyt zresztą reprezentatywnych, 
próbek swego głosu. Nagrania te, uzupełnione dziewięt
nastoma wcześniejszymi rejestracjami z ukrycia (w stycz
niu i w marcu 1901 r.) na tzw. wałkach Maplesona (od 
nazwiska Lionela Maplesona - fanatycznego wielbiciela 
opery i spryciarza, którego moglibyśmy nazwać ojcem pi-

1. Jan Reszke w roli Romea w operze Charlesa Gounoda „Romeo
i Julia”, fotografia z lat dziewięćdziesiątych XIX w., w zbiorach Muzeum 
Teatralnego w Warszawie
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rackiego przemysłu fonograficznego), dają niewielką licz
bę dwudziestu dwóch nagrań, głównie fragmentów arii 
z różnych oper oraz pieśni w wykonaniu Jana de Reszke 
i innych solistów, chóru i orkiestry Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku, na której deskach występował jedena
ście sezonów.

A jednak nawet tak skromna dokumentacja fono
graficzna, wsparta uwagami ze współczesnych recenzji 
na temat występów artystycznych naszego tenora, po
zwala na odtworzenie walorów jego głosu. „Obok mi
strzowskiej techniki (doskonała emisja, intonacja, dyk
cja) i wielkiej muzykalności jego sztukę cechowała siła 
ekspresji, przemyślana interpretacja, doskonałe aktor
stwo i ciepła barwa głosu” - czytamy w biogramie ar
tysty zamieszczonym w Encyklopedii muzycznej PWM 
(tom: pe-r, część biograficzna pod redakcją Elżbiety 
Dziębowskiej, Kraków 2004, s. 369). „Jaki glos miał 
Jan Reszke? - pyta na stronach bestselleru Dzikie orchi
dee Bogusław Kaczyński, i natychmiast odpowiada: 
Według moich odczuć, był to duży tenor bohaterski 
o ciemnym, barytonowym zabarwieniu, szczególnej 
zwinności, łatwości atakowania i trzymania najwyż
szych tonów. Głos miękki, czarujący, serdeczny. Potęż

na osobowość!” (B. Kaczyński, Dzikie orchidee, War
szawa 1983, s. 158).

Wiemy zatem, jak śpiewał, pora dowiedzieć się, jak 
wyglądał - prywatnie i w kostiumie w czasie występu.

Fotografii Jana Reszke, w różnym wieku i w różnych 
ujęciach, w zbiorach publicznych i w prywatnych kolek
cjach, szczęśliwie zachowało się sporo. W recenzjach ze 
spektakli operowych z udziałem wybitnego tenora znaj- 
dziemy też wiele opisów wyglądu artysty, jego scenicz
nej prezencji i ruchu. „Bracia Reszkowie ukazali się jako 
Romeo i ojciec Laurenty w operze «Romeo i Julia» Gou
noda - czytamy w relacji z występu w Warszawie - z za
raz w pierwszej scenie zjawienia się Romeo kazał zapo
mnieć o wykonawcy, którego imię zaznaczał program 
przedstawienia. Tak jest. Nie był to Jan Reszke, lecz po
stać jakby zmartwychwstała [...]. Mam przed sobą «Hi- 
stoire de 1’Art pendant la Renaissance^ świetne dzieło 
Eugeniusza Miintza, konserwatora szkoły sztuk pięknych, 
i oto znajduję niemal na każdej karcie dowody, że postać 
wczorajszego Romea nie jest bynajmniej wynikiem jedy
nie współczesnej wyobraźni, lecz jest po prostu odwzoro
waniem się na współczesnych dokumentach sztuki malar
skiej [...]. Z kostiumem tym artysta zżył się w zupełności: 
nie jest on narzuconą malowniczą ozdobą, lecz zdaje się 
być po prostu artystyczną, niezbędną koniecznością. Z ja- 
kimże zachwytem spoglądała nań ta garstka naszej ma
larskiej młodzi, która uprawiając sztukę barw, niemniej 
uwielbia jej siostrzycę!... (Stanisław Ciechomski, w re
cenzji występów Jana i Edwarda Reszków w „Romeo 
i Julii” Charlesa Gounoda: Występy Reszków, Część I, 
„Kurier Warszawski”, nr 138 z 20 maja 1893, ss. 3-4).

Ale by zrobić dobry portret śpiewaka-artysty, trzeba być 
nie malarzem-mtodzikiem, lecz wytrawnym portrecistą. 
A za takiego już wtedy uchodził Jan Styka (1858-1925), 
przyjaciel tenora z Warszawy. Podobno, kiedy w Paryżu 
w latach 1885-1889 Jan Reszke odnosił swoje największe 
sukcesy w europejskiej karierze, będąc pierwszym tenorem 
w Opera de Paris, zdarzało mu się także śpiewać z... baryto
nem Styką. Jak przeżył to i zapamiętał Reszke - tego nie 
wiemy, ale, o ile pochodząca od Henryka Struvego relacja 
na ten temat jest prawdziwa, malarz „wspólnie z tym euro
pejskiej sławy śpiewakiem występował kilkakrotnie w Pary
żu w koncertach, jednając sobie na tern polu szczery poklask 
znawców” (H. St. [Henryk Struve], Jan Styka, „Kłosy”, nr 
1227 z 3 stycznia 1889 r., s. 14). Niewykluczone jednak, że 
były to tylko występy w gronie przyjaciół, podobne do tych, 
o których wspominał biograf artysty, pisząc, że podczas po
bytu w Paryżu Styka często bywał w domu Józefa Chełmoń
skiego na zebraniach polonii paryskiej „a że Chełmoński tę
sknił całą duszą za krajem, kazał Styce śpiewać pieśni pol
skie, których ze łzami w oczach słuchał” (Aleksander Mała- 
czyński, Jan Styka (szkic biograficzny), Lwów 1930, s. 20). 
O więzach przyjaźni łączących obu Janów (śpiewaka i ma
larza) świadczy jeszcze jedna mało znana sfera działalności 
twórczej Styki. Był on bowiem nie tylko malarzem i, jak już 
wiemy, śpiewakiem-amatorem, ale także... poetą, a wśród 
wierszy, które zebrał w kilku tomikach - Poezye Jana Styki, 
Lwów 1892; Poemes et Tableaux de la Grande Guerre, Pa
ris 1916 (polska wersja językowa: Z łez, krwi i żelaza, Paryż 
1916); Poemes de la Guerre, Paris 1918 (polska wersja języ
kowa: Poezye czasów wojny, Paryż 1919) - są także utwory 
poświęcone przyjaciołom, m.in. „pełen ciepła wiersz dla Ja-
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2. Jan Reszke, fotografia wykonana
w paryskim atelier Nadara na przełomie 
XIX i XX w. (dedykacja dla śpiewaka 
operowego Bronisława Romaniszyna, 
1909 r.), w zbiorach Muzeum 
Teatralnego w Warszawie
3. Fides Devries jako Szimena
i Jan Reszke w roli Rodryga w operze 
„Cyd” Julesa Masseneta wystawionej 
w Operze Paryskiej w 1885 r., 
chromolitografia z epoki 
(wg „L lllustration”)
4. Jan Styka, „Portret Jana Reszke 
w kostiumie Rodryga z opery 
«Cyd» Julesa Masseneta”, 1887 r., 
depozyt Towarzystwa Ubezpieczeń 
i Reasekuracji WARTA w Muzeum 
Teatralnym w Warszawie

na Reszke” (Elżbieta Stec, Niezna
ne oblicze malarza. Poeta Jan Sty
ka, „Teraz”, nr 4, 2005, s. 15).

Najsłynniejszy nasz tenor nie 
był jednak ani poetą, ani mala
rzem. Nie mogąc więc w żadnej 
z tych dziedzin zrewanżować się 
Styce, zamówił u niego portret, 
na którym pragnął uwiecznić się 
w roli Rodryga z opery „Cyd” 
Julesa Masseneta, długo niescho- 
dzącej z afisza w Opera de Paris 
(premiera odbyła się 30 listopa
da 1885 r.; w następnym roku 
dano aż 53 przedstawienia!).

Latem 1887 r. obraz był już
gotowy. Powstało dzieło niezwy
kłe - wielkich rozmiarów olejny portret śpiewaka w pięk
nym, teatralnym kostiumie hiszpańskiego rycerza-bohate- 
ra, na krótko przed bitwą, u wejścia do namiotu, z kordem 
w dłoni. Kiedy we wrześniu tegoż roku pokazano go po 
raz pierwszy polskiej publiczności - na „Pierwszej Wysta
wie Sztuki Polskiej w Krakowie” w Sukiennicach (ówcze
snej siedzibie krakowskiego Muzeum Narodowego) - spo
tkał się z przychylnym przyjęciem. „Na ścianach poprzecz
nych tej wielkiej sali - pisał w recenzji z Krakowa Henryk 
Struve - [wisi] wspaniały [podkr. WP] portret «]ana 
Reszke w roli Cyda», malowany przez Stykę” (H. Struve, 
„Kłosy”, nr 1162 z 6 października 1887 r., s. 212).

W roku następnym Jan Styka, powróciwszy do kra
ju, postanowił pokazać publiczności swój paryski do
robek na wystawach w Krakowie, Warszawie i Lwo
wie. Prezentacji obrazów towarzyszył przygotowany 
jeszcze w Paryżu, ilustrowany katalog, w którym por
tret Jana Reszke znalazł się na jednej stronie z mniej
szym, pastelowym portretem innego znanego wówczas 
tenora Władysława Mierzwińskiego w roli Raula 
z opery „Hugenoci” Giacomo Meyerbeera {Katalog 
wystawy obrazów Jana Styki, Paryż [1887], s. 28). Po 
pewnym czasie „Tygodnik Ilustrowany” zamieścił po
nadto wykonany przez Stykę rysunek z miniaturami
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5. Józefina z Reszków Kronenbergowa w salonie mieszkania 
rodzinnego Reszków przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 
w Warszawie, fotografia z około 1890 r.

ważniejszych obrazów z wystawy, wśród których nie 
zbrakło portretu Jana Reszke (nr 308 z 24 listopada 
1888 r., s. 325). Wystawa obrazów Jana Styki we 
wszystkich tych miastach - pisał Małaczyński - „wy
wołała entuzjastyczne uznanie ogółu i bardzo pochleb
ne głosy krytyki” (A. Małaczyński, op. cit., s. 22). Tym 
razem nieco się jednak pomylił, gdyż warszawski po
kaz w Salonie Krywulta (15 października - 30 listopa
da 1888 r.), poza dobrymi ocenami, otrzymał też 
mniej przychylne recenzje, np. Adama Brezy, który 
w relacji z wystawy stwierdził bez ogródek: „portrety 
Reszkego i Mierzwińskiego są traktowane tak dekoracyj
nie i teatralnie zarazem, że nie mogą być uważane za 
dzieła tak poważnej gałęzi sztuki malarskiej, jaką jest 
dziedzina portretów” (A. Br. [Adam Breza], Z salonu 
Krywulta (obrazy Jana Styki), „Kurier Codzienny”, nr 
299 z 28 października 1888 r., s. 2). Owa „dekoracyj
ność” i „teatralność” nie przeszkadzały natomiast Hen
rykowi Struvemu. O tych samych obrazach, na tej sa
mej wystawie krytyk pisał: „Pominęlibyśmy jeden z po
ważnych momentów twórczości Styki, gdybyśmy choć 
słówkiem nie wspomnieli jeszcze o jego portretach i stu- 
dyach charakterystycznych. Odznaczają się one zarów
no prawdą wyrazu psychicznego, jak i jędrną techniką. 
"Wpływ szkoły francuskiej przedstawia się tutaj ze swej 
strony dodatniej” (Przegląd artystyczny przez Henryka 
Struvego. Wystawa obrazów Jana Styki, „Kłosy”, nr 
1221 z 22 listopada 1888 r., s. 334). Kto miał rację?

(ilustracje: 1,2- Muzeum Teatralne w Warszawie; 3, 5 - archiwum redakcji; 
4 - archiwum Domu Aukcyjnego „Polswiss Art" w Warszawie)

Nie rozstrzygnięto tego ani wtedy, ani potem, a po 
pokazie we Lwowie obraz na dłużej wrócił do salonu 
w domu rodzinnym Reszków przy ul. Krakowskie Przed
mieście 39 w Warszawie. Stamtąd dopiero w grudniu 
1902 r. (po raz pierwszy i ostatni w XX w.), znów w to
warzystwie portretu Mierzwińskiego, pokazany został 
szerokiej publiczności, uświetniając tym razem uroczy
stość otwarcia „Wystawy teatralnej”, urządzonej przez 
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności w salach ra
tuszowych (Wystawa teatralna, „Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 52 z 27 grudnia 1902 r., s. 1032). Do dyskusji nad 
wartością artystyczną obrazu nic nie wnosi spostrzeże
nie, że jego czarno-białe, nieco podretuszowane zdjęcie 
opublikowała ówczesna prasa („Le Theatre”, nr 76 z lu
tego 1902 r., s. 7), a za nią włoska encyklopedia teatru 
(Enciclopedia dello spettacolo, t. VIII, Roma 1961, ilu
stracja na szpalcie 911). Pora więc zająć się oryginałem.

Od zakończenia drugiej wojny światowej namalowa
ny przez Jana Stykę „Portret Jana Reszke w kostiumie 
Rodryga z opery «Cyd» Julesa Masseneta” (1887 r., sy
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gnowany i datowany po prawej, na dole: „Jan Styka / 
Paryż 1887”, olej, płótno, 220 x 150 cm) uważany był 
za zaginiony. Żadnych szczegółów i sprawdzonych in
formacji, tylko obiegowa opinia, że w czasie Powstania 
Warszawskiego obraz spalił się w pożarze warszawskie
go mieszkania Reszków. Nic więc dziwnego, że kiedy 
9 grudnia 2001 r. zaginiony wizerunek tenora pojawił 
się (z ceną wywoławczą 120 000 zł) na aukcji obrazów 
w Domu Aukcyjnym „Polswiss Art” w Warszawie - 
wzbudził wśród bywalców oraz garstki okazjonalnych 
gości duże (i chyba uzasadnione) zainteresowanie. 
Ostatecznie, dzięki staraniom Waldemara Dąbrowskie
go, ówczesnego dyrektora Teatru Narodowego w War
szawie, dzieło Jana Styki zakupiło Towarzystwo Ubez
pieczeń i Reasekuracji WARTA, które przekazało je 
w charakterze trwałego depozytu do zbiorów Muzeum 
Teatralnego w Warszawie.

Potwierdzeniem obecności portretu w rodzinnym salo
nie Reszków przy Krakowskim Przedmieściu w Warsza
wie jest wykonane około 1890 r. i zakupione niedawno na 
aukcji w internecie zdjęcie wnętrza tego salonu. Na ścia
nie, za siedzącą przy fisharmonii siostrą tenora, Józefiną 
z Reszków Kronenbergową (1855-1891) - także śpie
waczką, dysponującą pięknym, wyrazistym sopranem, 
która dopiero po ślubie z Leopoldem Kronenbergiem, 

warszawskim bankierem i przemysłowcem (1885), na wy
raźną jego prośbę porzuciła pełną sukcesów międzynaro
dową karierę artystyczną - widoczny jest opisany obraz 
Jana Styki. Po jego prawej i lewej stronie, na sąsiednich 
ścianach - oprawione za szkłem zdjęcia (czy może grafi
ki?) z portretami Jana i Edwarda Reszków i ich trofea 
z występów: dwa honorowe wieńce. Na odwrocie (najwy
raźniej wyrwanej z jakiegoś prywatnego albumu) starej fo
tografii ktoś napisał:
„WNĘTRZE MIESZKANIA - RODZINNEGO DOMU / 
przy ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 39 / 
w Warszawie /
- obraz Jana RESZKE pędzla Styki (SPŁONĄŁ) /
- złote wieńce”.
Widać, dobrze był zorientowany w temacie, chociaż — na 
szczęście - w tej najważniejszej sprawie pomylił się całko
wicie.

Wojciech Przybyszewski

Zdjęcie przedstawiające Józefinę Kronenbergową w salonie miesz
kania rodzinnego Reszków przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 
w Warszawie redakcja przekaże do zbiorów Muzeum Teatralnego 
w Warszawie.

Spotkanie z książką

MUZEUM ZAGINIONYCH DZIEŁ

Czy można zwiedzić galerię dziel, które zaginęły? Tak, umożliwia 
to lektura książki Muzeum zaginionych dziel. Historia kradzieży 
dziel sztuki, napisanej przez Simona Houpta, wydanej w 2007 r. 

przez warszawskie „Arkady”. Ta publikacja - to tłumaczenie dzielą, 
które pod oryginalnym tytułem Museum of the Missing. History of Art 
Theft ukazało się w 2006 r. nakładem nowojorskiego wydawnictwa 
Sterling Publishing Co., Inc. Przedmową opatrzył publikację prze
wodniczący Art Loss Register w Londynie - Julian Radcliffe, który 
pisze m.in.: „Czytając tę książkę, można się zorientować, że kradzież 
dziel sztuki stała się problemem globalnym" i radzi wszystkim zaan
gażowanym w handel dziełami sztuki korzystać z bazy Rejestru Za
ginionych Dzieł Sztuki, który już w 1992 r. udostępniono domom au
kcyjnym.

Kiedy z muzeum skradziony zostaje obraz, czas staje w miej
scu, twierdzi Simon Houpt. Władze ograbionych instytucji często 
zostawiają puste ramy po zaginionych dziełach, jak stało się np. 
w wypadku zaginionego „Portretu młodzieńca” Rafaela z Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie. Bywa, że przed pustymi ramami usta
wiane jest krzesło, jakby zachęta do kontemplacji 
straty - tak stało się po kradzieży w 1990 r. „Kon
certu” Jana Vermeera z Isabella Stewart Gardner 
Museum w Bostonie.

