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OD REDAKCJI

T
radycyjnie, już od ponad trzydziestu lat, w dniu 18 maja obchodzimy w Polsce 
Międzynarodowy Dzień Muzealnictwa. To święto nie tylko wszystkich pracowni
ków muzeów i instytucji im pokrewnych, ale także nasze - święto bywalców mu
zealnych wystaw i organizowanych w muzeach różnego rodzaju przedsięwzięć kultu

ralnych: wykładów, muzealnych lekcji itp. Tradycją dużo młodszą (ale jakże udaną
i niezwykle rozwojową!) jest organizowanie z tej samej okazji i z takim samym prze
słaniem społecznym, w terminie bliskim obchodom Dnia Muzealnictwa, tzw. Nocy 
Muzeów. Atrakcyjność i różnorodność programu tego coraz bardziej zauważalnego

Muzeum Patac w Nieborowie

(fot. Jan Łoziński)

w Polsce i z każdym rokiem coraz bardziej ma
sowego święta powoli zbliża nas już do przodu
jących pod tym względem państw zachodniej 
Europy, gdzie narodziła się ta piękna idea. Bo 
przecież, jak powiedział na niedawnej konferen
cji w Bibliotece Narodowej „W stronę nowocze
snego muzeum” (zob. s. 2) prof. Jack Lohman: 
„Muzea są miejscami oczarowań - pod warun
kiem, iż możemy przyciągnąć do nich ludzi".

Wśród czytelników „Spotkań z Zabytkami” 
jest wielu (to wiemy, choćby z niedawno ogło
szonej ankiety czytelniczej, której krótkie podsu

mowanie już w przyszłym numerze) muzealników i miłośników muzeów. W dniu Ich 
święta składamy Im życzenia pomyślności, satysfakcji z podejmowanych działań 
i wspaniałych doznań w świecie „pilnie strzeżonej i szeroko otwartej zarazem magicz
nej strefy muzeów”.

W tym numerze - w prezencie na Dzień Muzealnictwa - proponujemy kilka zwią
zanych z polskimi muzeami artykułów. Na szczególną uwagę, naszym zdaniem, za
sługuje ten o niemal sensacyjnym wydźwięku, bo jakże inaczej określić przedstawio
ną przez prof. Elżbietę Jastrzębowską, kierownika Stacji Naukowej PAN w Rzymie, hi
potezę o odnalezionym torsie nieborowskiej głowy Niobe {Głowa Niobe w Nieborowie 
i jej posąg w Rzymie, ss. 8-12). Dopełnieniem tego tekstu jest krótka historia utworze
nia przez księżnę Helenę z Przezdzieckich Radziwitlową kolekcji antyków w Nieboro
wie, artykuł autorstwa młodego badacza historii polskiego kolekcjonerstwa Anny-Marii 
Giebodzińskiej (Kolekcja Heleny Radziwiltowej, ss. 13-15). Po takiej lekturze odwiedzi
ny Muzeum Pałacu w Nieborowie powinny być czystą przyjemnością!

Mamy jednak nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy. Zachęcamy więc także do 
odwiedzenia (choć to od wielu lat rekordzista na liście najbardziej uczęszczanych pol
skich muzeów) Muzeum na Wawelu (artykuły Wawel w projektach Adolfa Szyszko- 
-Bohusza, ss. 3-7 i Królewski zakup, s. 39), a ponadto: obchodzącego trzydziestole
cie działalności Muzeum Zamku w Dębnie (Drzewo genealogiczne rodu Tarłów, 
ss. 16-17 i Jubileusz Muzeum Zamkowego w Dębnie, s. 38), nowo utworzonego Mu
zeum Papieru i Druku w Łodzi (Od kolekcji do muzeum, ss. 32-34) oraz Muzeum Jó
zefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie i Muzeum w Darłowie, prezentowanych 
w numerze poprzez wydawnictwa tych muzeów omówione w cyklu Spotkanie z książ
ką (Malarskie pasje pisarza, s. 34, Srebrny ołtarz dartowski, s. 39). Zapraszamy do 
zwiedzenia dwóch warszawskich wystaw związanych z obchodami „Roku Zbigniewa 
Herberta”: „Podróże Pana Cogito” w Muzeum Literatury (s. 30) i „Norwid-Herbert” 
w Bibliotece Narodowej (w gmachu Pałacu Rzeczypospolitej). A na koniec, dla osób 
zainteresowanych przepisami prawa, do lektury kolejnego artykułu z cyklu Zabytki 
i prawo (Nowelizacja ustawy o muzeach, s. 40).

Pozostałe artykuły dotyczą już innych tematów. Mamy nadzieję, że i one znajdą 
czytelników.

Naktad: 6000 egz.
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W bieżącym roku przypada 10. roczni
ca śmierci Zbigniewa Herberta. Z tej 
okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
podjął w lipcu ub. roku uchwalę o usta
nowieniu roku 2008 Rokiem Herberta. 
Mottem Roku jest cytat „We mnie jest 
płomień, który myśli", pochodzący 
z wiersza Napis. Koordynatorem naj
ważniejszych przedsięwzięć związa
nych z tym wydarzeniem jest Biblioteka 
Narodowa, w której zbiorach od grud
nia 2006 r. znajduje się spuścizna po 
autorze Pana Cogito. Uroczysta inau
guracja Roku odbyła się 18 lutego 
w Teatrze Narodowym w Warszawie, 
a wśród innych planowanych wydarzeń 
są m.in. dziesięć Debat Herbertowskich 
poświęconych różnym aspektom twór
czości poety, plenerowy spektakl i po
kaz multimedialny na pl. Krasińskich 
w Warszawie, wystawa rysunków Cy
priana Norwida i Herberta w Pałacu 
Rzeczypospolitej, wystawa prezentują
ca Archiwum Poety znajdujące się 
w zbiorach Biblioteki i międzynarodowa 
konferencja naukowa, poświęcona re
cepcji twórczości Herberta. Ponadto 
Muzeum Literatury im. Adama Mickie
wicza przygotowało dużą wystawę „Po
dróże Pana Cogito”, a Instytut Książki 
poświęci dwie swoje cykliczne imprezy 
„Porę poezji" i „Porę prozy” właśnie 
Herbertowi. Biblioteka Narodowa koor
dynuje także specjalny program „Her
bert”, ogłoszony przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego; w ramach 
tego programu dofinansowywane zo
staną najlepsze projekty upamiętniają
ce życie i twórczość poety. Redakcja 
„Spotkań z Zabytkami" została patro
nem medialnym Roku Zbigniewa Her
berta (w tym numerze informacje o wy
stawach związanych z Rokiem Herber
ta na ss. 30-31).