W kolejnych rozdziałach omawianej książki 
zawarte zostały rozważania Simona Houpta m.in. 
o traktowaniu dzieł sztuki jako towarów i podbija
niu cen wątpliwej wartości obrazów na aukcjach, 
na co szczególnie wyczuleni są rabusie, o grabie
żach w czasach wojen i niepospolitych złodzie
jach. Autor twierdzi, że może być tyle typów zło
dziei, ile jest szkół w malarstwie, a opisuje przy
kłady tych, którzy obracali się w wyższych sfe
rach i kradli dzięki tym kontaktom, którzy okrada
li samych siebie w celu uzyskania odszkodowa
nia oraz tych, którzy kradli z pobudek politycz
nych (np. członków Irlandzkiej Armii Republikań
skiej, żądających okupu i uwolnienia aresztowa

nych kolegów w zamian za zwrot przywłaszczonych obrazów). 
Poznajemy wiele spraw dotyczących kradzieży cennych malowi
deł, prowadzonych przez agencje detektywistyczne, rodzaje za
bezpieczeń, stosowane w muzeach, próby wynalezienia techno
logii, umożliwiającej dostęp do dziel sztuki bez narażania ich na 
kradzież.

Na końcu książki zamieszczona została galeria reprodukcji 64 
zaginionych dzieł sztuki. Jak pisze Simon Houpt, „Patrzenie na tę 
różnorodną kolekcję wywołuje mieszane uczucia, ponieważ zgroma
dzone tu obrazy i rzeźby należą do najwspanialszych, jakie świat kie
dykolwiek widział. Niektóre z tych arcydzieł są uważane za bezcen
ne - ich wartość jest tak ogromna, że nie do oszacowania". Widzi
my wśród nich m.in. „Sędziów” Jana van Eycka-zaginioną w 1934 r. 
część ołtarza z katedry św. Bawona w Gandawie, płótno Caravag- 
gia „Boże Narodzenie ze św. Franciszkiem i św. Wawrzyńcem”, 
skradzione w 1969 r. z kościoła San Lorenzo w Palermo, obraz 
Eugene Delacroix „Lew i lwica w jaskini”, zabrany z Montreal Mu
seum of Fine Arts w 1972 r. Ostatnie odnotowane przez autora stra

ty - to obrazy skradzione w 2006 r.: „Ogrody Luk
semburskie” Henri Matisse’a i „Morze" Clau- 
de'a Moneta z Museu da Chacara do Ceu w Rio de 
Janeiro oraz „Noc zazdrości" Augusta Strindberga 
z muzeum jego imienia w Sztokholmie.

„Rozkoszuj się pięknem tych dziel sztuki, ale 
też przyglądaj się im uważnie, ponieważ te jedyne 
w swoim rodzaju zaginione dzieła tylko wtedy wró
cą do domu, jeśli będziemy mieć otwarte na nie 
oczy" - kończy swą opowieść autor. Idźmy więc 
za jego słowami, a przede wszystkim kupmy tę 
publikację. To książka przystępnie napisana, 
a czyta się ją jak dobry kryminał, piękne ilustracje 
dodają jej dużej wartości. Można ją nabyć w więk
szych księgarniach (cena: 65 zł) oraz bezpośred
nio u wydawcy (Wydawnictwo „Arkady", 00-344 
Warszawa, ul. Dobra 28, tel. księgarni wysyłkowej 
0-22 864-95-50, e-mail: info@arkady.com.pl).
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Z kryminalnej kroniki

Spotkanie z książką

VAN DE VELDE W TRZEBIECHOWIE

Życia tego artysty niełatwo streścić ani opisać. Wybitny belgijski 
przedstawiciel europejskiej secesji, aktywny w wielu dziedzinach 
(architektura, projektowanie mebli, tkanin, ceramika, metaloplastyka, 

prace z zakresu teorii sztuki), dzialat w Belgii, Francji, Niemczech, 
Holandii i Szwajcarii. W 2002 r. w Trzebiechowie kolo Zielonej Góry 
odkryto zapomniane dzieło Henry’ego van de Velde - wyposażenie 
wnętrz zbudowanego tam w latach 1903-1905 sanatorium, w którym 
od 1974 r. mieści się Dom Pomocy Społecznej (zob. artykuł Barbary 
Bielinis-Kopeć, Sanatorium w Trzebiechowie, „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 6, 2005, ss. 9-13). Odkrycie to, dokonane przez wnuka przed
wojennego ordynatora sanatorium Erwina Bockhorn-von der Bank 
i ostateczne potwierdzenie autorstwa na zorganizowanej w Trzebie
chowie w 2003 r. międzynarodowej konferencji stało się sensacją na 
skalę europejską.

Omawiana tu dwujęzyczna publikacja - Henry van de Velde in Po- 
len / w Polsce, autorstwa Antje Neumann i Brigitte Reuter, wydana 
w 2007 r. (w pięćdziesiątą rocznicę śmierci artysty) przez Niemieckie 
Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej oraz Muzeum Archi

tektury we Wrocławiu, jest pierwszą 
prezentacją obecnego stanu badań 
i prac konserwatorskich prowadzonych 
w sanatorium. Książka jest zilustrowa
na historycznymi i współczesnymi zdję
ciami, opublikowano też dokumenty 
dotychczas niepokazywane, m.in. listy, 
broszury reklamowe, pocztówki. Po raz 
pierwszy została tu opowiedziana hi
storia całego obiektu (na który składa 
się Dom Lekarza i dom dla pacjentów), 
dzieje jego powstania, przedstawione 
osoby fundatorów i zaangażowanych 
przy wznoszeniu sanatorium artystów. 
Projekty wnętrz i mebli wykonał van de 
Velde na zamówienie żony właściciela 
Trzebiechowa, Marii Aleksandry von 

Reuss, która włączyła się w projektowanie budynku i samodzielnie 
przygotowała kilka szkiców. Jak czytamy w książce: „Zlecenie od niej 
było bez wątpienia zaszczytem i wyzwaniem, jako że architekt do tej 
pory nie pracował dla arystokracji, nigdy też nie projektował wyposa
żenia sanatorium". Do dziś przetrwały zaprojektowane przez belgij
skiego twórcę schody w głównej klatce schodowej wraz z balustradą, 
ławka w holu, stolarka drzwiowa i okienna, ramowe dekoracje sztuka- 
torskie na sufitach, lastrykowa posadzka, boazerie, kominek, posadz
ka ceramiczna, polichromie z motywami ornamentalnymi (częściowo 
zamalowane, prace nad ich odrestaurowaniem trwają), a także kącik 
wypoczynkowy z wbudowaną kanapą. Van de Velde zaprojektował 
też ozdobne kraty z polerowanego żelaza akcentujące okna klatki 
schodowej, jadalnię, pokoje śniadaniowy i bilardowy, drzwi do poko
jów pacjentów. Po wojnie z braku środków finansowych wnętrza nie 
były modernizowane, tylko częściowo remontowane, dlatego prze
trwały w prawie niezmienionej formie.

W książce opublikowano również opis pierwotnego wystroju ko
lorystycznego sanatorium, dokonany przez Barbarę Bielinis-Kopeć, 
oraz omówienie architektury secesji i wczesnego modernizmu w dzi
siejszej Polsce, pióra Małgorzaty Omilanowskiej.

Budynek dawnego sanatorium będzie poddany gruntownemu 
remontowi, a zachowane wyposażenie - konserwacji. Trzeba zna
leźć rozwiązania, które pozwolą pogodzić pełnienie dotychczasowej 
funkcji budynku i umożliwienie dostępu do najciekawszych fragmen
tów wnętrz w celu ich dalszego badania i popularyzowania.

Omawianą tu publikację można kupić (cena: 55 zł lub 19,80 eu
ro) w księgarni Muzeum Architektury we Wrocławiu (50-156 Wrocław, 
ul. Bernardyńska 5, tel. 0-71 344-82-79, www.ma.wroc.pl), w Domu 
Pomocy Społecznej w Trzebiechowie (66-132 Trzebiechów, ul. Sule- 
chowska 1, tel. 0-68 351-41-26) oraz zamówić w siedzibie Niemiec
kiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (Deutsches 
Kulturforum óstliches Europa, Am Neuen Markt 1, D-14467 Pots
dam, www.kulturforum.info, deutsches@kulturforum.info, fax 0049 
331-220-98-50).

20 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2008

Tumult toruński

W
 nocy z 6 na 7 grudnia 1724 r. na szafocie wzniesionym 
na wewnętrznym dziedzińcu toruńskiego ratusza, około 
piątej nad ranem, kat jednym uderzeniem miecza ściął 
głowę miejscowemu burmistrzowi, Janowi Gotfrydowi Roesne- 

rowi (1658-1724), pełniącemu swój urząd od 1706 r. Skazaniec 
- wielokrotnie mianowany królewskim burgrabią i sześciokrot
nie wybierany burmistrzem, a więc cieszący się zaufaniem kró
la Augusta II - nie skorzystał z możliwości ucieczki ani też nie 
przeszedł na katolicyzm, chociaż to przyniosłoby mu ocalenie 
(drugi burmistrz, Jakub Henryk Zernecke niespodziewanie zo
stał ułaskawiony, po czym przeniósł się do Gdańska). Wraz 
z Roesnerem ścięto dziewięciu innych mieszczan - protestan

tów (przeważnie faktycznych rabusiów), innych osądzono ła
godniej i wychtostano publicznie u pręgierza.

Ten przerażający spektakl - jakkolwiek sam wyrok nie wy
kraczał poza normy ówcześnie stosowanych represji - zakoń
czył sprawę wyjątkowo mroczną i ponurą, określaną jako tzw. 
tumult toruński (Thorner Blutbad). Rozpoczął się on niemal ba
nalnie, od błahego incydentu 16 lipca 1724 r., kiedy to jakiś in
nowierca nie odsłonił głowy przed procesją katolicką; doszło 
do bójki. Wieczorem tłum luterański zdemolował kolegium So- 
cietatis Jesu, na szczęście bez ofiar („ojcowie jezuici na dachy 
i rynny weszli"), sprofanował kaplicę i znieważył wizerunek Mat
ki Boskiej. Roesner początkowo zbagatelizował zajścia, później 
wystani przezeń żołnierze nie potrafili opanować sytuacji, do
piero interwencja gwardii królewskiej uspokoiła tłum. Natych
miast rozpętano nagonkę na uczestników zajść i na władze 
miejskie za dopuszczenie do ekscesów. Sąd asesorski wydał - 
jesienią tego roku - surowe wyroki na winnych splądrowania 
kolegium, a na dodatek skazał dwóch burmistrzów Torunia na



1. Matthys Pool, „Execution 
du President Rosner”, 
miedzioryt, 1726
2. Rytownik holenderski, 
„De Executie van Johann 
Gottfried Rosner, President 
Burgermeester der Stad 
Thorn”, miedzioryt, 1725
3. Rytownik niemiecki, 
akwaforta w druku: 
Extraordinaires Gesprache in 
dem Reiche derer Todten, 
Bestehende in einer Entrevue, 
zwischen dem Thomischen 
Ober = Praesidenten 
Roessner [...] und dem 
Stamm - Vater, auch Stiffter 
des Jesuiter Ordens, Ignatio 
von Loyola, 1725

(grafiki ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie)

3______________________

karę śmierci za zaniedbanie swoich obowiązków. Skład sądu do
brano specjalnie, za wiedzą i zgodą króla, a październikowy sejm 
z góry zatwierdzi! wyrok.

August II Mocny dziwnie part do wykonania wyroku, pozosta
jąc głuchym na wszelkie krajowe i zagraniczne prośby o po
wściągliwość (o którą prosili m.in. papieski nuncjusz Santini i, 
o dziwo, car Piotr I). Przyśpieszył egzekucję o dwa tygodnie, a je
go zausznicy dopilnowali każdego szczegółu (podczas masakry 
przemocą zatrzymano u bram miasta wysłannika nuncjusza apo
stolskiego, mającego przy sobie pisemne żądanie odroczenia 
kaźni). Jednocześnie akredytowani przy dworach europejskich 
dyplomaci sascy otrzymali nakaz wyjaśniania, iż król polski jest 
bezsilny, że nie może powściągnąć fanatyzmu własnych podda
nych, a więc jedynym wyjściem pozostaje zaprowadzenie abso
lutyzmu.

Nieczysta, żeby nie powiedzieć prowokacyjna, gra Wettyna 
w sprawie toruńskiej niewiele mu się jednak opłaciła, a przyniosła 
skutki straszliwe. Cały świat protestancki wystąpił przeciwko niemu 
i mało brakowało, aby doszło do zbrojnej interwencji państw innowier
czych; Rzeczpospolitą (którą uznano powszechnie za kraj wręcz bar
barzyński) uratowała niespodziewana śmierć cara Piotra I w Peters
burgu 8 lutego 1725 r.

Świadectwem rozgłosu tumultu toruńskiego w Europie są roz
liczne druki, en masse holenderskie i niemieckie (Karol Estreicher 
w swojej Bibliografii polskiej zanotował ich około 130, nie licząc po
zycji zawartych w odsyłaczach), bogato ilustrowane miedziorytowy
mi tablicami. Przedstawiają one egzekucje Roesnera i pozostałych 
torunian, a także inne epizody tumultu, w formie bądź poszczegól
nych tablic między stronami, bądź tych zdarzeń, połączonych sy
multanicznie „w szachownicę” na wspólnej planszy.

Z amsterdamskiej edycji dzieła Daniela Ernesta Jabłońskie
go Thorn affligee ou Relation de ce qui s’ est passee dans cet- 
te Ville (1726) pochodzi ciekawa i niepublikowana dotychczas 
nokturnowa rycina „Execution du President Rosner”, sygnowa
na przez Matthysa Poola (1670-1732), tamtejszego miedzioryt- 
nika. Scena kaźni, wydobyta z mroku światłami pochodni, roz
grywa się na dziedzińcu, zdominowanym ogromną bryłą ratu
sza, niemieszczącego się już w kadrze. Na deskach szafotu, 
zabudowanego drewnianymi pawilonami (?), klęczy na rozłożo
nym kobiercu skazaniec, z przepaską na oczach; za jego ple
cami kat w stroju polskim (a nie w profesjonalnym ubiorze 
i w masce!) zamierza się do ciosu. Roesnera otaczają dwaj pa
storowie, asysta w liberii trzyma płonące pochodnie. Niemal 
identyczny w schemacie kompozycyjnym miedzioryt (niesygno- 
wany), tylko większy wymiarami, znalazł się we wcześniejszym, 

niemieckim wydaniu dzieła Jabłońskiego Das Betrubte Thorn, 
Oder die Geschichte so sich zu Thorn (Berlin 1725); oba szty
chy zostały wykonane według tego samego wzoru.

Inaczej rozwiązał scenę kaźni Roesnera anonimowy holenderski 
rytownik, traktując ją niczym wzorcowe „Ścięcie św. Jana”. Scena ta 
- również nokturnowa, lecz bardziej makabryczna - wyobraża chwi
lę tuż po egzekucji: olbrzymiego wzrostu kat wysoko unosi w lewej 
ręce odciętą głowę, w prawej opuszcza miecz. Na ziemi leży skrę
powane i martwe ciało ofiary, z którego tryska krew. Asysta jest licz
niejsza niż poprzednio, rozlokowana na dziedzińcu oraz na balko
nie, nad portalem. Poszczególne postacie trzymają pochodnie, a na 
bliższym planie po prawej jezuita z krucyfiksem w dłoni odwraca się 
w gwałtownym geście, jakby odchodząc. Sztych ozdobił amster
damski druk Getrouw en naauwkeurig Verhaal Van' t schrikkelyk 
Treurspel onlangs luytgevoert tot Thorn (1725), wydany u Johanna 
de Ruytera.

Z osobą Roesnera wiążą się również symboliczne „dialogi 
umarłych”, przedstawiające ściętego burmistrza dyskutującego 
z Janem Husem, Johannem Weilandem lub św. Ignacym Loyolą, 
ilustrujące okazjonalne druki. Taka jest np. kompozycja ukazują
ca Roesnera rozmawiającego ze św. Ignacym Loyolą, w towarzy
stwie dziewięciu ściętych torunian. Obok płonącego globusa stoi 
św. Ignacy Loyola ze skrzyżowanymi na piersiach rękami, ku któ
remu zwraca się półnagi, okryty od bioder wzorzystym płaszczem 
burmistrz, dźwigający oburącz własną głowę, niczym św. Dionizy. 
Wszystkim przygrywa na viola da gamba widmowa postać Śmier
ci, zauważalna na odległym planie. W głębi za rzeką rozpościera 
się panorama Torunia, a z niebios z błyskawicami wychylają się 
dwie ręce, dzierżące miecz i zakrzywioną szablę. Ta anonimowa 
akwaforta znalazła się w niemieckim druku z 1725 r. pt. Extraordi
naires Gesprache in dem Reiche derer Todten, Bestehende in 
einer Entrevue, zwischen dem Thornischen Ober = Praesidenten 
Roessner [...] und dem Stamm - Vater, auch Stiffter des Jesuiter 
Ordens, Ignatio von Loyola.

Znajdujące się we wspomnianych wyżej drukach ryciny przed
stawiały jeszcze okrutniejsze sceny kaźni obywateli toruńskich 
(w napisach objaśniających szczegółowo wymieniono ich nazwi
ska), którym nie dane było umrzeć szybko. Dokładne drukowane 
opisy kolejnych egzekucji (w dwóch turach) dopełniały obrazu, ja
ki wyrobił sobie europejski czytelnik. Sprawa toruńska na wiele lat 
stała się, niestety, synonimem polskiej nietolerancji i weszła do hi
storii jako przykład wyjątkowo brutalnego potraktowania innowier
ców w kraju katolickim.