W dniach 6-7 marca br. w gmachu Bi
blioteki Narodowej w Warszawie odbyta 
się międzynarodowa konferencja pt. 
„W stronę nowoczesnego muzeum". Jej 
celem była wymiana wiedzy i prezenta
cja doświadczeń z muzeów mazowiec
kich i innych regionów europejskich 
w dziedzinie nowatorskich rozwiązań 
muzealniczych. Głównymi tematami 
spotkania byty: współpraca międzynaro
dowa muzeów, pozyskiwanie funduszy, 
promocja, społeczne inicjatywy muze
ów, nowe technologie i nowe idee w mu
zealnictwie. Organizatorem konferencji 
było Mazowieckie Centrum Kultury 
i Sztuki oraz Departament Kultury, Pro
mocji i Turystyki Urzędu Marszałkow
skiego Województwa Mazowieckiego.

Laureatem dziewiątej edycji Nagrody 
im. Profesora Aleksandra Gieysztora, 
przyznawanej za szczególne osiągnię
cia w dziedzinie ochrony polskiego 
dziedzictwa kulturowego, został Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich we Wrocła
wiu. Nagroda została przyznana za nie
przerwane od 190 lat, pomimo burzli

wych losów Polski, pozyskiwanie i gro
madzenie najcenniejszych archiwal
nych i bibliofilskich pozycji mających 
nieocenione znaczenie dla naszej kul
tury narodowej. Przyznanie Nagrody 
ma szczególny związek z odzyskaniem 
najważniejszych pozycji archiwalnych, 
stanowiących integralną część przed
wojennych zbiorów Zakładu Narodowe
go im. Ossolińskich. Na szczególne 
podkreślenie zasługują również działa
nia na rzecz kształtowania partnerskich 
stosunków z Biblioteką Ukraińskiej Aka
demii Nauk im. Stefanyka we Lwowie.

Muzeum Narodowe w Krakowie otrzy
mało statuetkę „Złota Myśl" w kategorii 
„Osoba lub firma przyczyniająca się do 
rozwoju nauki i kultury polskiej". Pomy
słodawcą honorowania statuetką „Zło
ta Myśl" wybitnych osób lub firm two
rzących oraz finansujących naukę i kul
turę polską jest Fundacja „Nauka 
i Zdrowie". Statuetki przyznawane są 
od trzech lat, w dwóch kategoriach: 
„Osoba lub firma przyczyniająca się do 
rozwoju nauki i kultury polskiej" oraz 
„Osoba lub firma finansująca naukę 
i kulturę polską”.

Kapliczka Omdlenia Matki Bożej na 
dróżkach kalwaryjskich wokół sanktu
arium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Ze
brzydowskiej będzie odrestaurowana. 
Kapliczka została wzniesiona w 1896 r. 
z nietrwałego piaskowca. Aby przywró
cić jej dawną świetność, należy usunąć 
zniszczone schodki, oczyścić zabytek 
z grzybów i pleśni, uzupełnić ubytki. Wy
mieniona zostanie balustrada, a z figury 
Matki Bożej znikną warstwy farby. Sank
tuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Ze
brzydowskiej - to jeden z głównych 
ośrodków kultu maryjnego w Polsce. 
Jego fundatorami w XVII w. była rodzina 
Zebrzydowskich. Równocześnie z klasz
torem bernardynów wybudowano Dróż
ki Męki Pańskiej, przypominające kom
pozycją topograficzną i architektonicz
ną miejsca święte w Jerozolimie. 
W 1999 r. sanktuarium zostało wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultu
ralnego i Naturalnego UNESCO.

Podjęta została decyzja o odbudowie 
ratusza na Starym Mieście w Elblągu. 
Obecnie w miejscu, gdzie przed wojną 
stał elbląski ratusz, jest pusty plac. Sta
re Miasto w Elblągu zostało prawie 
kompletnie zniszczone podczas dru
giej wojny światowej - z pożogi ocala
ła jedynie katedra św. Mikołaja. Odbu
dowa zburzonych budynków trwa od 
kilkunastu lat; ich rewitalizacja budzi 
wiele emocji i kontrowersji. Odbudowa
nie każdego z elementów przedwojen
nej Starówki poprzedzają skrupulatne 
badania archeologiczne, a znalezione 
podczas wykopalisk przedmioty trafia
ją do miejscowego muzeum.

Informacje o początkach Kazimierza 
Dolnego są bardzo skąpe. Miasto to 
kojarzone jest przede wszystkim z re
nesansowym „złotym wiekiem”. Arche
olodzy i historycy dowodzą, że ciekawe 
są również średniowieczne początki 

Kazimierza. W źródłach pisanych zna
nych jest kilka miejscowości, które dały 
początek miastu: Śkowieszyn, Wietrzna 

Góra, Kazimierz. Archeolog dr Katarzy
na Pisarek-Malyszek z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego ustaliła, że 
w miejscu dzisiejszego Kazimierza oko
ło połowy XIII w. istniały dwie osady, na
leżące do znajdującego się tu żeńskie
go klasztoru, prawdopodobnie norber- 
tańskiego: na lewym brzegu rzeczki 
Grodarz osada Wietrzna Góra, a na 
brzegu prawym - osada Kazimierz. 
Obie stanowiły części większej prze
strzeni osadniczej określanej mianem 
Skowieszyna. Prawdopodobnie po 
1254 r. i upadku kazimierskiego klasz
toru żeńskiego Wietrzna Góra trafiła do 
norbertanek z krakowskiego Zwierzyń
ca, pozostając w ich rękach co naj
mniej do 1286 r., a Kazimierz przeszedł 
w ręce książęce. Od tego momentu na
stąpił dynamiczny rozwój osady na pra
wym brzegu Grodarza, związany 
z funkcjonowaniem szlaku handlowego 
i przeprawy przez Wisłę; w połowie XIV w. 
lokowane zostało miasto.

W Białymstoku planuje się utworzenie 
Muzeum Mody i Tekstyliów. W mieście 
tym są wspaniale tradycje dziewiętna
stowiecznego włókiennictwa i fabryk 
należących do Żydów, Polaków i Niem
ców, które stały w świat najpiękniejsze 
znane wówczas materiały. Białystok 
nazywano Manchesterem Północy, bo 
to właśnie tu powstały znane na całym 
świecie fabryki, m.in. Małki Blochowej, 
Eugeniusza Beckera, Hendricksa, bra
ci Commichau, Chaima Nowika, Bole
sława Polaka, Dawida Szapiro czyTryl- 
lingów. Dzisiaj, niestety, po „włókienni
czym Białymstoku" pozostało niewiele. 
Inicjatorem utworzenia muzeum jest 
stowarzyszenie założone przez projek
tanta Wojciecha Boklago de Bof. Przy
szłe muzeum ma być nie tylko miej
scem wystaw, ale też prezentacji multi
medialnych i spotkań edukacyjno- 
-warsztatowych. To ma być miejsce 
dla osób, które zajmują się lub intere
sują szeroko pojętym wzornictwem.

Po kilkumiesięcznej przerwie remonto
wej działalność Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu zapoczątkowała eks
pozycja biżuterii patriotycznej i przed
miotów z powstań narodowych na 
przełomie XVIII i XIX w. oraz wystawa 
poświęcona Dantemu Alighieri. Na eks
pozycję składały się drobne, często 
niepozorne przedmioty: owocowa pest
ka pracowicie zamieniona w ażurowy 
bibelot, na którym więzień pruskiego 
aresztu umieścił nie swoje imię i nazwi
sko, ale symbole patriotyczne, igielnik 
wyrzeźbiony w drewnie, cygarniczka 
czy dewizka upleciona z końskiego 
włosia. Można było też obejrzeć broń 
białą i palną, obrazy, rozmaite przed
mioty związane z konkretnymi osobami 
- przywódcami i uczestnikami powstań 
narodowych. Z kolei „Wędrując po za
światach" - to tytuł wystawy poświęco
nej sylwetce i twórczości Dantego Ali
ghieri. Tworzyły ją cytaty z Boskiej Ko
medii, zestawione z drzeworytami pol
skiego grafika Stefana Mrożewskiego 
z cyklu Boska Komedia.

Nż osiem miesięcy trwały negocjacje 
między dyrekcją Muzeum Śląskiego 
a architektami z Austrii. Zwycięzcy mię
dzynarodowego konkursu na nową sie
dzibę muzeum podpisali umowę na wy
konanie projektu. Muzeum Śląskie nigdy 
nie doczekało się własnej siedziby. Je
dyną, którą budowano jeszcze w latach 
trzydziestych ubiegłego wieku, zniszczy
li hitlerowcy tuż przed ukończeniem woj
ny. W czerwcu zeszłego roku poznali
śmy wyniki międzynarodowego konkur
su na nowy gmach. Ma on stanąć wśród 
zabytkowych budynków na terenie ko
palni Katowice. Będzie schowany pod 
ziemią, na powierzchni pojawią się tylko 
szklane wieże doświetlające wnętrza. 
Otoczenie szklanych wież przemieni się 
w otwarty ogród płynnie łączący się 
z parkiem w Bogucicach. Prace budow
lane nowego muzeum mają ruszyć 
w kwietniu 2010 r. i potrwać dwa lata.

Krzywa Wieża w Toruniu, jeden z naj
słynniejszych zabytków tego miasta, 
będzie odrestaurowana. Ostatni re
mont wieży przeprowadzony był 
w 1974 r. Okazją do przeprowadzenia 
obecnych prac jest zmiana funkcji bu
dowli. Ma być w niej umieszczone biu
ro zajmujące się staraniami Torunia 
o Europejską Stolicę Kultury. Prace 
mają potrwać do czerwca br.

Fabryka zapałek w Sianowie, istniejąca 
od 1845 r., ogłosiła upadłość. Tymcza
sem zabytkowe budynki tej fabryki są 
jedynym takim kompleksem w Europie. 
Politechnika koszalińska chciala w nich 
urządzić muzeum technologiczne, 
a konserwator tamtejszy zamierzał ob
jąć ochroną cały zakład, ale nie zdążył. 
Na budynki syndyk szuka nabywcy, ale 
zabytkową linię produkcyjną firmy 
„Dudach”, która pozostała w fabryce, 
jest gotów sprzedać burmistrzowi za 
symboliczną złotówkę.

W Warszawie przy ul. Targowej 45 
otwarta została (12 marca br.) tymcza
sowa siedziba Muzeum Pragi, które sta
nowi oddział Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy. Już obecnie placówka 
dysponuje m.in. znalezionymi na jednym 
z praskich strychów zdjęciami i doku
mentami przyniesionymi przez miesz
kańców tej dzielnicy. W muzeum prowa
dzona jest systematyczna zbiórka pa
miątek, które stopniowo będą udostęp
niane publiczności. Rozpoczęty się też 
już prace adaptacyjne w przyszłej sie
dzibie Muzeum Pragi.

W Muzeum Kresów w Lubaczowie 
w marcu br. otwarta została wystawa 
grafik, rysunków, ekslibrisów Romana 
Muchy. Tematem prac tego wszech
stronnego artysty są m.in. zabytki archi
tektury - dawne cerkwie, kościoły, zamki 
i pałace. W dorobku artystycznym ma 59 
wystaw indywidualnych i 129 wystaw 
zbiorowych w kraju i za granicą. W tym 
numerze „Spotkań z Zabytkami" na IV 
stronie okładki zamieszczonych jest kilka 
ekslibrisów autorstwa Romana Muchy.
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Postać Adolfa Szyszko-Bohusza, architekta i konserwatora, 
wieloletniego kierownika odnowienia zamku na Wawelu, 

jest na ogól znana miłośnikom zabytków. Z jego nazwiskiem kojarzone są 
m.in. wnętrza pałacu królewskiego na Wawelu, brama Herbowa, 

urządzenie krypty Marszałka Józefa Piłsudskiego w wawelskiej Katedrze. 
Znacznie mniej znane są natomiast przygotowane przez niego projekty 

zagospodarowania całości Wzgórza Wawelskiego.

Wawel w projektach
Adolfa Szyszko-Bohusza

TTT PIOTR M. STĘPIEŃ

1/1/ ciągu ponad trzydziestu lat swojej działalności na 
* V Wawelu Szyszko-Bohusz przygotował cztery cało
ściowe koncepcje „uporządkowania” lub „urządzenia” 
Wawelu. Pierwsza z nich powstała w 1917 r., niedługo 
po objęciu przez architekta stanowiska kierownika odno
wienia zamku (7 sierpnia 1916 r.). Jego poprzednicy na 
tym stanowisku takiego projektu, obejmującego całość 
wzgórza, nie pozostawili. Projekty Zygmunta Hendla, 
pierwszego kierownika odnowienia zamku, obejmowały 
jedynie pałac królewski (zamek wyższy). Ignacy Sowiński 
i Karol Skawiński pełnili funkcję zbyt krótko, aby przygo
tować większe opracowania projektowe.