Hanna Widacka
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Ambona
Korpusu Ochrony Pogranicza

K
ościół Świętej Trójcy w Borsz- 
czowie na Podolu, ufundowa
ny przez kasztelana lubaczow- 
skiego Marcina Dydyńskiego, stanął 

w 1763 r. na terenie nieistniejącego 
dziś zamku. Według tradycji został 
przebudowany bądź z części dawnej 
warowni (wieża miałaby być basztą 
zamkową), bądź z meczetu tureckie
go, zbudowanego po zagarnięciu Po
dola. Po 1939 r., jako jeden z nielicz
nych, był nieprzerwanie czynny. Naj
większą świętością parafii jest cuda
mi słynący obraz Matki Bożej Borsz- 
czowskiej w głównym ołtarzu. Każdy 
jednak, kto świątynię odwiedza, do
strzega od razu także zabytek jedyny 
w swoim rodzaju, niezwykłą pamiąt
kę przeszłości - ambonę, ofiarowaną 
przez oficerów Korpusu Ochrony 
Pogranicza.

Korpus utworzono 12 września 
1924 r. dla zaprowadzenia porządku 
na wschodniej granicy Polski, zwłasz

cza ze Związkiem Sowieckim, gdzie 
obok przemytników grasowali bol
szewiccy dywersanci i uzbrojeni ra
busie. Szybko sformowany, podzielo
ny na brygady, objął służbę od grani
cy z Litwą po naddniestrzański frag
ment granicy rumuńskiej. Dowódz
two Brygady KOP „Podole” znajdo
wało się w Czortkowie, a siedziby ba
talionów w Skalacie, Kopyczyńcach 
- i w Borszczowie. Ten ostatni 
strzegł rubieży na długości 166 km, 
nad Zbruczem i Dniestrem.

Z okazji uroczyście obchodzonej 
dziesiątej rocznicy istnienia formacji 
kadra 14. batalionu KOP „Borszczów” 
ufundowała dla „swego” kościoła no
wą ambonę. Wykonano ją z drewna 
bukowego oraz lipowego (rzeźby) 
w Podwołoczyskach, gdzie mieścił się 
warsztat, słynący z wyrobów na całym 
Podolu. Autorem prac rzeźbiarskich, 
w tym najważniejszego elementu - od
znaki KOP, umieszczonej na korpusie 

ambony - był P. Sabatowski. Odznaka, 
ustanowiona w 1928 r. jako nagroda 
za wzorową służbę, przedstawia 
w owalu z liści wawrzynu, na promie
nistym tle, biało-czerwony słup gra
niczny z godłem i napisem „Rzeczpo
spolita Polska”. Na słup nałożony jest 
drugi, większy orzeł, u góry widnieje 
skrót „KOP”, a na dole napis: „Za 
służbę graniczną”.

Ambona ustawiona została przy 
północnej ścianie kościoła, na skrzy
żowaniu nawy i transeptu. Prowa
dzą na nią schodki z ażurową balu
stradą. Korpus zdobią kolumienki, 
złocone ornamenty - a przede 
wszystkim umieszczona pośrodku 
odznaka. Na zapiecku widnieją 
Mojżeszowe tablice dziesięciu przy
kazań. Pod baldachimem, zwieńczo
nym latarnią z krzyżem, unosi się 
biała gołębica - Duch Święty. Ca
łość wspiera się na słupie, którego 
podstawę stanowi sześcian z napi-

1. Ambona w Borszczowie
2.3. Odznaka KOP na korpusie 
ambony (2) i oryginał odznaki (3)
4. Napis fundacyjny

(zdjęcia: 1,2,4 - Jarosław Komorowski)
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sent: „FUNDACJA OFICERÓW I PODOFICERÓW 
ZAWODOWYCH BATALJONU K.O.P. «BORSZ- 
CZÓW». BORSZCZÓW DNIA 19 MARCA 1934”. 
Data jest znacząca - to dzień imienin marszałka Jó
zefa Piłsudskiego. „Przychodzili tu wyznawcy różnej 
wiary, przedstawiciele wielu narodów, turyści, goście 
z województwa. Nigdzie nie widzieli tak pięknie ude
korowanej ambony!” - wspominał po latach syn jed
nego z fundatorów.

Wedle powtarzanej do dziś opowieści, 17 wrze
śnia 1939 r. kościół i ambona ocaleć miały dzięki 
odznace KOP. Sowieckiemu oficerowi czy komisa
rzowi tak spodobał się „order polskich pogranicz
ników”, że zapragnął go mieć jako trofeum, obie
cując w zamian nie niszczyć świątyni. Jak jednak 
zdjąć z ambony dużą, ciężką płaskorzeźbę? Na 
szczęście, ksiądz miał oryginalną odznakę KOP, 
którą dostał za duszpasterską posługę. Oddał ją ofi
cerowi, a ten zabrał swych żołnierzy i odjechał. 
Odznaka na ambonie została szczelnie zasłonięta 
i w ukryciu, w ścisłej tajemnicy przetrwała do po
czątku lat dziewięćdziesiątych, gdy w wolnej już 
Ukrainie parafię objęli księża michalici z Polski. 
Wraz z remontem kościoła również ambona odzy
skała pierwotny wygląd.

Na ziemiach kresowych niewiele pozostało pamią
tek po Korpusie Ochrony Pogranicza. Prócz borsz- 
czowskiej ambony ocalały tu i ówdzie koszary, wśród 
nich charakterystyczne, specjalnie dla KOP projekto
wane budynki dowództwa batalionu w Dawidgródku 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 2006) i Kłecku. 
Pozostały także żołnierskie piosenki, których nikt już 
nie śpiewa:

„Nie ma lepszej służby,
Wierz mi, wierz mi chłopie,
Jak na wschodnim pograniczu
Hej, hej - w naszym KOP-ie,
Hej, hej - w naszym KOP-ie”.

Jarosław Komorowski

Artinfe.pl
Portal Rynku Sztuki
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

Kościół parafialny w Ścinawie

D
awnej Ścinawy prawie nie ma. 
Miasto zostało w 1945 r. nie
mal starte z powierzchni zie
mi, dzieląc los wielu innych niemiec

kich punktów oporu, usytuowanych 
nad Odrą. Późniejsze rozbiórki spo
wodowały, że sylwetka parafialnego 
kościoła Podwyższenia Krzyża Świę
tego jawi się niczym feniks z popio
łów na obszarze lokacyjnego miasta. 
Jest to najważniejszy relikt przeszłości 
miasta, które w XIV w. było nawet 
stolicą jednego z księstw śląskich.

Ścinawska fara - to interesujące 
świadectwo szczególnego momentu 
w dziejach miasta i cenny zabytek ar
chitektury. Jest to ceglana świątynia 
z trójprzęsłowym, trójbocznie za
mkniętym prezbiterium oraz trójprzę
słowym halowym korpusem z wieżą 
wtopioną w jego zachodnią część, 
w przyziemiu której zlokalizowana 
jest kruchta. Niewielkie przybudówki 
mieszczące zakrystię i boczne kruchty 
przycupnęły po południowej i północ
nej stronie budowli, opiętej przypora
mi i skromnie dekorowanej blendami.

Z zewnątrz kościół nie robi szcze
gólnego wrażenia, poza tym, że samą 
swoją obecnością wśród bloków 
mieszkalnych i istnieją
cych wciąż na obszarze 
dawnego miasta lokacyj
nego pustych kwartałów 
niejako budzi zdziwienie. 
Przestronne, przesycone 
światłem, jasne wnętrze 
jawi się jako autentyczna 
enklawa dawności. Mięsi
ste żebra sklepień kierują 
przede wszystkim uwagę 
ku górze - w stronę falu
jących wysklepek. Szcze
gólnie migotliwie jawią 
się przekrycia naw bocz
nych. Na skutek rozmija
nia się rytmu przęseł na
wy głównej (trzy przęsła) 
i naw bocznych (po pięć 
przęseł) zastosowano tu 
hybrydalną formę skle
pień krzyżowo-żebrowych, 
skojarzonych z przeskoko
wymi. Ponieważ forma 
przeskokowa, zwana też 
trójpodporową, pojawia 
się w środkowych przę

słach naw bocznych, daje to wrażenie 
centralności układu całego korpusu, 
którego środkowe przęsło uzyskało 
sklepienie gwiaździste, zaś skrajne 
wschodnie i zachodnie - krzyżowo- 
-żebrowe. Bardzo ciekawy układ że
ber prezentuje też przekrycie 
w kruchcie pod wieżą - mamy tu jak
by dwie przenikające się naprzemien
nie gwiazdy. Taka forma jest bardzo 
rzadko spotykana, a na Śląsku - poza 
przykładem ścinawskim - nieznana.

Dzieje powstawania fary ścinaw- 
skiej nie są jasno naświetlone. Niewąt
pliwie mamy do czynienia z budowlą 
piętnastowieczną, która zastąpiła ko
ściół spalony przez husytów w 1428 r., 
być może ten sam, który wzmiankowa
no w 1209 r. W 1440 r. zakończono 
odbudowę tamtej świątyni - należy 
jednak sądzić, że obecnie istniejąca bu
dowla - to zupełnie inna, nowa kre
acja. Wskazuje na to jej względna jed
norodność, względna, albowiem jedy
nie wspomniane rozmijanie się rytmu 
przęseł naw korpusu może wskazywać 
na jakieś zmiany koncepcji. Kościół 
kończono w 1491 r. - taką datę zawie
ra jeden ze zworników sklepienia chó
ru. Początek budowy można wiązać 

z przekazaniem w 1477 r. przez pana 
Ścinawy, księcia oleśnickiego Konrada 
X Białego, prawa patronatu Zakonowi 
Ducha Świętego, tzw. duchakom, któ
rzy mieli w mieście placówkę. Rok 
wcześniej księżna Salomea, wdowa po 
panie zastawnym Ścinawy księciu Wil
helmie opawskim, uposażyła ołtarze 
Bożego Ciała oraz św. Feliksa i Adauk- 
ta. Już to pokazuje, że opiekę nad ko
ściołem sprawował zarówno książę 
oleśnicki, jak i władczyni opawska. 
Gdy kończono świątynię, sytuacja mia
sta bardzo się skomplikowała. W 1488 r. 
umarła Salomea. Wcześniej leciwy Kon
rad X został przez króla Macieja Kor
wina zmuszony do rezygnacji z księ
stwa oleśnickiego, na terenie którego 
leżała Ścinawa, i usunięcia się w cień 
życia politycznego. Niezadowolony 
z tego Piastowicz w 1488 r. siłą opano
wał Ścinawę, ale presja Korwina zmu
siła go do wycofania się. Ścinawę mo
narcha oddał w 1489 r. we władanie 
swojemu staroście Dolnego Śląska i Łu- 
życ, Georgowi von Steinowi, oraz jego 
dwóm braciom. Pretensje do miasta 
zgłaszała jednak także córka Salomei - 
księżna Katarzyna, żona księcia żagań
skiego, a potem głogowskiego Jana, 

zwanego Szalonym, w tym 
czasie politycznego bankru
ta. Mający podobny status, 
pozbawiony realnej władzy 
nad księstwem Konrad 
X po śmierci Macieja Kor
wina w kwietniu 1490 r. za
jął Ścinawę siłą. Nie czeka
jąc na niczyje zatwierdzenie, 
odzyskał też władzę w Ole
śnicy. Sytuacja była jednak 
skomplikowana, czego do
wodem jest dokument 
księżnej Katarzyny z 30 
czerwca 1490 r. W porozu
mieniu z panami von Stein 
potwierdziła ona dawne 
przywileje Ścinawy. Co cie
kawe, do dokumentu pie
częć przystawił także Kon
rad X. Wygląda więc na to, 
że osiągnięto jakiś konsen
sus. Stan ten w październiku 
zaaprobował nowy monar
cha, Władysław Jagielloń
czyk, który objął część Ko
rony Czeskiej, pozostającą
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1. Kościół
Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Ścinawie, 
widok od północnego 
wschodu

Część zworników wyraża treści reli
gijne: krucyfiks odnosi się do wezwania 
świątyni, a głowa św. Jana Chrzciciela 
na misie przywołuje patrona diecezji 
wrocławskiej, zarazem nowego patrona 
kościoła, którego „dodali” duchacy. 
Treści eucharystyczne eksponują 
wsporniki z winną latoroślą i głowa 
Chrystusa na zworniku. Niejasny pozo- 
staje w tym programie dwugłowy orzeł, 
natomiast zrozumiały jest herb miasta 
usytuowany w prezbiterium. Społecz
ność miejska gromadziła się tu przez 
wieki, licząc na wstawiennictwo Boga 
i świętych oraz opiekę władających 
miastem książąt. Czy ci ostatni uczęsz
czali na nabożeństwa do kościoła para
fialnego, czy też zadowalali się kaplicą 
na ścinawskim, ledwo dziś czytelnym 
w terenie zamku - tego nie wiemy. 
Przekazy milczą o takiej kaplicy. Z ko
lei fara nie ma książęcej empory kola- 
torskiej, zatem Konrad X czy Katarzyna 
musieliby uczestniczyć w Eucharystii na 
równi z mieszczanami. Możliwe jest 
jednak i takie odczytanie intencji 
umieszczenia herbów na sklepieniach 
kościoła, że uobecniały one wskazywa
ne przez nie osoby (Salomea, Konrad) 
podczas mszy św., skutkując modlitwą 
mieszczan za ich dusze. Ponadto w to
czących się zmaganiach o miasto herby 
angażowały Kościół jako instytucję, 
która swoim autorytetem miała po
twierdzać określony lub postulowany 
stan prawny. Zdumiewać może to, że 
gdy aż trzy podmioty zabiegały około 
1491 r. o władzę nad Ścinawą, budowę 
kościoła konsekwentnie realizowano aż 
po założenie sklepień, „pieczętując” je 
herbami na zwornikach. Tak oto religia 
i polityka przenikały się w późnośre
dniowiecznej Ścinawie, a przenikanie to 
zmaterializowało się w wystroju rzeź
biarskim kościoła.

Bogusław Czechowicz

dotychczas w rękach Korwina. Król 
potwierdził prawa Katarzyny i jej 
dwóch sióstr do Ścinawy. Kilkanaście 
dni później ścinawscy mieszczanie zło
żyli księżnej hołd. Co najmniej do 
1493 r. sprawowała ona tu realną wła
dzę, zwłaszcza że w 1492 r. zmarł bez
potomnie Konrad X, ostatni Piast ole
śnicki. Władza nad miastem, której za
kresu nie znamy, była jednak nadal tak
że w rękach innych osób - 30 grudnia 
1493 r. król zezwolił swojemu burgra- 
biemu Beneszowi von der Waitmuhlo- 
wi na przejęcie Ścinawy wraz z okrę
giem. Rok później Katarzyna prosiła 
monarchę, aby zagwarantował jej pra
wa do miasta.

W tym czasie kończono budowę 
kościoła. Kalendarium wydarzeń poli
tycznych jest tu o tyle istotne, że zwor
niki sklepienia świątyni pozostają z ty
mi faktami w ścisłym związku. W pre
zbiterium znajduje się m.in. zwornik 
z herbem opawskich Przemyślidów 
i literami „d” „S”, które należy odczy
tywać jako djomina] .SJalomeaj. Mo

głoby to sugerować, że 
chór powstały w 1491 r. 
(data na zworniku) 
miał dokumentować 
tym elementem prawa 
córek Salomei, zwłasz
cza Katarzyny, do wła
dzy nad miastem 
w czasie, gdy aspiro
wali do niej von Ste
inowie i Konrad X. 
W nawach bocznych 
znajdujemy w sumie 
trzy zworniki z wize
runkiem orła bez pół
księżyca i krzyżyka - 
jego interpretacja nie 
jest jasna, albowiem 
z Piastami linii oleśnic
kiej (głogowsko-ole- 
śnickiej) wiązać trzeba 

właśnie orła z półksiężycem i krzyży
kiem, takiego, jakiego przedstawia 
zwornik drugiego przęsła nawy pół
nocnej. Sąsiaduje on ze zwornikiem 
w formie tarczy z literą „K”. Można ją 
odnosić do imienia Konrada, nie Kata
rzyny, bowiem Katarzyna pochodziła 
z Przemyślidów i nie mogła się posłu
giwać orłem piastowskim nawet z racji 
małżeństwa z Janem żagańsko-gło- 
gowskim. Nie wszystkie jednak ele
menty tej heraldycznej układanki są ja
sne - nie wiadomo, do kogo odnieść 
dwa zworniki, przedstawiające orły 
z półksiężycami, ale bez krzyżyków. 
I bez tej wiedzy można jednak stwier
dzić, że ścinawski kościół wyraźnie do
kumentuje swoim programem heral
dycznym okres intensywnego ścierania 
się w latach 1488-1494 sprzecznych 
interesów różnych władców i kandy
datów do władzy. Budowany kościół, 
jak czuły barometr, reagował na zmia
ny statusu prawno-politycznego mia
sta. Data „1491” na chórze przypada 
dokładnie na środek tych zmagań.

2. Wnętrze 
prezbiterium,
widok z nawy głównej
3. Sklepienie kruchty 
pod wieżą

(zdjęcia: Bogusław 
Czechowicz)
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Carska cerkiew w Białowieży

P
ierwszymi mieszkańcami Bia
łowieży byli Rusini, którzy na 
początku XVI w. zaczęli na
pływać do Puszczy Białowieskiej od 

strony Polesia i Wołynia. Została 
dla nich wybudowana w XVII w. 
drewniana cerkiewka, którą spalo
no razem z osadą w 1710 r. podczas 
epidemii dżumy. Pozostał po niej 
dzwon (znajdujący się obecnie 
w cmentarnej kaplicy), datowany 
na 1661 r. Prawosławni białowieża- 
nie, wcieleni do cerkwi unickiej, na 
nową własną cerkiew, której patro
nem został św. Mikołaj Biskup Mi- 
reński, czekali ponad 80 lat. Wznie
siono ją w 1793 r. Była to budowla 
niepozorna, również drewniana, 
obita tarcicą, pokryta gontem, 
przez wiele lat niewykończona - 
ikonostas wstawiono dopiero 
w 1836 r., chociaż cerkwią parafial
ną stała się w 1800 lub 1801 r. Nie 
mogła ona zadowolić swoim wy
strojem parafian i ich staraniem 
w 1853 r. zbudowano kolejną 
drewnianą świątynię, z tym samym 
patronem, nazwanym tym razem 
Mikołajem Cudotwórcą. Stanęła 
ona na niewielkim wzgórzu, nieco 
na północ od miejsca, w którym 
znajduje się współczesna cerkiew 
białowieska.