Jedynym wcześniejszym projektem, obejmującym ca
łość Wawelu, był projekt „Akropolis”, opublikowany 
w 1908 r. na łamach czasopisma „Architekt” przez Stani
sława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego (zdjęcie 
makiety zabudowy według tego pomysłu - zob. „Spotka
nia z Zabytkami”, nr 12, 2007, s. 12). Projekt ten można 
odczytywać jako rodzaj manifestu politycznego, odzwier
ciedlającego zmiany w świadomości i postawach społe
czeństwa polskiego w przededniu pierwszej wojny świa
towej. Oto na Wzgórzu Wawelskim powinna znajdować 
się nie rezydencja obcego cesarza - pod takim pretekstem 
uzyskano po 25 latach starań usunięcie koszar z zamku - 
ale narodowe, polskie instytucje: sejm, senat, Akademia 
Umiejętności, Muzeum Narodowe itd. Proponowana 
przez autorów dla realizacji tej idei forma architektonicz
na mogła być jednak zgubna dla Wawelu - odrestaurowa
ny zgodnie z projektem „Akropolis” przypominałby 
obecnie raczej zamek w Budzie (w tym samym mniej wię
cej czasie przebudowany przez Ybla i Hauszmana), a nie 

historyczną rezydencję władców Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Pod względem konserwatorskim „Akropolis” 
było całkowitą pomyłką - na szczęście Komitet Restaura
cji Zamku nie brał nigdy pod uwagę realizacji tego pro
jektu. Jego znaczenie polegało natomiast na przypomnie
niu, że odnowa Wawelu nie może ograniczać się do pała
cu królewskiego, lecz musi obejmować całe wzgórze.

Pierwsza koncepcja Szyszko-Bohusza („projekt upo
rządkowania” Wawelu) z 1917 r. była zatem opracowa
niem pionierskim, powstającym jeszcze w warunkach 
zaborów i trwającej wojny, ale przy rosnących nadzie
jach na niepodległość. Zgodnie z oficjalnym zamiarem 
dawny pałac królewski miał być rezydencją cesarską, na
tomiast w budynkach dawnych Kuchni Królewskich 
i stajni przewidziano muzeum wawelskie. Elewacje tych 
budynków miały otrzymać prostą, a jednocześnie monu
mentalną artykulację architektoniczną. Po ich zachod
niej stronie, naprzeciw Katedry i Wikarówki Szyszko- 
-Bohusz przewidział spory plac dla zgromadzeń i uro
czystości. Podobnych rozmiarów plac przewidywał 
w tym miejscu projekt „Akropolis”, natomiast nowym 
pomysłem była trybuna (mównica) z monumentalnymi 
schodami po stronie południowej (tj. przeciwległej do 
Katedry). Trybunie tej podporządkowano osiową kom
pozycję placu, a jej znaczenie podkreślać miały nadnatu
ralnej wielkości posągi.

W zachodniej części wzgórza pozostać miały austriac
kie budynki koszarowe (szpital i dom rekonwalescen
tów). Przebudowa na cele Muzeum Narodowego i archi
wum grodzkiego miała nadać ich elewacjom kompozycję 
podobną do proponowanej dla budynku Kuchni Królew
skich, z prostymi pilastrami na całą wysokość budynku. 
„Klasycyzujący monumentalizm” tych elewacji można
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1.2. Pierwsza koncepcja „uporządkowania Wawelu” według 
Adolfa Szyszko-Bohusza, 1917 r. (1); widok w stronę 
Lubranki (2)

dzenie zewnętrznych stoków Wawelu”. Kie
runek proponowanego „uporządkowania” 
zapewne zadowoliłby Ludwika Puszeta, który 
w broszurze opublikowanej w 1901 r., kry
tycznie analizując renowację Katedry wawel
skiej, zalecał, aby nowe elementy wprowadza
ne do zabytku były „szczerze modernistycz
ne”. Jednak osiowe założenia, do których za
miłowanie Szyszko-Bohusz wyniósł zapewne 
ze studiów na petersburskiej Politechnice, nie 
miały uzasadnienia historycznego - na Wawe
lu po prostu wcześniej ich nie było.

Dwa lata później, już w niepodległej Pol
sce, Szyszko-Bohusz przygotował nową kon
cepcję pt. „Projekt Panteonu na Wawelu”. 
Zasadniczą zmianą w stosunku do poprzed
niego projektu była propozycja wyburzenia 
obu skrzydeł budynku szpitala i odtworzenia

uznać za jeden z charakterystycznych motywów 
twórczości Szyszko-Bohusza. Teren przyległy do 
Muzeum Narodowego miał być zamknięty ro
dzajem krużganka i przeznaczony na lapidarium.

Znaczne przekształcenia Szyszko-Bohusz pro
ponował w obrębie zewnętrznego obwodu forty
fikacji. Już w tej pierwszej koncepcji przewidywał 
przebudowę głównego wejścia na Wawel. Na 
dawnej bastei przy tym wejściu miał być umiesz
czony konny pomnik. Naprzeciw ul. Kanoniczej 
na stoku wzgórza miały powstać monumentalne 
schody prowadzące na taras przy północnej ele
wacji pałacu, jak można się domyślić - w układzie 
osiowym. Podobnie osiową kompozycję miał 
otrzymać teren dawnych ogrodów królewskich 
po wschodniej stronie pałacu. Zniknąć miały bra
my przy bastei pod Kurzą Stopką i przy Lubrance, pseu- 
dogotycki krenelaż na murach obwodowych miał być za
stąpiony kamiennym parapetem.

Ten pierwszy projekt „uporządkowania Wawelu” 
można określić jednocześnie jako „pragmatyczny” i „kre
acyjny”. Pragmatyczny - ponieważ przewidywał adapta
cję, a nie wyburzenie dużych kubatur budynków koszaro
wych. Kreacyjny - ponieważ dla usunięcia koszarowego 
piętna z dawnej rezydencji królewskiej Szyszko-Bohusz 
wprowadzał nowe, monumentalizujące kompozycje ar
chitektoniczne. Ich charakter - widoczny m.in. na szkicu 
przedstawiającym projektowane ogrody koło Lubranki - 
przypomina w pewnej mierze późniejsze realizacje 
Joźe Plećnika na zamku praskim. Nawet przywrócenie 
dachu na Lubrance (baszcie Senatorskiej) Szyszko-Bohusz 
połączył w tej wersji z wprowadzeniem nowoczesnych 
„panoramicznych” okien pod okapem.

Komitet Krajowy odnowienia zamku przyjął projekt 
Szyszko-Bohusza z uznaniem i zatwierdził na posiedzeniu 
w dniu 25 czerwca 1917 r. pod skromną nazwą „Urzą- 

na tym odcinku linii średniowiecznych murów obron
nych. Odtworzenie to nie miało być jednak dosłowne. Po 
wewnętrznej stronie muru miały być wzniesione dwukon
dygnacyjne, arkadowe podcienia okalające „Panteon” - 
rodzaj Campo Santo z ołtarzem polowym pośrodku. 
W podcieniach znaleźć się miały pomniki i epitafia zasłu
żonych Polaków. W miejscu baszty Panieńskiej Szyszko- 
-Bohusz projektował kaplicę św. Jerzego, przy murze za
chodnim, na osi „Panteonu” - kaplicę św. Michała. We
zwania tych kaplic nawiązywały do zburzonych w XIX w. 
kościołów zamku niższego.

Zmiana koncepcji przestrzennej związana była z nową 
propozycją przeznaczenia budowli zamkowych. Na rezy
dencję naczelnika państwa miał być zaadaptowany budy
nek dawnych Kuchni Królewskich, a pałac miał być — 
przynajmniej częściowo - udostępniony jako muzeum. 
W roku opracowania tej drugiej koncepcji, tj. 1919, roz
poczęto gromadzenie zbiorów muzealnych dla Wawelu. 
Budynki poszpitalne stały się zatem niepotrzebne i - jako 
pozostałość po zaborach - niepożądane.
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3. Adolf Szyszko-Bohusz, „Projekt Panteonu na Wawelu”, 1919 r.
4. Kolumna na tarasie nad Smoczą Jamą i nadbudowa wieżyczki 
ze schodami, stan obecny

Projekt „Panteonu” przedstawiony został społeczeń
stwu na wystawie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięk
nych w Krakowie i w artykułach publikowanych przez je
go autora w czasopismach. Nie został właściwie formal
nie zatwierdzony przez komitety wawelskie, ale też Szyszko- 
-Bohusz takiego zatwierdzenia nie potrzebował. Jego 
uprawnienia były znacznie szersze niż poprzednich kie
rowników odnowienia zamku - w praktyce decydował 
sam o prowadzonych pracach, a rola komitetów sprowa
dzona została do doradczej. Przeszkodą w realizacji „Pan
teonu” był natomiast niedostatek środków finansowych - 
prace w pałacu królewskim pochłaniały większość tych 
środków.

W okresie Drugiej Rzeczypospolitej Szyszko-Bohusz 
zdołał zrealizować pewne elementy pierwszej koncepcji 
z 1917 r. Już w 1917 r. usunął austriackie krenelaże 
z murów obwodowych „na zachód od bramy Władysła
wa IV” (tj. bramy Wazów), w roku następnym - z forty
fikacji kleszczowych po zachodniej stronie wzgórza, co 
powiązane było z pracami przy udostępnieniu Smoczej 
Jamy. Na tarasie przy tych fortyfikacjach ustawił baro
kową kolumnę wotywną, na której projektował umiesz
czenie posągu Kraka. Kolumny tej nie znajdziemy 
wprawdzie na rysunkach pierwszej koncepcji, ale wpisu
je się ona w sposób zagospodarowania tarasów przy mu- 
rach, jaki odczytujemy z zachowanych szkiców. W la
tach 1920-1922 przekomponował główne wejście na 
Wawel, zastępując austriacką bramę forteczną nową 
bramą z herbami ziem polskich (stąd zwaną Herbową), 
przebudowując górną część bastei przy bramie i sytuując 
na bastei obok bramy pomnik Tadeusza Kościuszki au

torstwa Henryka Marconiego. W murze obok drogi 
prowadzącej do bramy umieścił „cegiełki wawelskie” - 
kamienne tabliczki upamiętniające ofiarodawców. Ta 
nowa kompozycja, o dużych walorach architektonicz
nych i symbolicznej wymowie, ma obecnie własną war
tość zabytkową.

Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej, 
w 1939 r., Szyszko-Bohusz przedstawił trzecią kon
cepcję, nazwaną „Projektem uporządkowania wzgórza 
wawelskiego”. Była to synteza i rozwinięcie dwóch 
poprzednich opracowań, uwzględniająca opisane wy
żej, zrealizowane prace. Kompozycje stoków północ
nych i ogrodów po wschodniej stronie wzgórza po
wtórzone zostały z pierwszej koncepcji, „Panteon” 
w zachodniej części wzgórza - z drugiej. Po raz kolej
ny przy placu obok Katedry Szyszko-Bohusz zaprojek
tował trybunę, z jeszcze bardziej monumentalnymi 
schodami, zajmującymi w tej wersji prawie połowę 
placu. Od poprzednich ta wersja różni się wieloma 
szczegółami, które nie zmieniają jednak ogólnej kom
pozycji i charakteru projektu. Nowością w tej koncep
cji jest propozycja wyburzenia dziewiętnastowieczne
go budynku koszarowego przy baszcie Złodziejskiej 
(tzw. domu rekonwalescentów) i zastąpienia go no
wym obiektem, nawiązującym do historycznej zabu
dowy tego miejsca (domów wikariuszy).

Nad ostatnią, czwartą koncepcją Szyszko-Bohusz 
pracował w czasie wojny, a zakończył ją w 1946 r. Pro
pozycje dotyczące północnej i wschodniej strony wzgó
rza są w zasadzie zbliżone do poprzednich wersji. Istot
ne różnice dotyczą zachodniej części wzgórza. W tym 
projekcie odtworzenie średniowiecznej linii murów po
traktował mniej „kreacyjnie”, lecz bardziej „konserwa
torsko”, proponując odtworzenie baszt Panieńskiej, 
Szlacheckiej i Tęczyńskiej przy południowym ich od-
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5. Mur zwany cegiełkowym, brama Herbowa i pomnik
Tadeusza Kościuszki, zrealizowane w latach 1920-1922 
według projektów Adolfa Szyszko-Bohusza
6. „Projekt uporządkowania wzgórza wawelskiego” (trzecia koncepcja 
zagospodarowania) według Adolfa Szyszko-Bohusza, 1939 r.

niem zabytkowych stajni kró
lewskich, przekształcenie (ści
ślej - zniekształcenie) zakoń
czenia południowego skrzydła 
krużganków i przebudowę 
wnętrz baszty Lubranki. W nie
których pracach wykorzystano 
rysunki Szyszko-Bohusza, prze
rabiając je jednak „w duchu 
niemieckim”, przez co realiza
cja była sprzeczna z założenia
mi pierwotnego projektu - tak 
ocenił to sam Szyszko-Bohusz.

W celu rozwiązania tych 
problemów Szyszko-Bohusz 
zaproponował wyburzenie obu 
bocznych skrzydeł budynku nr 
5, dodanie arkadowej loggii po 
jego południowej stronie i usy
tuowanie obok „loży zamko
wej” z kolumnadą, zamykającej 
od strony pałacu wspomniany 
wyżej amfiteatr. Także w tej

cinku, a rezygnując z kaplicy przy murze zachodnim 
(której tam nigdy nie było). W połączeniu z powtórzo
nym z trzeciej koncepcji nawiązaniem do historycznej 
zabudowy w miejscu domów wikariuszy tworzyło to 
spójną koncepcję przywrócenia historycznego układu 
zabudowy w tej części wzgórza.