Minęło zaledwie 30 lat, a nowa 
cerkiew zaczęła się rozsypywać. 
Kiedy w grudniu 1885 r. Białowie
żę odwiedził Wielki Książę Michał 
Mikołajewicz Romanow, tak go 
zbulwersowały walące się, podparte 
belkami ściany świątyni, że po po
wrocie do Petersburga zaczął zabie
gać o zbudowanie w Białowieży so
lidnej, murowanej cerkwi. Jego sta
rania padły na podatny grunt, bo
wiem w 1888 r. Puszcza Białowie
ska stała się prywatną własnością 
rosyjskich carów, a w 1889 r. roz
poczęto w Białowieży budowę pała
cu, który miał się stać rezydencją 
łowiecką imperatorów rosyjskich. 
Niezwykle religijnej carskiej rodzi
nie potrzebna była okazała świąty-
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1. Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży, 
stan w 2007 r.
2. Wnętrze cerkwi
3. Porcelanowy ikonostas
4. Ikona św. Mikołaja

nia w miejscu ich nawet krótkiego 
pobytu. Fundatorem świątyni miał 
zostać car Aleksander III, ale osta
tecznie koszty jej budowy w wyso
kości 54 tys. rubli pokryło już po 
śmierci Aleksandra III Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych cesarstwa ro
syjskiego.

Projekt cerkwi sporządził inżynier 
Trubnikow, budowy podjęli się bra
cia Arsienij i Mosiej Pimienowie 
z podwileńskiej Wilejki i zaczęli ją 
w sierpniu 1889 r. Podstawowy ma
teriał budowlany - cegłę - produko
wał na miejscu sprowadzony ze Ślą
ska Niemiec, Juliusz Karol Miller, na 
fundament przeznaczono ociosane 
kamienie wyszukane w Puszczy Bia
łowieskiej. Sam car Aleksander III 
przyjeżdżał do Białowieży, żeby oce

nić przebieg budowy. Minęło pięć lat 
i w miejscu drewnianej cerkiewki, 
którą rozebrano i wywieziono do 
Trześcianki, by tam z jej desek zbu
dować kaplicę cmentarną, wzniesio
no świątynię z czerwonej cegły li
cówki, nieotynkowaną, o bryle roz
członkowanej, jedno- i półtorakon- 
dygnacyjnej, złożonej z przenikają
cych się prostopadłościanów korpu
su głównego, nawy i transeptu kry
tych kolebką, z kopułą w centrum na 
ośmiobocznej wieży-latarni. Stanęła 
ona na planie krzyża greckiego, na 
którego podstawie, będącej wydłużo
nym prostokątem, znalazła się pro- 
stopadłościenna kruchta pokryta da
chem kolebkowym i zwieńczona 
ośmioboczną wieżą-dzwonnicą. Obie 
wieże otrzymały cebulaste hełmy 
z latarenkami. Prezbiterium zamknię
to wielobocznie i nakryto dachem 
sześciobocznym. Całość pokrył dach 
blaszany, pomalowany na czarno. 
Podłogę wyłożono marmurowymi 
płytami.
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Ikonostas został wykonany w fa
bryce Charłamowa w Petersburgu. 
Zrobiono go z chińskiej porcelany, 
którą car Aleksander III miał otrzy
mać w prezencie podczas wizyty 
w Chinach. Wykonano dwa iden
tyczne ikonostasy. Jeden pojechał 
do Nowotomnikowa w tambowskiej 
eparchii (diecezji), drugi Aleksander III 
kazał zawieźć do Białowieży. Porce
lanowy ikonostas — to wielka rzad
kość. Oprócz białowieskiego i no- 
wotomnikowskiego znany jest jesz
cze tylko jeden taki ikonostas - znaj
duje się on w Mariańskich Łaźniach, 
ale jest w całkowicie odmiennym 
kształcie.

Konsekracji świątyni dokonał 22 
stycznia 1895 r. biskup wileński i litew
ski Hieronim, ale prace wykończenio
we trwały jeszcze przez dwa lata. Kiedy 
w 1897 r. Białowieżę odwiedził car 
Mikołaj II, cerkiew była już ukończo
na. Uznano ją wówczas za najpiękniej
szą w całej grodzieńskiej guberni. Ro
dzina carska miała więc gdzie się mo
dlić podczas polowań w Puszczy Biało
wieskiej, a organizowano je do 1912 r.

W 1915 r. cofające się przed 
Niemcami rosyjskie wojsko zmusiło 
prawosławnych mieszkańców Biało
wieży do udania się w głąb Rosji. 
Wraz z nimi wywieziono niemal ca
łe wyposażenie cerkwi. Pozostał tyl
ko pusty ikonostas bez ikon, wrót 
carskich i diakońskich; zabrano na
wet ważący 125 kg dzwon, który 
ponoć po dzień dzisiejszy znajduje 
się w muzeum dzwonów w Niżnym 
Nowgorodzie. Działania wojenne 
pierwszej wojny światowej nie 
uszkodziły samej cerkwi, natomiast 
już w pierwszym dniu drugiej wojny 
dwie niemieckie bomby spowodo
wały duże zniszczenia. Runęła ścia
na północna z częścią sklepienia, 
wszystkie drzwi i okna zostały wy
rwane z framugami, odłamki posie
kały ikonostas, niszcząc go w 50%. 
Podczas okupacji sowieckiej nie by
ło mowy o dokonaniu odbudowy 
świątyni, natomiast niemieckie 
władze okupacyjne pozwoliły na 
remont, ale dopiero w połowie 
1943 r. Fundusze na ten cel pocho
dziły z parafialnej kasy oraz daro

wizn mieszkańców Białowieży 
i okolicznych wsi. Naprawą ikono
stasu zajął się Kupryjan Lisicki, 
część ikon i malowidła ścienne od
nowił artysta-malarz Teodor Gincz, 
nowe wrota carskie zrobił stolarz 
Anatol Charytonow. Nie udało się 
odnaleźć i zrekonstruować oryginal
nych wrót diakońskich i nie ma ich 
w ikonostasie po dzień dzisiejszy. 
Na szczęście, obecny proboszcz bia
łowieskiej parafii, ks. Sergiusz 
Korch, odszukał niedawno w peters
burskich archiwach dokumentację 
bliźniaczego, nowotomnikowskiego 
ikonostasu i namówił zajmującego 
się konserwacją białowieskiej cerkwi 
Janusza Tałucia, aby pojechał do 
odległego od Białowieży o 2500 km 
Nowotomnikowa i zobaczył, jak 
wyglądają tamtejsze wrota diakoń
skie, a po powrocie wykonał iden
tyczne dla białowieskiej cerkwi. Być 
może więc już niedługo ikonostas 
carskiej cerkwi przybierze swój pier
wotny kształt.

Jerzy Samusik
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Zjazd i wiadukt po remoncie

W
 połowie XVIII w. ul. Karo
wa w Warszawie, prowa
dząca od Krakowskiego 
Przedmieścia w kierunku Wisły, była 

mało znaczącym traktem, wąskim 
i o dużym spadku. Nazwa jej pocho
dzi od wozów, które kursowały do 
magazynu karowego - ówczesnego 
zakładu oczyszczania miasta. Od 
strony Krakowskiego Przedmieścia 
ulica zamknięta była bramką w opra
wie architektonicznej, wybudowaną 
w 1856 r. według projektu Henryka 
Marconiego i zwieńczoną rzeźbą 
„Syreny” Konstantego Hegla. Pod 
koniec XIX w. władze miasta posta
nowiły przebudować ulicę poprzez 
jej poszerzenie i budowę zjazdu o od
powiednio łagodnym spadku. Nowa 
inwestycja komunikacyjna wiązała 
się jednak z koniecznością pozyska
nia dość obszernego terenu. W tym 
wypadku w grę wchodził teren dol
nego ogrodu klasztoru wizytek, któ
ry miasto przejęło w 1898 r. Pozwo
liło to na przystąpienie do realizacji 
budowy zjazdu. Inwestycja miała być 
finansowana przez magistrat miasta 
Warszawy, a bezpośredni nadzór nad 
całością tego zadania miał pełnić jego 
Wydział Budowlany.

Równocześnie z pracami projek
towymi, poprzedzonymi studiami 
koncepcyjnymi, rozpoczęto w 1903 r. 
roboty budowlane, które zlecone zo
stały firmie inżyniera Arnolda Broni
kowskiego. Najważniejszym przed
sięwzięciem w całości nowego ukła
du komunikacyjnego stała się realiza
cja dwuarkadowego wiaduktu. Pro
jektantem konstrukcji tego obiektu 
był inżynier K. Sommer, natomiast 
opracowanie wystroju architekto
nicznego powierzono bardzo aktyw
nie działającemu w tym czasie archi
tektowi Sefanowi Szyllerowi. Duży 
zakres prac, zwłaszcza związanych 
z ukształtowaniem całości zjazdu, 
sprawił, że inwestycja zapewne była 
dziełem większego zespołu kadry in
żynierskiej. Z racji sprawowania kie
rowniczych funkcji znaczny udział 

w nim mieli inżynierowie Kazimierz 
Dankowski i Kajetan Mościcki. Mi
mo, iż zjazd zaprojektowany został 
dla ruchu pojazdów konnych, w na
stępnych latach dobrze służył dyna
micznie rozwijającej się motoryzacji 
i obecnie nadal jej służy, po upływie 
ponad 100 lat od zakończenia 
w 1904 r. prac. W 1915 r. wiadukt 
nazwany został imieniem doktora 
Stanisława Markiewicza - warszaw
skiego lekarza i społecznika.

Dwuarkadowy wiadukt wykonany 
został w nowatorskiej wówczas tech
nologii betonu zbrojonego, później 
nazwanego żelbetem. Konstrukcję no
śną o spłaszczonym łuku wsparto na 
trzech podporach. Bardzo nietypowe 
było ukształtowanie środkowego ele
mentu podporowego, rozwiązanego 
na planie trójkąta - kształt taki wyni
kał z dostosowania się do przebiegu 
jezdni w tym miejscu. Wolna, zwęża
jąca się przestrzeń wewnątrz podpory, 
została przesklepiona. W elewacji po
łudniowo-zachodniej zamknięto ją lu
kiem odcinkowym i pełną ścianą po
niżej łuku. W 1996 r. przestrzeń tę za
adaptowano na galerię malarstwa; 
z zewnątrz przymknięto ją szkloną 
ścianą z wejściem w kamiennej opra
wie portalowej.

Przy projektowaniu wiaduktu za
dbano również o jego odpowiedni 
wystrój architektoniczno-rzeźbiarski. 
Zgodnie z panującym duchem epoki 
nadano mu eklektyczny wyraz, poja
wiły się jednak też akcenty secesyjne. 
Jezdnie wiaduktu ograniczone zosta
ły balustradami z betonu zbrojonego, 
dołem zamkniętymi cokołem, a górą 
poręczami. Odcinkowo poprzerywa
no je słupkami i postumentami pod 
obeliski z latarniami. Segmenty mię
dzy słupkami wypełniono dekoracyj
nymi elementami wieńcowymi. Zwę
żające się ku górze, zwieńczone mo
tywami wolutowymi obeliski usta
wione zostały na cokołach, w miej
scach ponad filarami. Z obu stron 
przymocowano do nich dekoracyjne 
wysięgniki metalowe z latarniami, 

złączone między sobą obejmami. Ele
wacje zewnętrzne wiaduktu w przy
ziemiu udekorowano poziomym bo- 
niowaniem, a powyżej łuków arkad 
zamknięto je gzymsem i ciągiem ba
lustrad. Przeloty wiaduktu otrzymały

1. Plan sytuacyjny zjazdu
(wg Juliusz A. Chrościcki, Kościół Wizytek, 
Warszawa 1973)
1 - zjazd, a - wiadukt, b - schody dla pieszych;
2 - klasztor Wizytek, 3 - hotel „Bristol”, 4 - skwer

skromny detal w postaci rozczłonko
wania ścian pilastrami i odpowiada
jącymi im gurtami na sklepieniach.

W całym wystroju wiaduktu naj- 
bogaciej ukształtowana została partia 
podpory środkowej, gdzie od strony 
południowo-wschodniej na cokole, 
zamkniętym wygiętym gzymsem, 
ustawiono rzeźbiarską grupę alego
ryczną, przeznaczoną do oglądania 
zarówno od wewnątrz, jak i od ze
wnątrz wiaduktu. Kompozycja ta po
przez spływy z obu stron połączona 
była z dwoma obeliskami latarniowy
mi. Od strony północno-zachodniej 
w ciągu balustradowym na cokole 
znalazła się rzeźba „Syreny”.
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Opracowanie wystroju architek- 
toniczno-rzeźbiarskiego zlecono 
Stefanowi Szyllerowi, natomiast 
bezpośredniego wykonania kompo
zycji rzeźbiarskich podjął się Jan 
Woydyga - artysta rozwijający in
tensywną działalność na terenie 
Warszawy na przełomie XIX i XX w. 
Zrealizowane przez niego dzieła 
świadczą o tym, że przy powierzo
nym mu zadaniu wykazał się dużą 
inwencją twórczą. Najbardziej roz
budowana grupa alegoryczna 
w środkowej części wiaduktu ma 
charakter dwustronny. Z obu bo
ków podstawy, oplecionej wieńcem 
dębowym i zwieńczonej zniczem, 
znajdują się dwie postacie: kobieca 
postać z prawej strony, symbolizu
jąca „Warszawę”, z atrybutami na
uki - otwarta księga i sztuki - gło
wa kobieca, zwrócona do wewnątrz 
wiaduktu, oraz postać muskularne
go mężczyzny z lewej strony, z ko
łem zębatym i pługiem, personifiku- 
jąca „Przemysł” i „Rolnictwo”, 
zwrócona na zewnątrz wiaduktu. 
W dolnej partii od wewnątrz mię
dzy dwiema postaciami umieszczo
na została maska „Wodnika” - ale
goria Wisły, a od zewnątrz kartusz 
herbowy podtrzymywany przez 
dwa orły z datą „1905”, która za
pewne oznacza zakończenie realiza
cji kompozycji rzeźbiarskich. Bar
dziej lapidarne ujęcie ma kompozy
cja przedstawiająca wyłaniającą się 
z fal „Syrenę”, z uniesioną w górę 
szablą w prawej ręce i podtrzymują
cą tarczę lewą ręką.

2.3. Wiadukt im.
Stanisława Markiewicza 
w Warszawie
po remoncie
- widok od strony 
południowo-wschodniej (2) 
oraz od strony 
zachodniej (3)
4. Górna jezdnia 
wiaduktu
5.6. Alegoryczna rzeźba 
symbolizująca 
„Warszawę” (5) oraz 
rzeźba „Syreny” (6)

(zdjęcia: Stanislaw 
Grzelachowski)

Rzeźby Woydygi początkowo wy
konane były w cynku, jednak na sku
tek dokonanych w niedługim czasie 
po ich zainstalowaniu zniszczeń przez 
nieznanych sprawców, zostały przez 
niego odkute w piaskowcu i ustawio
ne ponownie w 1915 r. w tych sa
mych miejscach, co poprzednio.

Zarówno w czasie pierwszej, jak 
i drugiej wojny światowej zjazd 
z wiaduktem uniknął zniszczeń. Po 
ostatniej wojnie z przyczyn prawdo
podobnie ideologicznych usunięto 
z wiaduktu obeliski z latarniami. Po
tem w latach 1975-1977 i 1985 pod
dany był zabiegom renowacyjnym.

Jednakże ze względu na znaczny 
upływ czasu wymagał on przeprowa
dzenia gruntownych prac. Po doko
naniu w 2000 r. przeglądu technicz
nego, zdecydowano o konieczności 
dokonania generalnego remontu, do 
którego przystąpiono w 2006 r. Za
kres robót z tym związany był bardzo 
duży. W branży budowlanej napra
wiono istniejącą konstrukcję nośną 
oraz dokonano jej zabezpieczenia. 
Przeprowadzono roboty izolacyjne 
i zrealizowano nowy system odwod
nienia. Rozebrano istniejącą na
wierzchnię asfaltową jezdni i wyko
nano nową wraz z chodnikami
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z kostki granitowej. Naprawiono też 
historyczną skarpę. W ramach wy
stroju poddano konserwacji kompo
zycje rzeźbiarskie, uzupełniono balu
strady brakującymi elementami, zre
konstruowano obeliski z latarniami, 
wyremontowano elewacje zewnętrz
ne i przelotów wiaduktu.

Przy realizacji prac zastosowano 
wiele nowoczesnych technologii, ta
kich jak pokrywanie powierzchni 
ochronnymi powłokami malarskimi 
czy też użycie specjalnego lasera do 
czyszczenia rzeźb. Wykonawcą ro
bót budowlanych była firma „IN- 
TOP” z Tarnobrzega. Konserwację 

kompozycji rzeźbiarskich przepro
wadził Międzyuczelniany Instytut 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztu
ki z Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Nadzór nad realizacją 
inwestycji sprawował inwestor - Za
rząd Dróg Miejskich w Warszawie 
i Wojewódzki Konserwator Zabyt
ków. Po zakończeniu robót i przeka
zaniu obiektu do użytku 20 czerwca 
2007 r. nastąpiło jego uroczyste 
otwarcie. W najbliższej przyszłości 
przewidziany jest remont nawierzch
ni ul. Karowej wraz z wymianą 
oświetlenia. Istniejące standardowe 
latarnie betonowe zostaną wówczas 

zastąpione stylowymi, dostosowany
mi do całości wystroju tego histo
rycznego obiektu.

Zjazd z wiaduktem na ul. Karo
wej jest przede wszystkim zabytkiem 
techniki budowlanej z początku XX w. 
Jednocześnie ze względu na zreali
zowany wystrój architektoniczno- 
-rzeźbiarski obiekt ten jest również 
świadectwem panującej wówczas 
sztuki. Został on także tak wyprze
dzająco zaprojektowany, że nieprze
rwanie od czasu przekazania go do 
użytku służy komunikacji miejskiej.

Stanislaw Grzelachowski
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Prace renowacyjno-konserwatorskie
z

na Świętym Krzyżu

W
 malowniczo położonym
opactwie na Świętym Krzyżu 
już od jesieni 2006 r. trwają 

prace renowacyjne i konserwatorskie. 
Prowadzi je zespół toruńskiej Firmy 
Konserwatorskiej „Renovatio”, pod 
kierunkiem Barbary Mrożkiewicz.

Początki założenia łysogórskiego, 
mimo ciągłych dociekań badaczy, 
okryte są mgłą tajemnicy, ponieważ 
nie zachowały się żadne źródła po
świadczające to wydarzenie. Obecnie 
możliwe są tylko ostrożnie stawiane hi
potezy. Przyjmuje się z dużym prawdo
podobieństwem, że opactwo zostało 
ufundowane po 1125 r. (a najpewniej 
w latach trzydziestych XII w.) przez 
Bolesława Krzywoustego i komesa 
Wojsława. Przełomowy moment 
w dziejach zespołu stanowi uzyskanie 
około 1306 r. relikwii pięciu cząstek 
z Drzewa Krzyża Świętego. Mniej wię
cej od tego czasu opactwo zaczyna co
raz lepiej funkcjonować. Jego zrewolu
cjonizowana działalność w dużej mie
rze zostaje podporządkowana potrze
bom powstałego ośrodka pielgrzymko
wego. Mnisi świętokrzyscy zyskują 
także niezależność od wpływów bene
dyktyńskiego klasztoru w Tyńcu. 
Wreszcie Łysieć staje się ważnym 
ośrodkiem, który szybko zyskuje pro
tektorat polskich władców i możno- 
władców. Przez kolejne wieki święto
krzyskie opactwo przeżywa zarówno 
okresy rozkwitu, jak i stagnacji, zostaje 
również kilkakrotnie przebudowane. 
Na całe założenie składa się kilka bu
dowli, powstałych w różnych epokach. 
Kościół klasztorny swój obecny wygląd 
zawdzięcza odbudowie, która została 
przeprowadzona po pożarach w 1777 
i 1779 r. Wspaniała zachodnia elewa
cja świątyni jest dziełem nieznanego 
architekta i jej proweniencji upatrywać 
należy w kręgach austriackich, a do
kładniej w salzburskim Kollegienkir- 
che. Niestety, świetność odbudowane
go opactwa nie trwała długo - w 1819 r. 
nastąpiła jego kasata.

Późniejsze dzieje budynków klasz
tornych sprawiły, iż popadły one w ru
inę i zatraciły swój zabytkowy charak
ter (klasztor pełnił funkcję domu dla

księży zdrożnych, więzienia karnego, 
obozu dla jeńców radzieckich). W cza
sie pierwszej wojny światowej został 
złupiony kościół oraz wysadzona jego 
wieża (do dziś nieodbudowana), we 
wrześniu 1939 r. Święty Krzyż został 
zbombardowany. Jeszcze w między
wojniu klasztor przejęła kuria sando
mierska, a w 1936 r. zgromadzenie 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepoka
lanej, którzy na Łyścu rezydują do dziś.

Z chwilą zakończenia drugiej woj
ny światowej życie zakonne powróciło 
do normy. Od razu przystąpiono do 
prac przy odnowie zabytku. Dużym 
utrudnieniem, które stanęło na drodze 
prac renowacyjnych, były sprawy do
tyczące administrowania poszczegól
nymi budynkami. Propozycji było wie
le, m.in. zorganizowanie muzeum, 
schroniska turystycznego PTTK, stacji 
meteorologicznej i ośrodka naukowo- 
-badawczego. W rezultacie w 1954 r. 
na terenie zespołu klasztornego zostało 
otwarte Muzeum Przyrodniczo-Leśne 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 
Pod koniec lat pięćdziesiątych pojawił 
się niespodziewanie pomysł, by na da
chu zachodniego budynku poklasztor- 
nego umieścić antenę przekaźnika tele
wizyjnego. Oczywiście wywołało to 
sprzeciw ze strony historyków sztuki, 
gdyż uważano, że obiekt ten będzie 

niekorzystnie wpływał zarówno na ar
chitekturę, jak i na puszczę jodłową. Na 
próżno... W styczniu 1959 r. nadajnik 
został umieszczony w budynku poklasz- 
tornym, a wymogi konserwatorskie 
i groźbę runięcia obiektu zignorowano. 
Dlatego w latach sześćdziesiątych naj
ważniejszą inwestycją na Łysej Górze 
stała się budowa stacji telewizyjnej. 
W tym samym roku - 1966, kiedy mia
ła miejsce kulminacja obchodów milenij
nych, nadajnik rozpoczął swoją pracę.

Po zakończeniu drugiej wojny świa
towej przeprowadzone zostały najpil
niejsze prace remontowo-konserwator
skie. Rozebrano wówczas mury byłego 
więzienia i wywieziono większość gru
zu, przeszklono okna. Prace finansowa
ne były przez Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze oraz samych ojców obla
tów. Gospodarze wzgórza świętokrzy
skiego z własnych środków pozyska
nych z ofiar złożonych przez pątników 
odnowili więźbę dachową oraz organy 
w kaplicy Oleśnickich, wstawili tym
czasowe okna w krużgankach oraz za
bezpieczyli północne skrzydło klaszto
ru przed ruiną (wprawili okna, odgru
zowali i pokryli dach, postawili wzmac
niający mur). W skrzydłach muzeal
nych prace remontowo-konserwa
torskie na szerszą skalę rozpoczęły się 
w 1962 r. i trwały do roku 1972.
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Sfinansowane zostały w większości 
przez Świętokrzyski Park Narodowy 
oraz przez wojewódzkiego konserwa
tora zabytków w Wydziale Kultury 
i Sztuki. Działania te objęły m.in. kon
serwację dekoracji stiukowej w Sali Ry
cerskiej. Prace w kościele i skrzydłach 
należących do misjonarzy oblatów 
w pełniejszym zakresie przeprowa
dzone zostały w latach 1967-1992; 
ich koszty pokrył wojewódzki konser
wator zabytków w Kielcach. Wszystkie 
działania prowadzone były przez jeden 
zespół konserwatorów z Krakowa: 
Krzysztofa Bilińskiego, Mariana Pa
ciorka i Ireneusza Pluska. Kwestia ta 
jest bardzo istotna, gdyż jest to jedyna 
na tak szeroką skalę autorska realizacja 
tego rodzaju obiektu. Badania na Górze 
prowadził także profesor Jerzy Gadom
ski. Do najważniejszych prac, które 
wówczas zrealizowano, należały: re
mont krużganków klasztornych - uzu
pełnienie ubytków żeber sklepiennych, 
rekonstrukcja odsłoniętych malowideł, 
uzupełnienie i konserwacja portali 
i epitafiów, odczyszczenie, rekonstruk
cja i konserwacja malowideł oraz orga
nów w kaplicy Oleśnickich, badania 
nawarstwień malarskich oraz konser
wacja mebli w zakrystii, renowacja płó
cien Smuglewicza, wnętrza świątyni 
oraz jej zewnętrznych elewacji.

Po 1992 r. zostały podjęte roboty 
wokół wirydarza oraz naprawa grożą
cego upadkiem muru oporowego po 
północnej stronie założenia. Wykona
ne wówczas prace poprawiły stan 
wszystkich budynków pod względem 
technicznym i estetycznym oraz utrwa
liły ich zabytkowy charakter. Niestety, 
zastosowanie wówczas materiałów 
dość niskiej jakości sprawiło, że ko
nieczne stało się zaplanowanie kolej
nych działań renowacyjnych.

Podjęte w 2006 r. przez firmę „Re- 
novatio” prace rozpoczęto od wnętrza 
kaplicy Oleśnickich i kościoła Świętej 
Trójcy. W kaplicy wykonano konserwa
cję i uzupełnienie brakujących elemen
tów przy nagrobku Oleśnickich, ołtarzu, 
portalu oraz renowację rokokowych re
likwiarzy. Nagrobek został odczyszczo
ny z nawarstwień po poprzednich zabie
gach odnawiających, uzupełniono także 
istniejące w nim alabastrowe ubytki - 
herb Śreniawa, część dłoni Zofii Ole
śnickiej. Brakujące elementy jednak nie 
zostały wykonane w alabastrze, lecz 
w jego imitacji, gdyż obecnie tego ka
mienia się w Polsce nie wydobywa. 
W czasie prac przy nagrobku konserwa
torzy odkryli łacińską inskrypcję zawie
rającą informację o dacie jego powstania 
(7 września 1620 r.). Litery wymagają 
pozłocenia, ponieważ jednak wydatek 

ten nie był wcześniej przewidziany, w tej 
chwili jest on nie do zrealizowania. Re
nowacja ołtarza przebiegała podobnie 
jak w wypadku nagrobka - oczyszczenie 
z nawarstwień, uzupełnienie brakują
cych elementów, nadanie połysku ka
mieniowi. Ojciec Damian Kopyto od
krył, iż krucyfiks wiszący dotąd w jed
nym z pomieszczeń klasztornych pocho
dzi właśnie z centralnej części ołtarza. 
Widnieje on jeszcze na międzywojen
nych fotografiach, dlatego też postano
wiono, że wróci na swoje miejsce. Tym 
samym zabiegom konserwatorskim, co 
ołtarz i nagrobek, został poddany baro
kowy portal wiodący z kaplicy do zakry
stii. Dzięki tym wszystkim działaniom 
wnętrze kaplicy ponownie nabrało bla
sku. Jedynymi mankamentami, które 
wręcz agresywnie wdzierają się w zabyt
kowe wnętrze, są niedyskretnie zamon
towane urządzenia alarmowe.

Prace we wnętrzu świątyni na po
czątku objęły uzupełnienie ubytków ar
chitektonicznych i zszycie pęknięć na 
sklepieniach i ścianach. W czasie ich 
trwania odsłonięto polichromie z 1806 r. 
- zacheuszki na pilastrach oraz imitacje 
okien we wnękach ściany północnej. 
Wojewódzki konserwator zabytków 
w Kielcach, Janusz Cedro, uznał, iż po 
uprzednim sporządzeniu dokumentacji 
fotograficznej, polichromie należy za
malować. Decyzja ta z pewnych wzglę
dów budzi wątpliwości, gdyż przy po
zostawieniu malowideł wnętrze odzy
skałoby pierwotny wygląd. Z drugiej 
jednak strony, pomalowane na biało 
ściany i sklepienie bardzo dobrze pod
kreślają oszczędną, klasycyzującą archi
tekturę. Przy ołtarzach bocznych zosta
ły zmniejszone stopnie, na których spo-
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4. Plastikowe 
okno
w południowej 
ścianie kościoła
5. Renowacja 
dzwonnicy

(zdjęcia: Karolina
Tamiota)

czywają mensy. Dzięki temu nastąpiło 
poszerzenie o 160 cm powierzchni po
sadzki, co umożliwi ustawienie dwóch 
rzędów ławek i tym samym pomiesz
czenie większej liczby wiernych.

Niedostępne dotychczas krypty 
grobowe znajdujące się pod posadzką 
kościoła zostały w odpowiedni sposób 
przygotowane i otwarte dla zwiedzają
cych. Tam też została złożona trumna 
ze szczątkami Jeremiego Wiśniowiec- 
kiego, które dotychczas znajdowały się 
w krypcie w kaplicy. Kaplica Oleśnic
kich stała się teraz wyłącznie miejscem 
kultu relikwii Drzewa Świętego Krzyża. 
W południowej ścianie świątyni zostało 
wykute wejście do podziemi. Rozwią
zanie to umożliwiło dostęp do krypt, 
nawet jeżeli wnętrze kościoła jest za
mknięte lub odprawiana jest msza św.

W świątyni zostały również wsta
wione nowe okna. Ze względu na kosz
ty zdecydowano się na okna plastiko
we. Odpowiedniejsze byłyby okna 
drewniane - wstawianie „plastików” 
w zabytkowe wnętrze wydaj e się irytu
jące, jednak w tym wypadku dobrano 
je tak, że nie wpływają w agresywny 
sposób na architekturę kościoła. Wy
posażono ponadto świątynię w nowe 
32-głosowe organy oraz stalle i ambo
nę, których wystrój współgra z nastawą 
organową. Na strychu zamontowane 
zostało ogrzewanie, które zapewni od
powiednią temperaturę i zapobiegnie 
nadmiernej wilgoci, powodującej nisz
czenie zabytkowych wnętrz. Zainstalo
wane głośniki i alarmy, podobnie jak 
w kaplicy, zakłócają estetykę całego 
wnętrza; powinny być zamontowane 
w bardziej dyskretny sposób, a nie na 
środku filarów. Wokół murów kościo
ła została założona specjalna opaska 
termiczna, która będzie chroniła ściany 
i sklepienia przed nadmiernymi pęknię
ciami.

Prace na zewnątrz klasztoru obję
ły renowację elewacji kościoła, dzwon
nicy i bramy wschodniej, wybruko
wanie od strony południowej placu 
przed kościołem oraz ułożenie tara
sowych schodów od strony wschod
niej, co umożliwi łatwiejsze wejście 
do sanktuarium.

W klasztorze planowane jest rów
nież przeszklenie dachu wirydarza, 
dzięki czemu będą się w nim mogły 
odbywać ważniejsze uroczystości 
klasztorne. Kolejny etap prac obej
mie rekonstrukcję 45-metrowej wie
ży, która górowała nie tylko nad za
chodnią elewacją kościoła, ale i nad 
całą okolicą. Niestety, zburzona 
w czasie pierwszej wojny światowej 
nie doczekała się odbudowy, a domi
nację nad okolicą przejęła wieża 
nadawcza TV. Po drugiej wojnie 
światowej Zakład Architektury Poli
techniki Warszawskiej opracował 
plany rekonstrukcji tego obiektu, nie
stety, nie doszło do ich realizacji. 
Przygotowywana na 2012 r. odbudo
wa wieży ma bazować na opracowa
niach sporządzonych przez Politech
nikę - forma wieży nie będzie odbie
gać od pierwotnego wyglądu, jaki 
nadal jej w XVI11 w. ksiądz Józef 
Karsznicki.

W roku ubiegłym zapadła decyzja 
o przeniesieniu wystawy muzealnej do 
nowego budynku powstającego w Hu
cie Szklanej, a skrzydło zachodnie 
klasztoru znów pełnić będzie pierwot
ne funkcje. Obecnie pozostaje mieć na
dzieję, iż w przyszłości zlikwidowana 
zostanie stacja przekaźnikowa, która 
zakłóca sakralny charakter tego miej
sca, a dominantę na Łysej Górze stano
wić będzie odbudowana za kilka lat 
wieża.

Karolina Tamioła

latach 1993 oraz 1998 na te
renie wyrobiska kopalni pia
sku Jaworzno-Szczakowa

w Hutkach kolo Olkusza prowadzone 
były badania archeologiczne. Badane 
było miejsce na obszarze dawnych ko
palń i hut związanych z wydobywaniem
rud cynku i srebronośnego ołowiu.

Od XIV do XVIII w. rudy ołowiu 
wydobywane były przeważnie ze zwie
trzałego złoża, występującego napo- 
wierzchniowo lub zalegającego płytko 
pod ziemią. Ruda, wykopywana za po
mocą kopaczki, miała zewnętrzne za
nieczyszczenia w postaci lepkiej, prawie 
żółtej, zwietrzałej skały. Aby przygoto
wać rudę do przetopu, należało ją oczy
ścić. Taką metodę czyszczenia czy płu
kania rudy, jako metodę polską stoso
waną około 1530 r., opisał Jerzy Agri- 
cola w ósmej księdze De re metallica li- 
briXII (Bazylea 1556). Z opisu tego wy
nika, że zanieczyszczoną powierzchnio
wo rudę ołowiu Polacy płukali w drew
nianych korytach o długości dziesięciu 
stóp (ok. 3 m), szerokości trzech stóp 
(ok. 0,9 m) i wysokości jednej i ćwierć
stopy (ok. 0,38 m). Zanieczyszczoną ga
lenę wkładano do koryta, do którego 
doprowadzona była woda z pobliskiej 
rzeki, stawu lub innego zbiornika wod
nego. Doprowadzony do koryta, zwa
nego „folą”, dość wartki strumień wody

Jerzy Agricola, a faktycznie Georg Bauer 
(Pauer), urodzi! się w 1494 r. w Glauchau 
w Saksonii. Studiował w Lipsku. W latach 
1518-1522 byt nauczycielem w Zwickau. Od 
1524 r. przebywa) w Wenecji, później studio

wał w Bolonii i Pa

Jerzy Agricola według 
drzeworytu z XVI w.

dwie, gdzie otrzy
mał tytuł doktora. 
Od 1527 r. praco
wał jako lekarz gór
niczy w Joachymo- 
wie w Czechach. 
W 1531 r. przeniósł 
się do Chemnitz - 
był tu lekarzem 
i pełnił funkcję bur
mistrza. Pracując 
jako lekarz w joachi- 
mowskich kopal

niach kruszcu, przypatrywał się pracy górni
ków. Mimo że nie miał wykształcenia tech
nicznego, uczył się praktycznie mineralogii, 
górnictwa i hutnictwa. Zaowocowało to napi
saniem wielu prac z dziedziny mineralogii. 
W 1550 r. skończył pisać swoje wiekopomne 
dzieło De re metallica libri XII, które zostało wy
dane dopiero w 1556 r. w Bazylei. Jest to jed
no z najważniejszych w dziejach ludzkości 
opracowanie techniczne na temat mineralogii,
miernictwa, górnictwa, hutnictwa i metalurgii. 
Praca, składająca się z 12 ksiąg, ilustrowana 
jest 273 drzeworytami, stanowiącymi wizualne 
uzupełnienie przedstawionych opisów. Agri
cola zmarl w 1555 r., zwłoki spoczęły w mie
ście Zeitz, w starożytnej osadzie Wenedów
Łużyckich.
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Polska płuczka
powodował opłakiwanie rudy z zanie
czyszczeń. „Płuczkarz”, który stał przy 
wylocie rynny, przegrzebywał wsad 
w korycie specjalną „gracą”. Rozgarnia
nie kawałków rudy powodowało ich 
obracanie, a zarazem dokładniejsze 
opłakiwanie przez wodę. Zwietrzała 
skała lub jej kawałki były porywane 
przez strumień wody, a ciężka galena 
osadzała się na dnie koryta.