Wewnątrz tak odtworzonego obwodu Szyszko- 
-Bohusz zaproponował jednak kolejną monumentalną, 
a jednocześnie ahistoryczną kompozycję. Tym razem 
zamiast „Panteonu” miał to być wielki amfiteatr, oto
czony kolumnadą pseudorenesansową, powtarzającą 
formy z dziedzińca arkadowego pałacu. Trudno uznać 
taki pomysł za korzystny, a na pewno nie można zali
czyć go do dziedziny konserwacji zabytków. Przeskalo- 
wanie tego obiektu, który byłby większy od pałacu kró
lewskiego, jest jeszcze silniejsze niż w „Panteonie”. Ta 
kreacja architektoniczna przekreśliłaby pozytywne, 
wcześniej wspomniane elementy czwartej koncepcji 
Szyszko-Bohusza.

W czwartej koncepcji Szyszko-Bohusz próbował także 
rozwiązać nowe problemy, jakie spowodowała na Wawe
lu okupacja hitlerowska. Wawel uniknął wprawdzie tra
gicznego losu zamku warszawskiego, ale nie obyło się bez 
strat. W czasie okupacji dokonano tu wielu przeróbek, 
mających przekształcić dawną rezydencję królów Polski 
w siedzibę nazistowskiego gubernatora. Do najbardziej 
szkodliwych spośród tych przeróbek należy zaliczyć prze
budowę budynku dawnych Kuchni Królewskich (budyn
ku nr 5) z dobudową skrzydła południowego i wyburze

„loży” detal kolumnady miał być wzorowany na detalu 
dziedzińca arkadowego. Ta kompozycja, ładnie wygląda
jąca na odręcznych rysunkach Szyszko-Bohusza, byłaby 
jednak pomyłką konserwatorską - tworzyłaby całkowicie 
fałszywy obraz historycznej zabudowy Wawelu. Słuszne 
było natomiast samo postawienie problemu usunięcia 
z Wawelu nazistowskich przeróbek. Skoro założeniem 
prowadzonej od 1905 r. odnowy zamku było usunięcie 
przeróbek dziewiętnastowiecznych i przywrócenie pa
mięci o rezydencji królewskiej, nielogiczne byłoby pozo
stawianie szpetnych dodatków z okresu okupacji hitle
rowskiej.
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7.8.9. Czwarta koncepcja zagospodarowania Wawelu według Adolfa 
Szyszko-Bohusza (Amfiteatr), 1945 r. (7); widok w stronę Lubranki (8); 
widok na Amfiteatr (9)

(ilustracje: 1-3, 6-9 - ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, 
4, 5- Piotr M. Stępień)

Po okupacji Szyszko-Bohusz na krótko ponownie ob
jął kierownictwo prac na Wawelu. Zgodnie z założenia
mi trzech ostatnich projektów przystąpił do rozbiórki 
budowli koszarowych - południowego skrzydła budyn
ku poszpitalnego i domu rekonwalescentów. Niestety 
wkrótce (w czerwcu 1946 r.) został usunięty ze stanowi
ska. Niedługo po tym, w 1948 r. zmarł, mając zaledwie 
65 lat.

Prof. Witold Minkiewicz, który objął w 1947 r. kie
rownictwo prac na Wawelu, w artykule opublikowa
nym w 1950 r. w „Ochronie Zabytków” uznał zasługi 
Szyszko-Bohusza dla odnowienia zamku wawelskiego, 
w szczególności wnętrz pałacu królewskiego, odcinając 
się jednocześnie od monumentalnych zamysłów archi
tektonicznych w rodzaju „Panteonu” lub amfiteatru. 
W następnych latach prac nawiązano natomiast do tych 
elementów koncepcji Szyszko-Bohusza, które wydają 
się z obecnej perspektywy najwartościowsze. Projekt 
budynku administracyjnego nr 8 obok baszty Złodziej
skiej, na miejscu domów wikariuszy, przygotowany 
przez Minkiewcza, a zrealizowany przez jego następ

ców, wyraźnie nawiązuje do propozycji zawartej 
w trzeciej i czwartej koncepcji Szyszko-Bohusza. Na 
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. 
według projektów prof. Alfreda Majewskiego uczytel
niono linię średniowiecznego obwodu murów w za
chodniej części Wawelu, także nawiązując do idei roz
wijanej przez Szyszko-Bohusza już od drugiej koncep
cji. Zakres zrealizowanego wówczas odtworzenia jest 
mniejszy niż przewidywał Szyszko-Bohusz, na odcinku 
południowym do wysokości kilku metrów (tj. do wyso
kości zachowanych w sąsiedztwie autentycznych frag
mentów muru), na odcinku zachodnim do wysokości 
terenu za murem; taki zakres odtworzenia uznano za 
uzasadniony pod względem konserwatorskim. Nie zo
stała zapomniana idea odtworzenia ogrodów królew
skich po wschodniej stronie wzgórza - restytucja ogro
dów realizowana jest od 1999 r., jakkolwiek nie na 
podstawie projektów Szyszko-Bohusza, lecz wyników 
badań archeologicznych, architektonicznych i histo
rycznych.

Koncepcje „uporządkowania” lub „urządzenia” Wa
welu przygotowane przez Adolfa Szyszko-Bohusza zajmu
ją ważne miejsce w dziejach odnowy tego pomnika naro
dowej historii i kultury. Część zawartych w nich idei i po
mysłów została zrealizowana i składa się na obecny wy
gląd Wzgórza Wawelskiego, pozostałe są świadectwem, 
jak zmieniały się poglądy na konserwację zabytków.

Piotr M. Stępień
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Już ponad pót wieku minęło od pierwszej publikacji słynnego poematu 
Niobe, którym Konstanty Ildefons Gałczyński rozsławił na całą Polskę pewną 

rzeźbę antyczną z Nieborowa. Dziś zarówno sam poemat, jak i inspirujące 
go dzieło sztuki poszły niemal w zapomnienie. Tymczasem niedawne 

odkrycie archeologiczne w Rzymie ma szansę znów przypomnieć, jakie to 
i skąd przybyłe arcydzieło kryje się w nieborowskim pałacu.