Nazwa „płuczka polska” musiała 
być znana nawet za granicami naszego 
państwa, a przymiotnik „polska” 
świadczył, że tego typu zakład i spo
sób wzbogacania rudy był wynalaz
kiem polskim.

Podczas prac wykopaliskowych 
w 1993 r. w Hutkach natrafiono na 
drewniane koryto, doprowadzające 
wodę do rynien płuczki. Napotkano 
również fragment koryta wydrążone
go w pniu drzewa, pozostałości stosu 
hutniczego oraz duże ilości szklistego, 
ołowianego żużlu, zwanego „gierzy- 
ną”. Znalezione kafle piecowe i cera
mika użytkowa datowały znalezisko 
na pierwszą połowę XVI w.

W 1998 r. kontynuowano badania. 
Podczas wykopalisk, pod nadkładem 
piasku o grubości od 0,6 do 4,0 m, od
naleziono unikatowe, kompletne kory
to płuczki polskiej. Było ono wydrążo
ne z jednego pnia drzewa modrzewio
wego i przykryte drewnianą pokrywą, 
miało długość 12,9 m (!), a przy wylo
cie szerokość 1,0 m (!). W górnej części 
znaleziska stwierdzono obecność co 

najmniej czterech drewnianych słupów, 
które mogły być pozostałością po po
deście lub zadaszeniu stanowiska płucz
ki. Dolna część koryta położona była 
na fragmencie niewielkiej palisady, któ
ra stanowiła drewniane umocnienie 
stawu. W dnie koryta znaleziono pia
sek, fragmenty żużla i wytopionego 
ołowiu oraz ceramikę, a w pobliżu zna
leziska - hałdy żużla oraz liczne frag
menty węgla drzewnego. Odnaleziony 
na dnie koryta żużel i wytopiony ołów 
świadczą o tym, że koryto w okresie 
przed porzuceniem stanowiska służyło 
do odzysku resztek ołowiu pozostałych 
w hutniczych hałdach po jego wytopie. 
Odkryte zabytki, związane z procesami 
regulacji ujęć i doprowadzenia wody 
do koryta płuczki, świadczą o dużych 
umiejętnościach inżynierskich ówcze
snych górników, zajmujących się eks
ploatacją srebronośnej galeny na tym 
terenie.

Drewniane elementy polskiej płucz
ki, odnalezione w Hutkach pod Olku
szem, poddane zostały ekspertyzie den- 
drochronologicznej. Pobrano 43 próbki 
drewna, których zbadanie wykazało, że 
do wykonania koryt użyto jodły, sosny, 
dębu i wiązu; datowano je na lata 1321- 
-1382. Unikatowym odkryciem było 
odnalezienie koryta płuczki wykonane
go z jednego kawałka pnia jodły ściętej 
w 1444 r. Na podstawie przeprowadzo
nych ekspertyz należy przypuszczać, że 
płuczka w okolicach Hutek pod Olku
szem została wybudowana około 1330 r.,

1. Piuczka polska, drzeworyt z dzieła Jerzego 
Agricoli De re metallica libri XII, Bazylea 1556

natomiast koryto do wzbogacania rudy, 
stanowiące podstawowy element tzw. 
płuczki polskiej, znane było już na pew
no w 1444 r.

Koryta płuczek polskich są elemen
tami, które w procesie płukania rudy 
mogły ulec najszybszemu zniszczeniu. 
Nie można wykluczyć, że przybliżona 
data powstania zakładu płukania rudy 
(1330 r.) wiąże się z wyposażeniem 
płuczki we wzbogacające rynny polskie. 
Nie ma żadnej wątpliwości, że odnale
zione stanowisko płuczki związane jest 
z górnictwem srebronośnej galeny. Od
krycie to, będące śladem polskiego gór
nictwa kruszcowego, jest starsze aniżeli 
przywilej górniczy Elżbiety Łokietko- 
wej, wydany w Krakowie w 1374 r. 
Wyprzedza go o co najmniej czterdzie
ści lat. Trudno w chwili obecnej ustalić 
lata, w których płuczka przestała praco
wać. Wiadomo, że płuczki polskie pra
cowały jeszcze na początku XX w.

Odnalezione w Hutkach pod Olku
szem koryto płuczki polskiej trafiło do 
Muzeum Regionalnego PTTK w Olku
szu. Ze względu na brak funduszy 
umożliwiających konserwację tego 
unikatowego eksponatu, koryto zosta
ło przekazane do Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Po 
konserwacji stanowi obecnie niepo
wtarzalną ekspozycję najstarszych 
dziejów polskiego górnictwa. Warto 
też wiedzieć, że w zbiorach Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu i na 
ekspozycji Kopalni Zabytkowej w Tar
nowskich Górach znajdują się podob
ne do opisanych przez Agricolę koryta, 
datowane na XVIII w.

Tadeusz Loster
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ

Wolontariat dla Europejskiego
Dziedzictwa Kulturowego

W kwietniu ubiegłego roku niemiecka 
Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność 
i Przyszłość we współpracy z Fundacją Ba

torego przeprowadziła pierwszą edycję 
konkursu dotacyjnego w ramach programu 
„Wolontariat dla Europejskiego Dziedzic
twa Kulturowego’’. Jego celem jest przeka
zywanie dotacji na międzynarodowe 
warsztaty wolontariackie, na których młodzi 
ludzie z Niemiec, Polski, Ukrainy, Białorusi, 
Litwy oraz Rosji poznają różne aspekty hi
storii kultury pogranicznych regionów oraz 
zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności 
w zakresie ochrony dóbr kultury. Wsparcie 
kierowane jest do organizacji pozarządo
wych, które mają doświadczenie w ochro
nie i upowszechnianiu europejskiego do
robku kulturowego i swoją działalność 
opierają na współpracy z młodzieżą w wie
ku 18-28 lat.

Chociaż ogłoszenie konkursu i termin 
składania wniosków był bardzo krótki i wy
nosił zaledwie jeden miesiąc, a jednym 
z ważniejszych wymogów była współpraca 
transgraniczna z partnerskim stowarzysze
niem z jednego z krajów sąsiadujących 
z Polską na Wschodzie, zgłoszonych zo
stało czterdzieści projektów. Przeszło to 
najśmielsze oczekiwania organizatorów, 
w związku z czym liczbę wniosków, które 
uzyskały dofinansowanie, zwiększono 
z sześciu do dwunastu. Wśród stowarzy
szeń, które otrzymały dotację, znalazły się 
duże i znane czytelnikom „Spotkań z Za
bytkami" organizacje, jak np. Fundacja 
Borussia z Olsztyna, ale również bardzo 
małe, działające tylko lokalnie, np. stowa
rzyszenie Anawoj z Michałowa na Podla
siu. Tematem planowanych działań mogła, 
ale nie musiata być ochrona konkretnego 
zabytku lub zabytków, a także wszelkie 
działania związane z bardzo szeroko rozu
mianą ochroną dziedzictwa kulturowego. 
W tym kontekście szczególnie interesujący 
wydaje się fakt, że zdecydowana więk
szość uczestników konkursu zaplanowała 
prace porządkowo-renowacyjne na cmen
tarzach różnych wyznań. Jest to zrozumia
łe, gdyż obiekty te nadają się szczególnie 
dobrze do zdobywania przez wolontariu
szy podstawowej wiedzy na temat konser
wacji zabytków. Poza tym, pomimo, że już 
od co najmniej kilku jeśli nie kilkunastu lat 
renowacją cmentarzy zajmuje się coraz 
więcej organizacji i stowarzyszeń, wciąż 
jeszcze tysiące nekropolii jest zaniedba
nych i zapomnianych. Na pewno dużą rolę 
odgrywają tu również relatywnie niskie 
koszty konserwacji w porównaniu do kon
serwacji większych obiektów zabytkowych 
oraz łatwa dostępność i mniejsze proble
my biurokratyczne, do których zaliczyć, 
niestety, trzeba także nie zawsze zgodne 
z duchem współpracy i wzajemnej pomo
cy działania urzędników urzędu konserwa
tora zabytków.

Z ciekawszych projektów, które uzyska
ły dotację, wymienić także należy takie 
przedsięwzięcia, jak np. wyznaczenie szla-

Wolontariusze 
podczas prac 
na cmentarzu 
żydowskim 
w Michałowie 
na Podlasiu

(fot. Paweł Kosicki)

ku arian i konserwacja materialnych pozo
stałości tej grupy wyznaniowej przez Ekolo
giczny Klub UNESCO w Piaskach Luter- 
skich czy projekt Fundacji Pogranicze 
z Sejn, w trakcie którego uczestnicy prowa
dzili badania piwnic w dworze krasnogrudz- 
kim, budowali instalacje rzeźbiarskie w par
ku podworskim i zbierali informacje o trady
cjach wielokulturowych regionu.

Dla mnie, świeżo upieczonego absol
wenta historii, najważniejszy był prowadzo
ny przez stowarzyszenie Anawoj (jestem je
go członkiem) projekt konserwacji cmenta
rza żydowskiego w Michałowie na Podlasiu, 
w którym wzięła udział młodzież z Litwy, 
Niemiec oraz Polski. Cmentarz ten, chociaż 
wpisany jest zaledwie do ewidencji zabyt
ków, nie rejestru wojewódzkiego konserwa
tora zabytków w Białymstoku, ma w skali lo
kalnej dużą wartość historyczną i artystycz
ną. Wynika to po pierwsze z faktu, że rozpo
wszechnione w tym regionie synagogi, boż
nice, jatki oraz inne drewniane obiekty zwią
zane z kulturą żydowską uległy prawie cał
kowitemu zniszczeniu w czasie ostatniej 
wojny i właśnie cmentarze są praktycznie 
ostatnimi namacalnymi dowodami na to, że 
mieszkali tutaj niegdyś Żydzi. Po drugie, na 
cmentarzu w Michałowie, w przeciwieństwie 
do pobliskich wsi i osad, zachowały się do 
naszych czasów nie tylko bezstylowe beto
nowe nagrobki, lecz w większości granito
we macewy. Na niektórych z nich wciąż 
można zobaczyć tak typowe niegdyś dla 
cmentarzy małomiasteczkowych malowane 
na czarno i złoto litery oraz pobielane tło, 
jak również nieliczne elementy bogatej or
namentyki - gwiazdę Dawida i ręce złożone 
w geście błogosławieństwa.

Głównym celem projektu była konser
wacja nagrobków za pomocą dość pro
stych technik czyszczenia kamienia i zabez
pieczenia go przed wilgocią i porostami 
oraz uporządkowanie terenu. Obozy wolon
tariackie - to jednak nie tylko praca. Równie 

ważne byty warsztaty, w czasie których 
uczestnicy zdobywali wiedzę na temat kon
serwacji zabytków, kultury żydowskiej, hi
storii regionu lub dyskutowali na temat an
tysemityzmu. Bardzo interesującym ele
mentem w czasie prowadzonych przez nas 
prac była reakcja lokalnej społeczności. Na 
cmentarz przychodziły miejscowe dzieci, 
żeby pomóc w pracach porządkowych. Po
jawiali się również starsi mieszkańcy, którzy 
chcieli się podzielić swoimi wspomnienia
mi, pokazać zdjęcia sprzed wojny i opowie
dzieć o tym, jak kiedyś żyło się w Michało
wie. Okazało się, że również niektórzy spo
śród młodszych mieszkańców znali dobrze 
przeszłość swojego miasteczka. Dowie
dzieliśmy się, że piaskowcowe macewy 
z cmentarza zostały po wojnie przerobione 
przez okoliczną ludność na kota młyńskie 
lub na ostrzafki do noży! W posiadaniu jed
nej z takich ostrzatek jest jeden z mieszkań
ców Michałowa. Najważniejszym i miejmy 
nadzieję najbardziej trwałym efektem na
szych działań jest jednak - moim zdaniem
- nie sama renowacja cmentarza, lecz fakt, 
że miejscowy Dom Kultury podjął się zada
nia zachęcenia i mobilizowania michatow- 
skiej młodzieży do regularnego porządko
wania tego miejsca. Michałowski cmentarz 
zaistniał w świadomości lokalnej społecz
ności i to jest dla niego najlepsza ochrona - 
prawdopodobnie lepsza niż wpis do reje
stru zabytków.

Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność 
i Przyszłość oraz Fundacja Batorego planu
ją w najbliższej przyszłości kolejne edycje 
programu „Wolontariat dla Europejskiego 
Dziedzictwa Kulturowego". Zainteresowa
nie i odzew, z jakim spotkała się pierwsza 
edycja, oraz bardzo duża liczba ochotników 
chcących wziąć udział w takich projektach
- to dowód na to, że młodzi ludzie chcą 
działać dla wspólnego dobra i wspólnego 
dziedzictwa.

Paweł Kosicki
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ROZMAITOŚCI

Zabytkowa ceramika 
z wykopalisk pod Pałacem Saskim

Spośród kilkunastu tysięcy za
bytków wydobytych podczas 
prac archeologicznych pod Pała

cem Saskim w Warszawie (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 
2007, ss. 14-16), na szczególną 
uwagę zasługuje zbiór fragmen
tów ceramiki. Większość przed
miotów została znaleziona w ja
mach śmietniskowych, znajdują
cych się na dziedzińcu lewego 
skrzydła oraz w prawym skrzydle 
pałacu, dawnej rezydencji Augu
sta II Mocnego, a następnie Augu
sta III Sasa. Poza Pałacem Saskim 
wykopaliska archeologiczne pro
wadzone były także w rejonie ka
mienic od strony ul. Królewskiej 
i południowej oficyny Pałacu 
Bruhla.

Do najciekawszych zabytków 
porcelanowych znalezionych pod
czas wykopalisk należą naczynia 
z pierwszej europejskiej manufak
tury porcelany w Miśni. Na wielu 
fragmentach odnalezionych na
czyń widoczna jest sygnatura ma
nufaktury w postaci dwóch skrzy
żowanych mieczy (symbol za
czerpnięty z herbu Sasów), któ
rych kształt oraz sposób malowa
nia służą pomocą w określaniu 
daty powstania przedmiotu.

Znaleziona porcelana pocho
dzi m.in. z wczesnej działalności 
fabryki miśnieńskiej, z lat 1730- 
-1740. Są to fragmenty trzech cza
rek oraz dwóch spodków do her
baty; w tym czasie, zgodnie 
z chińską tradycją, do picia herba
ty używano czarek. Każdy z takich 
przedmiotów ma odrębną, lecz 
utrzymaną w podobnej konwencji 
dekorację, zaczerpniętą z cerami
ki chińskiej, malowaną podszkliw- 
nie kobaltem (ciemnoblękitnym 
barwnikiem otrzymywanym z tlen
ku kobaltu). Znajdują się na nich 
chińskie symbole długowieczno
ści (chryzantemy, nieśmiertelniki 
i gałązki sosny), w centralnej czę
ści jednego ze spodków umiesz
czony jest ponadto symboliczny 
pejzaż z namiotem, a na obrzeżu 
czarki - motyw tzw. kratki regen
cyjnej. Ciekawym przykładem pro
wadzonych wówczas w wytwórni 
eksperymentów, wynikających 
z naśladownictwa ceramiki chiń
skiej, jest powleczenie czerepu 
(dolnej części naczynia) tzw. pole
wą kapucyńską, będącą rodzajem 
szkliwa w kolorze brązowym. Nie
które naczynia mają szarokremo- 
wą polewę, z wypukłą dekoracją 
w pionowe pasy.

Innym znalezionym podczas 
wykopalisk i zachowanym w du
żym fragmencie naczyniem jest

misa porcelanowa, malowana 
podszkliwnie kobaltem w duże 
kwiaty peonii. Dekoracja malarska 
znajduje się tu zarówno na we
wnętrznych, jak i na zewnętrznych 
ściankach naczynia.

Podczas prac natrafiono tak
że na dużą liczbę fragmentów mi
śnieńskich naczyń serwisowych 
z około połowy XVIII w. W grupie 
tej wyodrębniono trzy serwisy 
o dekoracji w typie wschodnim, 
malowanej kobaltem. Najwięcej 
fragmentów takich naczyń pocho
dzi z serwisu kawowego z dekora
cją kwiatową nieśmiertelników. 
Drugi serwis służył do herbaty, 
a zastosowaną w nim dekorację 
określa się jako „krzew peonii na 
skale i ptak”. Archeologom udało 
się skleić z fragmentów naczyń 
wchodzących w skład obu tych 
serwisów wiele niemal całych 
spodków i filiżanek. Trzecia zasta
wa - to serwis obiadowy z wzorem 
potocznie nazywanym „cebulo
wym”. Centralny element takiego 
wzoru stanowi opleciony gałązką 
powojnika pęd bambusa, chry
zantema i gałązka japońskiego 
kwiatu ominashi, a obramowania 
głównego motywu tworzą owoce 
granatu i brzoskwinie, przypomi
nające kształtem cebule - stąd 
nazwa wzoru. Najwcześniejsze 
naczynia z takim ornamentem po
wstały w 1739 r.

W czasie wykopalisk odnale
ziono również fragmenty miśnień
skich naczyń z barwną dekoracją 
naszkliwną. Do najciekawszych 
należy drobny fragment talerza 
z serwisu obiadowego z dekora
cją z „żółtym lwem”. Byt to pierw
szy z dużych serwisów zamówio
nych przez Augusta II Mocnego 
do wyposażenia dworu drezdeń
skiego. Powstał w latach 1728- 
-1730, a jego produkcję wznowio
no w latach 1740-1760 (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 11, 
1996, ss. 9-11).

Innym interesującym znalezi
skiem jest drobny fragment 
spodka wykonanego w Miśni w la
tach 1725-1730. Pierwotnie było to 
niezwykle ozdobne naczynie, de
korowane rokokowym złoconym 
ornamentem brzegowym oraz 
w rezerwach, scenami rodzajowy
mi z postaciami Chińczyków lub 
scenami portowymi z postaciami 
Europejczyków. Od dołu spodek 
zdobiła polewa w kolorze żółtym. 
Niemal w całości zachowała się 
miśnieńska filiżanka z delikat
nym kanelowanym reliefem oraz 
spodek z potowy XVIII w., z malar
ską dekoracją w postaci kwiatów 
tulipana, róży, maku i peonii.

Dużą niespodzianką dla ar
cheologów było odkrycie w funda
mentach południowej oficyny Pa
łacu Bruhla skrytki z trzema sztuć-

1. Fragment spodka, porcelana, 
Miśnia, ok. 1730 r.
2. Czarka do herbaty, porcelana, 
Chiny, XVIII w.
3. Pot de chambre ovale (bourdalou), 
fajans, Delfty, początek XVIII w.
4. Misa gliniana z motywem ptaka
i koniczyny w lustrze, Polska, XVII w.

(zdjęcia: 1-3 - Roman Soful/Archiwum 
PPKZ, 4 - Mariusz Klarecki)

cami o porcelanowych trzonkach. 
Przypuszczalnie przedmioty te zo
stały tam schowane podczas Po
wstania Warszawskiego. Sztućce 
wykonane są ze złoconego srebra 
próby „800”, a porcelanowe trzon
ki, ozdobione kwiatami tulipanów 
i róż, wykonano w Miśni około 
1760 r.

Odrębną grupę przedmiotów 
związaną z późniejszymi dziejami 
Pałacu Saskiego stanowią frag
menty naczyń pochodzących 
z królewskiej wytwórni porcelany 
w Berlinie (Kónigliche Porzellan 
Manufaktur). Naczynia z wytwórni 
berlińskiej wykonane zostały na 
przełomie XVIII i XIX w. Wśród 
przedmiotów zidentyfikowano 
fragment filiżanki oraz dużego de
koracyjnego wazonu, zdobionego 
barwnym bukietem kwiatów. Po
nadto znaleziono fragment figurki 
i bardzo ciekawy półmisek serwi
sowy, pochodzący z tzw. zielone-
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go serwisu dla Nowego Pałacu 
w Poczdamie (serwis wykonano 
na zamówienie Fryderyka II w la
tach 1766-1767) lub z serwisu 
o identycznym wzorze, wykona
nego (w 1766 r.) na polecenie Fry
deryka II dla jego szwagra mar
grafa von Ansbacha.

Należy pamiętać, że August II 
Mocny byl także zapalonym kolek
cjonerem chińskiej i japońskiej 
porcelany, a jego zbiór liczył tysią
ce przedmiotów. Na terenie wyko
palisk pod Pałacem Saskim odkry
to kilka chińskich naczyń porcela
nowych, pochodzących z XVIII w.; 
większość z nich stylistycznie na
leży odnieść do okresu panowania 
cesarza Kangxi (1662-1722). Od
naleziono fragmenty trzech talerzy 
i czterech czarek. Przedmioty te 
ozdobione są namalowanymi 
podszkliwnie kobaltem chińskimi 
symbolami długowieczności. Jed
ną z czarek udało się już prawie 
całkowicie scalić. Jest ona malo
wana w kwiaty czerwienią pozyski
waną z żelaza oraz złocona. Pozo
stałe trzy czarki, z dekoracją ko
baltową (w tym jedna malowana 
ponadto naszkliwnie czerwienią), 
mają polewę kapucyńską o róż
nych odcieniach brązu.

Kolejną interesującą grupę 
przedmiotów stanowią holender
skie naczynia fajansowe, popular
nie zwane „delftami” (od nazwy 
miasta, głównego ośrodka pro
dukcji tego typu naczyń). Dekora
cja „delftów" w XVII i na początku 
XVIII w. nawiązywała również do 
wzorów stosowanych na porcela
nie chińskiej. Przeważnie naczynia 
malowano kobaltem. Podczas 
wykopalisk odkryto fragmenty 
dziesięciu takich naczyń.

Na szczególną uwagę zasłu
guje zachowane niemal w całości 
fajansowe bourdalou z początku 
XVIII w. Przedmiot ten należy do 
wczesnych wzorów tego typu na
czyń (zob. „Spotkania z Zabytka
mi", nr 9, 2007, s. 28) i nie ma od
powiednika wśród eksponatów 
w innych polskich zbiorach mu
zealnych. Bourdalou ozdobione 
jest bogatą malaturą roślinną, 
składającą się z bukietów kwia
tów i liści paproci, pomiędzy któ
rymi unoszą się owady. Arche
olodzy odkopali także ceramicz
ną misę balwierską (służącą do 
golenia). Ma ona dwa otwory do 
zawieszania na ścianie i jest 
ozdobiona malowaną dekoracją 
z motywami roślin.

Ciekawym przykładem daw
nych naczyń jest talerz typu „kraak” 
(rodzaj chińskiej porcelany, prze
chwyconej z portugalskiego ża
glowca przez niemieckich handla
rzy i rozprzedanej po 1600 r. 
w Holandii, następnie masowo 
kopiowanej w Delftach) z bogatą 
dekoracją chińskich symboli. Za
gadką okazały się fragmenty tale
rza serwisowego z wyobrażoną 

w centralnej części koroną oraz 
fragmentem kartusza herbowego 
(niestety, nie zachowało się pole 
herbowe). Inne naczynia - to frag
menty czarek do herbaty, talerzy 
(w tym jeden z wyobrażeniem raj
skiego ptaka) oraz dzbanka do 
wina z dekoracją nawiązującą do 
motywów architektury Wschodu.

Przykładem bogatego wystro
ju pałacu są odnalezione pod
czas wykopalisk fragmenty płytek 
ściennych, tzw. flizów. Płytki wy
konane byty w wytwórniach holen
derskich w XVII i XVIII w. Są de
korowane kobaltem lub fioletem 
manganowym. Tematem przed
stawianych na płytkach dekoracji 
są sceny biblijne i mitologiczne, 
a także sceny rodzajowe (por. 
„Spotkania z Zabytkami", nr 9, 
2003, ss. 32-34, IV okt.).

Na ziemiach polskich w XVIII w. 
wytwarzano również naczynia 
w typie holenderskim o podob
nych formach i dekoracjach. 
Przedmioty te produkowano głów
nie na Pomorzu, miały jednak 
znacznie bardziej uproszczoną 
dekorację, a technologia wykona
nia nie mogła równać się z pozio
mem produkcji holenderskiej. Kil
ka tego typu naczyń znalazło się 
wśród zabytków archeologicz
nych z Pałacu Saskiego. W znacz
nym stopniu zachował się duży fa
jansowy dzban, dekorowany fiole
tem manganowym z motywem 
kwiatów rosnących na skale oraz 
ptakami w dwóch połączonych ze 
sobą polach (rezerwach).

Wśród innych interesujących 
przykładów fajansów z wykopa
lisk należy wymienić także talerze 
obiadowe z angielskiej wytwórni 
Wedgwooda z przełomu XVIII 
i XIX w. oraz talerz z serwisu 
przeznaczonego dla dziecka, wy
konany w nieznanej wytwórni 
w Anglii. Zbiór zabytków cera
micznych tworzy ponadto dużo 
fragmentów glinianych naczyń 
kuchennych z XVII i XVIII w. oraz 
kafli piecowych jeszcze z Pałacu 
Morsztyna. Ciekawostką są na
czynia kamionkowe, wśród któ
rych dwa słoje mają wydrapany 
królewski monogramem „AB" 
(Augustus Bex). W obrębie fun
damentów pałacu znaleziono 
także bardzo dużo fragmentów 
fajek, wykonanych głównie z bia
łej glinki kaolinowej.

Zbiór zabytków ceramiki za
dziwia różnorodnością. Stan ich 
zachowania, a przede wszystkim 
niepowtarzalność pozwalają na 
włączenie tych przedmiotów do 
ekspozycji muzealnej. Miejmy na
dzieję, że po odbudowie Pałacu 
Saskiego w miejscu zachowanych 
barokowych piwnic powstanie 
stała wystawa, będąca świadec
twem dawnej kultury materialnej 
i historii tego miejsca.

Mariusz Klarecki
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Spotkanie z książką

CANALETTO W WARSZAWIE

Pod takim właśnie tytułem ukazała się w 2006 r. książka Alber
ta Rizziego, opublikowana przez Muzeum Historyczne m.st. 
Warszawy oraz Wydawnictwo Rosikon press. Podtytuł książki 

brzmi: Dzielą Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, w stolicy 
Stanisława Augusta i jest to monografia warszawskich prac wybit
nego malarza-weducisty. Autor książki - Alberto Rizzi - włoski hi
storyk sztuki, pracował w Warszawie przez wiele lat jako dyrektor 
Włoskiego Instytutu Kultury i od dawna interesuje się malarstwem 
Canaletta. O powodach podjęcia się tego tematu pisze Alberto 
Rizzi w przedmowie do publikacji, „[...] nadszedł czas, aby zwe
ryfikować opinię, jaką na temat warszawskich prac Bellotta sfor
mułowała włoska krytyka artystyczna, pomniejszając ich znacze
nie w stosunku do dzieł z wcześniejszych okresów twórczości". 
Książka napisana została 17 lat temu; choć doczekała się prze

kładów na wiele języków, po 
polsku wydano ją dopiero 
przed dwoma laty (w tłumacze
niu Katarzyny Jursz-Salvadori), 
dzięki staraniom poprzedniego 
dyrektora warszawskiego Mu
zeum Historycznego - Janusza 
Durko.

Publikacja łączy walory al
bumu, dzieła naukowego 
i opowiadania popularnonau
kowego. Omówionych w niej 
zostało 12 ostatnich lat życia 
Bellotta, Wenecjanina, które 
spędził w Warszawie jako na
dworny malarz Stanisława Au
gusta Poniatowskiego. Alberto 
Rizzi opisał powstałe w tym 
czasie dzieła: obrazy, akwafor
ty i rysunki. Prace te są wier

nym odzwierciedleniem osiemnastowiecznej Warszawy, ilustrują 
życie mieszkańców miasta pochodzących z różnych warstw spo
łecznych, ich obyczaje i kulturę. Autor dokonał identyfikacji wielu 
uwiecznionych na płótnach Canaletta postaci: króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, księcia Józefa Poniatowskiego, Augu
sta Czartoryskiego, samego malarza i członków jego rodziny. 
Ciekawe są fragmenty książki, w których Alberto Rizzi analizuje 
stosunki między królem i Canalettem; to właśnie Stanisław Au
gust wskazywał tematy, które powinny znaleźć się na „warszaw
skich obrazach”, kierując się precyzyjnymi kryteriami polityczny
mi lub osobistymi. Często rozpowszechniana teza, jakoby Cana
letto nie lubił przedstawiać średniowiecznych widoków miasta, 
nie jest zdaniem Rizziego prawdą, to król-mecenas, jak każdy 
zresztą władca, wołał współczesne mu obrazy... Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że wszystkie prace Bellotta stanowiły cenny 
dokument ikonograficzny przy rekonstrukcji zniszczonych pod
czas drugiej wojny światowej zabytków Warszawy.

Alberto Rizzi opisuje też dekorację Zamku Ujazdowskiego, 
którą Canaletto zaprojektował około 1767 r., widoki Rzymu z lat 
1768-1770, widoki Warszawy z lat 1767-1780, obrazy o tematyce 
historycznej („Elekcja Stanisława Augusta", 1776 r. oraz namalo
wana ponownie, według najnowszych relacji i dokumentów, 
w 1778 r.; „Wjazd do Rzymu ambasadora polskiego Jerzego 
Ossolińskiego”, 1779 r. - zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 9, 
2007), cztery obrazy z przedstawieniami koni (z tą tematyką chy
ba najrzadziej bywa łączone nazwisko Canaletta) oraz akwaforty 
z lat 1771, 1772 i 1774. Publikację uzupełnia kalendarium wyda
rzeń z życia malarza, plan Warszawy z 1771 r. z zaznaczeniem 
części miasta odtworzonych na obrazach Bellotta, drzewo gene
alogiczne jego rodziny, bibliografia i indeksy.

Album warto nabyć nie tylko, aby jak najczęściej oglądać re
produkcje wspaniałych dziel, ale również, aby poznać historię 
Warszawy. Dostępny jest w Muzeum Historycznym m.st. Warsza
wy (cena: 110 zł) iw większych księgarniach.



Polskie czasopisma poświęcone zabytkom

W wydawanym przez Muzeum Historyczne m.st. 
Warszawy „Almanachu Muzealnym” (t. V, 2007), 
zamieszczony zostat obszerny artykut Alberta Riz- 
ziego Rewolucyjna interpretacja „ Widoku Warszawy 
od strony Pragi” pędzla Bernardo Bellotta oraz in
formacja na temat domu, w którym prawdopodob
nie mieszkał Bernardo Bellotto w czasie pobytu 
w Warszawie.

Dzięki informacji zamieszczonej w opracowaniu z końca XIX w., 
które umknęło uwagi badaczy twórczości Bellotta, możliwe jest 
zidentyfikowanie - z prawdopodobieństwem sięgającym pewno
ści - domu (a przynajmniej jednego z domów), który zamieszki
wał artysta w czasie swego pobytu w Warszawie. W książce Ta
deusza Korzona Wewnętrzna historia Polski za Stanisława Augu
sta (1764-1794) można znaleźć informację, że w 1766 r. kasa 
królewska wydala 1675 złotych na mieszkanie, które Bellotto wy-

Fragment 
elewacji 
Kamienicy 
Baryczkowskiej, 
stan w 2007 r. 
(ze zbiorów 
Muzeum 
Historycznego 
m.st. Warszawy)

(fot. Ewald Pawlak)

najmował od Jakuba Minasowicza. Minasowicz byt kanonikiem, 
wywodzącym się z ormiańskiej rodziny, znanej w Warszawie od 
XVII w. Posiadał on na Starym Mieście trzy mieszkania, z czego 
dwa w Rynku. W domu znajdującym się w południowej pierzei 
(strona Zakrzewskiego) pod numerem odpowiadającym dzisiej
szemu numerowi 12 mieszkał sam kanonik, przynajmniej do 
1754 r. Bellotto prawdopodobnie zajmował dom po przeciwległej 
stronie Rynku (strona Dekerta), który również należał do Minaso
wicza. Był to dom pod nr. 54, obecnie 32 - dziś stanowiący 
część Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy - 
który zazwyczaj oddawany byt pod wynajem. Mowa tu o Kamie
nicy „Baryczkowskiej”, która po przebudowie w 1616-1633 r. sta- 
ta się jednym z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych domów 
na Starym Mieście. Wydaje się, że należy odrzucić trzeci możliwy 
adres mieszkania Bellotta, tj. dom przy ul. Kanonie, inaczej 
Cmentarz, pod numerem 83 (obecnie nr 12), który również nale
żał do Minasowicza. Choć z domu tego roztaczał się piękny wi
dok na Wisłę - jak jednak wiadomo, „domy z widokiem" cieszy
ły się powodzeniem dopiero w drugiej połowie XIX w. - mieścił 
się on w miejscu pozbawionym prestiżu, a na dodatek położo
nym przy cmentarzu.

Alberto Rizzi 
(tłum. Mateusz Salwa)

■ NA SIERADZKICH SZLAKACH
adres: PI. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz; tel.: (+48 43) 822 62 31 
e-mail: powsier@poczta.onet.pl 
wydawca: Oddział PTTK w Sieradzu 
redaktor naczelny: Andrzej Ruszkowski 
zasięg publikacji: regionalny
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik 
rok założenia: 1985
State rubryki: „Historia", „Zabytki" przedstawiają dziedzictwo kulturowe regionu.

■ NAD SOŁĄ I KOSZARAWĄ
adres: ul. Świętokrzyska 50a, 34-300 Żywiec 
tel./fax: (+48 33) 861 20 54; e-mail: gazeta@nsik.cpm.pl 
wydawca: Drukarnia akcydensowa Karol Gąsior w Żywcu 
redaktor naczelny: Hieronim Woźniak 
częstotliwość ukazywania się: dwutygodnik 
Pismo społeczno-kulturalne poświęcone Żywiecczyźnie.

■ NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ
adres: Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa 
tel.: (+48 22) 826 90 91 w. 38, 827 37 70; fax: (+48 22) 827 03 23 
e-mail: promocja@muzeumniepodleglosci.art.pl 
www.muzeumniepodleglosci.art.pl 
wydawca: Wydawnictwo DiG 
redaktor naczelny: Andrzej Stawarz 
częstotliwość ukazywania się: nieregularnie 
rok założenia: 1994
Specjalistyczne pismo muzealno-historyczne, wydawane przez Muzeum Nie
podległości w Warszawie. Zamieszcza artykuły naukowe poświęcone polskim 
ruchom niepodległościowym ostatnich dwustu lat. Można tu także znaleźć 
wspomnienia i relacje, teksty źródłowe, ikonograficzne, materiały poświęcone 
muzealnictwu, recenzje i omówienia najnowszej literatury naukowej.