Głowa Niobe 
w Nieborowie 

i jej posąg w Rzymie
ELŻBIETA JASTRZĘBOWSKA

1A/prawdzie Gałczyński napisał swój poemat pod uro- 
T fkiem tylko jednej marmurowej głowy, skromnie wy
stawionej na masywnym stole w Sieni Głównej pałacu 
w Nieborowie, to trudno nie zgodzić się z poetą, że dla 
oddania prawdziwej rozpaczy

Niobe wywyższała się liczebnością swojego potomstwa. 
W Grecji i w Rzymie, w literaturze i w sztukach pięknych 
bohaterka tej strasznej tragedii stała się najsłynniejszym 
uosobieniem bólu i rozpaczy. Dziś jednak, poza malowa
nymi scenami na wazach greckich, nie zachował się ani je
den oryginalny grecki posąg Niobe. Przetrwały natomiast

matki wobec śmierci tylu wła
snych dzieci sama głowa to 
trochę za mało: „stoi Niobe 
Z wielką głową / Wiatr nad gło
wą zakołował / Głową żony 
muzykanta, / Głową córy Tan
talowej / Niobe nieszczęsnej 
dziewicy”.

Podobnie zresztą sądzili też 
starożytni Grecy, którzy 
w okresie hellenistycznym 
stworzyli słynną na cały an
tyczny świat rzeźbioną grupę 
tzw. Niobidów z posągiem 
matki rodu, stojącej w skamie
niałej z bólu postawie pośród 
czternaściorga umierających 
dzieci. Bowiem „siedmiu sy
nów, siedem córek Diana 
z Apollinem z luku rozstrzelali 
jej o świcie”. Ci boscy bliźnia
cy uczynili tę okrutną rzeź 
w zasadzie z błahego powodu 
- postanowili przykładnie 
ukarać nieszczęsną śmiertel- 
niczkę za obrazę ich własnej 
matki, bogini Leto, nad którą 1. Gtowa Niobe w Sieni Głównej pałacu w Nieborowie
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(aczkolwiek nieliczne) kopie rzymskie greckiego orygina
łu. Najbardziej znana jest pochodząca z Rzymu statua sto
jącej Niobe we Florencji (w Galerii Uffizi), poskładana 
z oddzielnie odnalezionych fragmentów i z dużą dozą 
fantazji uzupełniona elementami nowożytnymi w miejscu 
zaginionych części. Niobe florentyńska nie jest również 
samotnie stojącym posągiem, tylko statuą górującą nad 
wielofiguralną grupą Niobidów, czyli umierających 
w większości już dorosłych dzieci, którym towarzyszą ich 
prześladowcy Apollo i Diana. Trochę więcej przetrwało 
do dziś rzymskich głów Niobe, które w większości osa
dzone są na nowożytnych popiersiach. Mogły one zresz
tą pierwotnie także należeć do innych zaginionych już po
sągów; obecnie są porozrzucane po różnych muzeach 
świata: w Oksfordzie, w Brocklesby Park (też w Anglii), 
w Dreźnie, w Nieborowie oraz w Tunisie (wyłowiona 
z wraku statku koło Mahdia).

Odkąd pamiętam, głowa nieborowska, osadzona na 
popiersiu z XVIII w., uchodziła za najbardziej udaną 
rzymską kopię z II w. n.e. (okres panowania Hadriana). 
Owalna, pełna twarz Niobe jest lekko skręcona w prawą 
stronę, ale też zarazem trochę uniesiona do góry. Charak
teryzuje się bardzo regularnymi rysami, wysokim czołem, 
głęboko osadzonymi, migdałowymi i otwartymi oczami, 
prostym nosem, rozchylonymi ustami, wydatnym pod
bródkiem oraz typowym patetycznym wyrazem zastygłe
go bólu. A co do jej rzymskiego pochodzenia, to już daw
no i autorytatywnie wypowiedzieli się na ten temat w li
teraturze fachowej przed wojną Kazimierz Michałowski

2. Statua Niobe w Galerii Uffizi we Florencji
3. Głowa Niobe w Asmolean Museum w Oksfordzie (wg Ernst Buschor, 
Die Oxforder Niobe, MuJb IX, 1914-1915, s. 193)
4. Niobe w Collection Yarborough, Brocklesby Park (wg Hansgeorg 
Oehler, Foto + Skulptur. Rómische Antiken in englischen Schlóssern, 
Koln 1980, pl. 16)

i dziesięć lat temu Tomasz Mikocki, niedawno zmarły 
polski najlepszy specjalista od rzeźby rzymskiej.

Mimo to najpierw w 1958 r. Guglielmo Mansuelli we 
Włoszech ostrożnie wyraził swoje wątpliwości co do ory
ginalności głowy Niobe z Nieborowa i to w zasadzie tyl
ko z powodu kiepskich fotografii w artykule Michałow
skiego, ale w 1984 r. dla Wilfreda Geominy’ego (nie
mieckiego specjalisty od Niobidów) nowożytne, czyli 
wtórne, pochodzenie głowy z Nieborowa było już nie
wątpliwe. Prawdę powiedziawszy, zadziwiająca jest ta ła
twość ferowania opinii na odległość przez było nie było 
wielkich uczonych, bez sprawdzenia, jak się krytykowane 
przez nich dzieło prezentuje w rzeczywistości. Być może 
Mansuellego przestraszyła „zimna wojna”, a Geomi
ny’ego „stan wojenny”, a może też obydwaj uważali, 
zgodnie z dość powszechną opinią na Zachodzie, że nie 
warto weryfikować swoich z góry wysuniętych i niepod
ważalnych opinii na miejscu, tzn. gdzieś daleko na 
Wschodzie Europy. A przecież nawet 50 lat temu wystar
czyłoby postarać się o lepsze fotografie u źródła, czyli 
w Nieborowie.

Twarz Niobe, która tak urzekła Gałczyńskiego, jest - 
jak wspomniano - w pełni zachowana, choć wydaje się, 
że pierwotnie była popękana, a szczeliny potem tylko 
„zaszpachlowano” gipsem. Ponadto jej powierzchnia wy
kazuje ślady retuszującego wygładzenia. Zatem niewątpli
wie antyczny oryginał poddano w XVIII w. typowym 
wówczas zabiegom konserwatorskim. Granicę pomiędzy 
głową oryginalną a osiemnastowiecznym biustem trudno 
jest prześledzić, ale to wcale nie oznacza, że jej w ogóle 
brak, jak to w ciemno zawyrokował Geominy, błędnie 
zresztą odczytawszy niemiecki tekst Michałowskiego. 
W czerwcu 2006 r. Ewa Parandowska, doświadczony 
konserwator starożytnych zabytków z Muzeum Narodo
wego w Warszawie, dokładnie prześledziła przebieg
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5.6. Giowa Niobe z Nieborowa (5); 
widoczna pionowa linia poniżej lewego ucha, 
oddzielająca antyczny oryginał (z lewej) 
od nowożytnego biustu (6)

wspomnianej granicy przy okazji wykonywania odlewu 
głowy Niobe w Nieborowie. Otóż granica między antycz
ną głową a nowożytnym popiersiem przebiega na róż
nych wysokościach: z przodu, niżej - pod szyją, wzdłuż 
i pod brzegiem szaty, zaś z tyłu znacznie wyżej - na wy
sokości uszu Niobe i poniżej łączących się z tyłu głowy 
bocznych pasm włosów, a powyżej ich partii rozpuszczo
nej luzem na plecach. Zatem wyłącznie ta górna część 
włosów, tworząca rodzaj „puchatej czapki” na głowie 
Niobe, jest oryginalna. Świadczy to o istnieniu w momen
cie znalezienia głowy swoistego uskoku, płaskiej, piono
wej powierzchni, z tyłu szyi i głowy, dochodzącej do jej 
dolnego krańca, który to uskok znajduje się być może we
wnątrz popiersia, tylko nie można tego już dziś spraw
dzić, bo samo popiersie stało się tymczasem też nietykal
nym zabytkiem.