■ OCHRONA ZABYTKÓW
adres: ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa 
tel./fax: (+48 22) 826 02 39
wydawca: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
redaktor naczelny: Marcin Gawlicki
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik
rok założenia: 1948
Specjalistyczny kwartalnik, o ponad pięćdziesięcioletniej tradycji, podejmu
je szeroko rozumianą problematykę ochrony i konserwacji zabytków, za
gadnienia z zakresu historii sztuki, architektury, historii, archeologii, prawa 
oraz innych nauk zaangażowanych w ochronę dóbr kultury. Wiele uwagi po
święca pielęgnacji i konserwacji zabytkowego krajobrazu - zespołów pala- 
cowo-ogrodowych, parków, cmentarzy itp. - oraz zagospodarowaniu obiek
tów zabytkowych. Porusza ponadto tematykę związaną z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii do konserwacji, rekonstrukcji i zabezpieczenia 
dziel sztuki. Obejmuje całokształt spraw dotyczących ochrony dziedzictwa 
kulturowego w Polsce. Streszczenia w jęz. angielskim.

■ ODKRYWCA
adres: ul. Kaszubska 4, 50-214 Wrocław 
tel.: (+48 71) 329 71 85, 329 71 86; fax: (+48 71) 328 83 71 
e-mail: redakcja@odkrywca-online.com; www.odkrywca.pl 
wydawca: Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych sp. z o.o. w Koninie 
redaktor naczelna: Izabela Kwiecińska 
zasięg publikacji: ogólnopolski 
częstotliwość ukazywania się: miesięcznik
rok założenia: 1998

Pismo dla osób pasjonujących się historią XX w., kolekcjonerów militariów 
i poszukiwaczy skarbów.

■ POMERANIA
adres: ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk
tel.: (+48 58) 301 90 16, 301 27 31; fax: (+48 58) 346 26 13 
e-mail: red.pomerania@wp.pl
wydawca: Źarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
redaktor naczelna: Iwona Joć 
zasięg publikacji: regionalny 
częstotliwość ukazywania się: miesięcznik
rok założenia: 1963

Miesięcznik społeczno-kulturalny wydawany przez Zrzeszenie Kaszubsko- 
-Pomorskie. Głównym celem pisma jest informowanie o wydarzeniach kul
turalnych, budowanie i rozwijanie tożsamości etnicznej Kaszubów.
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Nieznana rzeźba Olgi Niewskiej

Kiedy i jak rozstrzygnięty zo
stanie spór o polskie dzielą 
sztuki wystane w 1939 r. na Wy

stawę Światową w Nowym Jorku 
i dotychczas niezwrócone ich 
prawowitym właścicielom (zob. 
„Spotkania z Zabytkami’1, nr 11, 
2007, ss. 16-20) - tego nie wie
my. Z uwagą będziemy jednak 
w dalszym ciągu przyglądać się 
tej sprawie, a o każdym świado
mie „zagubionym” lub rozpaczli
wie domagającym się pomocy 
konserwatora dziel sztuki obrazie 
z wystawy, rzeźbie lub gobelinie 
postaramy się poinformować na
szych czytelników.

Dotychczas z opublikowa
nych na naszych lamach artyku
łów dowiedzieliśmy się, że ekspo
naty pochodzące z wystawy znaj
dują się obecnie m.in. w Le Moy
ne College w Syracuse w stanie 
Nowy Jork, w Polish Museum of 
America (PMA) w Chicago i... 
w prywatnej willi w Rome (Geor
gia, USA), gdzie niespodziewanie 
odnalazła się „Głowa Murzynki", 
jedna z trzech wystawowych 
rzeźb Olgi Niewskiej (1898-1943). 
Teraz pora na dobrą - choć nie- 
związaną z nowojorską wystawą 
- wiadomość, która do redakcji 
dotarła w czasie przygotowywa
nia do druku artykułów przezna
czonych do nr. 11,2007.

Jak wynika z listu, który otrzy
maliśmy od Jeanne Stoughton 
z Jennmaur Gallery w San Franci
sco (USA) w niedawnej ofercie tej 
nastawionej na malarstwo i rzeź
bę z lat 1880-1939 galerii znalazła 
się m.in. rzeźba Olgi Niewskiej 
„Mężczyzna przy silniku” („Man 
and industry”) - odlew z brązu, 
sygnowany i datowany „Olga Nie- 
wska /1934", wys. 52 cm. Ofero-

Olga Niewska, „Mężczyzna przy silniku” 
(„Man and industry”), 1934, brąz, 
San Francisco, Jennmaur Gallery

(fot. Jennmaur Gallery, San Francisco, USA)

wana praca niedługo czekała na 
nabywcę; galeria sprzedała ją 
w listopadzie 2006 r.

Dlaczego informacja ta warta 
jest odnotowania? Przede wszyst
kim dlatego, że rzeźb Olgi Nie
wskiej (ciągle jeszcze mało zna
nej i niedocenianej artystki) do
trwało do naszych czasów niewie
le. Na wystawie monograficznej 
w Muzeum Chełmskim w 2000 r. 
(w 2001 r. ekspozycję przeniesio
no najpierw do Pałacu Sztuki 
TPSP w Krakowie, potem do Sta
rej Kordegardy w Łazienkach Kró
lewskich w Warszawie) zebrano 

ich zaledwie 27. Przy 
czym byty to wtedy nie
mal wszystkie ujawnio
ne i znajdujące się 
w zbiorach publicz
nych oraz w kolekcjach 
prywatnych w Polsce 
prace tej artystki. Nic 
więc dziwnego, że każ
da pojawiająca się na 
światowym rynku sztu
ki nieznana dotych
czas rzeźba Niewskiej 
- a taką właśnie pracą 
jest „Mężczyzna przy 
silniku” z Jennmaur 
Gallery - budzi w śro
dowisku historyków 
sztuki, muzealników 
i kolekcjonerów duże 
zainteresowanie.

„Mężczyzna przy 
silniku” bardzo do
brze wpisuje się 
w dorobek artystycz
ny Olgi Niewskiej. Po
twierdza ujawnioną 
już pod koniec lat 
dwudziestych XX w. 
i utrzymującą się do 
ostatnich dni twórczej 

działalności artystki fascynację 
sportem i rozwojem techniki, 
a w ujęciu formalnym - umiło
wanie piękna nagiego ciała do
brze umięśnionego mężczyzny. 
Zainteresowania te widoczne są 
m.in. już w pracach powstałych 
w latach 1928-1930, takich jak 
„Biegacz”, „Pływak i „Trębacz”, 
które trafnie scharakteryzowała 
Joanna Sosnowska: „anato
miczna poprawność, dobre 
uchwycenie ruchu poddane zo
stały [w tych rzeźbach] pewne/ 
ogólnej stylizacji, która w przy
padku starannego, dobrze wy

kończonego brązowego odlewu 
czyniła z nich rodzaj ozdoby, 
dziś można powiedzieć gadże
tu". Z czasem poszukiwania te 
pozwoliły artystce zaprezento
wać publiczności, na wysta
wach w warszawskim salonie 
Instytutu Propagandy Sztuki, 
swoje dwie najważniejsze rzeź
by o tematyce sportowej: „Bok
sera” (1932) i „Atletę” (1936), 
w którym „fascynacja siłą i po
tężnym ciałem jeszcze mocniej 
została uzewnętrzniona" (Joan
na Sosnowska, Poza kanonem. 
Sztuka polskich artystek 1880- 
-1939, Warszawa 2003, s. 134).

W grupie takich właśnie prac 
- gdzieś pomiędzy „Trębaczem” 
i „Atletą” - można dziś umieścić 
także odnalezionego w San 
Francisco „Mężczyznę przy silni
ku”. Sądząc po rozmiarach odle
wu i obecności w jego podsta
wie niewielkiego okrągłego 
otworu (służącego niegdyś do 
umocowania rzeźby na kamien
nej podstawie), była to zapewne 
jedna z wielu tak chętnie wyko
nywanych przez artystkę rzeźb 
nagrodowych, przeznaczonych 
na organizowane w kraju mię
dzynarodowe konkursy i imprezy 
sportowe. Niektóre z takich na
gród opuściły Polskę, czego 
przykładem mogą być rzeźby 
przygotowane przez Niewską na 
Mistrzostwa Świata w hokeju na 
lodzie (Krynica, 1931 r.): „Pu
char” pojechał do Kanady, „Ho
keista" do USA, a „Trębacz” do 
Austrii. Nagrodą w jakim konkur
sie w 1934 r. była rzeźba „Męż
czyzny przy silniku”, niestety, nie 
wiadomo.

Wojciech Przybyszewski

Spotkanie z książką
STYLE I DETALE W ARCHITEKTURZE

Omawiana tu książka może przydać się każdemu, kto choć trochę 
interesuje się architekturą. Wydana w 2007 r. przez warszawskie 
Wydawnictwo „Arkady” publikacja pod redakcją Emily Cole Architektu

ra. Style i detale, przybliża terminologię architektoniczną używaną przy 
opisywaniu budowli powstałych na całym świecie w różnych okresach 
historycznych. Zaczyna się od opisów elementów architektury egipskiej 
i prowadzi czytelnika przez najważniejsze style występujące w dziejach.

Każdy rozdział pierwszej części książki poświęcony 
został jednemu stylowi i podzielony na podrozdziały od
powiadające typom budowli, krajom lub wydarzeniom hi
storycznym. Dokładniej opisane zostały budowle szcze
gólnie reprezentatywne dla danego stylu, np. Partenon 
dla architektury greckiej czy Hagia Sophia dla bizantyń
skiej. Obszerniej zostały omówione style od dawna ba
dane, związane ze skomplikowaną terminologią architek
toniczną - zwłaszcza greckie i rzymskie formy klasyczne 
oraz gotyk. Mniej miejsca poświęcono stylom, z którymi 
wiąże się też mniej informacji, np. stylowi archaicznemu 
czy prekolumbijskiemu. Najpóźniejszym omówionym 

w książce stylem jest styl romantyczny z przełomu XVIII i XIX w. Po
minięto wszystkie historyzmy, co sprawia, że publikacja nie może 
być uważana za pełny przegląd dziejów architektury światowej. Nie 
jest to jednak jedynie tradycyjny słownik terminologiczny; architektu
ra została tu ukazana w kontekście historycznym, w sposób popular
nonaukowy, co pozwala zrozumieć ją na podstawowym poziomie.
W drugiej części książki opisane zostały elementy architektoniczne: ko

puły, kolumny, wieże, luki i arkady, portale, okna, naczółki 
i szczyty, dachy, sklepienia oraz schody.

Ilustracje zawarte w książce, przedstawiające oko
ło tysiąca detali, pochodzą z osiemnasto- i dziewięt
nastowiecznych traktatów architektonicznych, słowni
ków, studiów archeologicznych i topograficznych. Na 
końcu publikacji zamieszczono słownik, indeks i bi
bliografię.

Publikację można kupić (cena: 69 zl) w większych księ
garniach oraz bezpośrednio u wydawcy (Wydawnictwo „Ar
kady”, 00-344 Warszawa, ul. Dobra 28, tel. księgarni wysył
kowej 0-22 864-95-50, e-mail: info@arkady.com.pl).

ARCHITEKTURA
Style i detale
Pod rcdaki.M
Emily Culr

40 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2008



Polskie czasopisma poświęcone zabytkom

■ POMORZE I KUJAWY
adres: ul. Fosa Staromiejska 6, 87-100 Toruń 
tel./fax: (+48 56) 621 04 22
wydawca: Oddział Przewodnicki PTTK w Toruniu 
redaktor naczelny: Andrzej Urbański 
zasięg publikacji: regionalny 
częstotliwość ukazywania się: dwumiesięcznik 
rok założenia: 2000

Pismo turystyczno-krajoznawcze, które we współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu przedsta
wia zabytki województwa kujawsko-pomorskiego, historię i ludzi związanych 
z kulturą regionu.

■ POZNAJ SWÓJ KRAJ
adres: ul. Broniewskiego 8a, 01-785 Warszawa 
tel.: (+48 22) 663 87 52; fax: (+48 22) 663 11 46 
e-mail: psk@amos.waw.pl 
wydawca: Oficyna Wydawnicza AMOS 
redaktor naczelny: Janusz Sapa 
zasięg publikacji: ogólnopolski 
częstotliwość ukazywania się: miesięcznik 
rok założenia: 1958

Pismo krajoznawczo-turystyczne adresowane do wszystkich, niezależnie od 
wieku, zainteresowanych turystyką krajową. Promuje różne regiony kra
ju, opisuje mato znane zakątki, zabytki i szlaki turystyczne, popularyzuje tu
rystykę kwalifikowaną, podpowiada, gdzie dobrze (i tanio) wypoczy
wać. Wspiera inicjatywy związane z rozwojem krajoznawstwa, publikuje pla
katy przedstawiające piękno Polski.

■ PURPOSE
adres: ul. Elsnera 2, 92-504 Łódź
tel.: 0-502 202 656 
www.purpose.com.pl 
wydawca:: European Culture Consulting - Culture Factory 
redaktor naczelna: Maja Ruszkowska

„Purpose" jest magazynem internetowym. Prezentuje jakość polskiego me
cenatu i sponsoringu kultury oraz informuje o najciekawszych wydarzeniach 
związanych z kulturą. Zawiera analizy działań kulturalnych oraz praktyczne 
informacje dotyczące rozwoju kultury w Polsce w odniesieniu do kultury eu
ropejskiej i światowej.

■ RENOWACJE I ZABYTKI
adres: ul. Nawrot 30, 90-055 Łódź 
tel./fax: (+48 42) 676 34 65 
e-mail: redakcja@bikds.art.pl; www.bikds.art.pl 
wydawca: Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, 
Firma Zajączkowska-Kloda, Sp. z o.o.
redaktor naczelna: Joanna Zajączkowska-Ktoda 
zasięg publikacji: ogólnopolski
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik
rok założenia: 1989

Pismo specjalistyczne, kierowane do szerokiej grupy odbiorców, ale ze 
szczególnym uwzględnieniem architektów, urbanistów, inżynierów, materia
łoznawców, projektantów i konserwatorów. W sposób przystępny prezentu
je zagadnienia dotyczące adaptacji, rekonstrukcji i renowacji miast oraz 
obiektów zabytkowych. W części materiałowo-technicznej najczęściej poru
szanymi tematami są: pokrycia dachowe, tynki renowacyjne, farby, środki 
i preparaty chemiczne, techniki i technologie przydatne w renowacji oraz 
w tradycyjnym budownictwie.

■ STOLICA
adres: ul. Dedala 2/1,03-983 Warszawa 
tel.: (+48 22) 671 57 71 
e-mail:redakcja@warszawa-stolica.pl; www.warszawa-stolica.pl 
wydawca: SPiR EKBIN
redaktor naczelna: Ewa Kielak Ciemniewska 
zasięg publikacji: ogólnopolski 
częstotliwość ukazywania się: dwumiesięcznik 
rok założenia: 2006

Czasopismo stanowi kontynuację tygodnika ilustrowanego „Stolica" ukazu
jącego się od 1946 do 1989 r. Publikuje artykuły dotyczące szeroko pojętej 
tematyki związanej z Warszawą. Dużo miejsca zajmują też tematy dotyczą
ce warszawskich zabytków i ich ochrony.

(cd. w następnym numerze „Spotkań z Zabytkami")

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• dla szkół i bibliotek gratisowe roczniki 2004, 2005 lub 2006 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.
• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami

i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo 
wybranym Prenumeratorom, którzy zamówią 

„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie 
(zob. informację niżej) książki oraz płyty CD o tematyce związanej 

z profilem naszego czasopisma.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

/ Barbara Rebelka z Koszalina - Łukasz Gaweł, Stanisław Wyspiański. 
Życie i twórczość, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2007

/ Grzegorz Lenda z Pabianic - Ryszard Nater, Zygmunt Nater, Od Luka- 
siewicza do giełdy, wyd. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., 
Lesko 2005

/ Andrzej Olkowicz z Węgrowa - Secesja w Lodzi, katalog wystawy, wyd. 
Miejska Galeria Sztuki w Lodzi, Łódź 2006

/ Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chodeczu - Anna Lewicka- 
-Morawska, Marek Machowski, Maria Anna Rudzka, Słownik malarzy pol
skich. Od średniowiecza do modernizmu, 1.1, wyd. Arkady, Warszawa 2003 

/ Piotr Romanowski z Rękowa Górnego - XIX-wieczna Azja Środkowa 
w obiektywie Leona Barszczewskiego, katalog wystawy, wyd. Muzeum 
Mazowieckie w Płocku, Płock 2007

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 1 A, BPH SA 
Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankie
tach przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesią
cu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2008 r. - 72 zł. Prenume
rata 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 wszystkich urzędach pocztowych oraz przez 
listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora 
oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia na
stępnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za po
średnictwem stron internetowych (www.poczta. lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na II kwartał 2008 r. przyjmowane są do 5 marca br. 

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



BYCHAWA
Dawne miasteczko powiatowe niedaleko 
Lublina. Miejscowość - jako osada targo
wa - istniała już w 1325 r.; prawa miejskie 
otrzymała w 1537 r. W drugiej połowie 
XVII w. miasteczko stało się ośrodkiem re
formacji. Gorącym zwolennikiem kalwini- 
zmu byt ówczesny jego właściciel - pod
czaszy, późniejszy kasztelan lubelski An
drzej Myszkowski. Bychawa rozwijała się, 
rosła liczba mieszkańców, kwitł handel 
i rzemiosło. Kres rozwojowi przyniosły 
zniszczenia poniesione podczas powsta
nia Chmielnickiego, spustoszenia dopeł
niły wojny szwedzkie. W XVIII w. miasto 
trapiły zarazy, pożary i przemarsze wojsk. 
Po powstaniu styczniowym - miejscowa 
ludność brata w nim aktywny udział - wła
dze carskie odebrały Bychawie prawa 
miejskie, które powróciły do niej dopiero 
w 1958 r.

1. Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, 
konsekrowany w 1639 r.

2. Synagoga z przełomu XVIII i XIX w., 
wnętrze przebudowane po 1945 r.
na pomieszczenia remizy straży pożarnej

3. Ruiny pałacu, przebudowanego około 1730 r. 
przez Dominika Stoińskiego
z szesnastowiecznego zamku

4. Dawny „Dom Ludowy” Spółdzielczego 
Stowarzyszenia Spożywców „Jedność”, 
wybudowany w 1913 r.

(zdjęcia: Andrzej Szczerbicki)