Wykonanie wspomnianego odlewu głowy Niobe 
z Nieborowa i przeprowadzenie dokładnych obserwacji 
popiersia w celu optycznego rozdzielenia części antycz
nych od nowożytnych było mi potrzebne dla sprawdzenia 
mojego przypuszczenia, czy głowa ta nie należała przy
padkiem do posągu bezgłowej Niobe, odkrytego dwa la
ta temu, w kwietniu 2005 r., na terenie Willi Kwintyliu- 
szy (Villa dei Quintilli), czyli w dzisiejszym parku arche
ologicznym rozciągającym się pomiędzy dwiema słynny
mi drogami wychodzącymi z Rzymu na południe: via Ap- 
pia Antica i via Appia Nuova. To niebywałe znalezisko 
nie jest jeszcze opublikowane, a jego opracowaniem zaj
muje się Rita Paris z la Soprintendenza Romana, której 
chciałabym tutaj serdecznie podziękować za zgodę na 
udzielenie przeze mnie informacji o tym posągu w kon

tekście mojej hipotezy 
o ewentualnej przynależ
ności doń głowy niebo- 
rowskiej.

Sama statua wysoko
ści około 2 m została 
znaleziona koło nimfeum 
Willi Kwintyliuszy, tuż 
przy via Appia Antica, 
w miejscu wyjątkowo do
tychczas nigdy nie prze
kopanym, blisko lub we
wnątrz kanału wodnego, 
dlatego powierzchnia 
rzeźby jest bardzo skoro
dowana, a marmur prze
barwiony na żółto. Z te
go też powodu porówna
nia materiałowe głowy 
i posągu są bardzo utrud
nione. Statua pozbawio
na jest głowy i obu ra
mion. Przedstawia stoją
cą dość rozłożystą i doj
rzałą kobietę, wychyloną 
do przodu i lekko skręco
ną w prawo, ubraną 
w chiton, wysoko prze

pasany pod piersiami i mocno sfałdowany poniżej. Proste 
powierzchnie kamienia i otwory po trzpieniach w miej
scach osadzenia głowy i obu ramion wskazują na to, że te 
niegdyś odkryte części ciała kobiety były dodane do posą
gu już w starożytności. Takie sztukowanie rzeźb, zresztą 
kawałkami różnych marmurów, było częstą praktyką w an
tyku. Do rozstawionych kolan kobiety z przodu przytulo
na jest, widoczna od tyłu, postać małej dziewczynki, rów
nież bez rąk i głowy (znalezionej zresztą oddzielnie). Spo
sób ujęcia obu postaci, ich postawa i naturalny ruch, a tak
że duże wyrafinowanie, zauważalne mimo zniszczeń, 
w opracowaniu fałd szat świadczą o niewątpliwej biegłości 
i talencie artysty, który tę grupę wyrzeźbił. Na podstawie 
porównania zniszczonej statuy z posągiem Niobe z naj
młodszą córką ze wspomnianej już grupy Niobidów z Flo
rencji nie ma wątpliwości, że to nowe znalezisko powinno 
było podobnie prezentować się w antyku.

Gdy zobaczyłam pierwszy raz posąg w kwietniu 2005 r. 
w Willi Kwintyliuszy, natychmiast zaświtał mi w głowie 
pomysł, czy aby nie pasowałaby do niego głowa niebo- 
rowska. Ponad rok później, w czerwcu 2006 r. przewio
złam z Warszawy do Rzymu wspomniany odlew głowy 
(jako bagaż podręczny z mokrym jeszcze gipsem), jednak 
dopasowanie obu elementów z różnych powodów bardzo 
się opóźniło i dopiero w styczniu ubiegłego roku (w obec
ności Rity Paris) rzymski konserwator Aleksandro Lugari 
dokonał próby dopasowania odlewu głowy Niobe z Nie
borowa do nowej statuy, oczyszczonej i wystawionej 
w Muzeum Willi. Wynik tej próby wydawał się spełniać 
moje oczekiwania, mimo braków fragmentów łączących 
niegdyś obie części rzeźby, ale mogły one ulec zniszcze-
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7. Widok ruin Willi 
Kwintyliuszy w Rzymie

8. Statua Niobe
po odkryciu w parku 
archeologicznym Willi 
Kwintyliuszy w Rzymie

niu. Przede wszystkim proporcje obu części rzeźby oraz 
ruch głowy i korpusu Niobe zdają się do siebie pasować, 
porównywalne są także styl i wysoka jakość artystyczna 
obu tych elementów. Niestety, odmienny stan ich zacho
wania utrudnia tutaj wszelkie porównania techniczne 
i materiałowe. Sama głowa Niobe o wysokości 41,5 cm 
jest ponadnaturalnej wielkości i jeśli byłaby pozostałością 
jakiegoś posągu - jak to już pierwszy raz zasugerował Ka
zimierz Michałowski w 1927 r. - to na podstawie propor
cji ciała ludzkiego musiałaby wieńczyć statuę właśnie 
dwumetrowej wysokości.

Należało zatem sprawdzić ostatnią ważną kwestię, na 
ile prawdopodobna byłaby proweniencja nieborowskiej 
głowy Niobe z Willi Kwintyliuszy w Rzymie. Nie ma tu 
miejsca na dokładny zarys dziejów ani na opis tej ogrom
nej i spektakularnej podmiejskiej rezydencji arystokra
tycznej Rzymu cesarskiego, wartej zwiedzenia ze strony 
wszystkich ambitniejszych turystów. Jej pierwszymi zna
czącymi i archeologicznie poświadczonymi właścicielami 
byli bracia, przedstawiciele bogatej rzymskiej arystokracji 
i konsulowie z 151 r.: Sekstus Kwintylius Kondianus 
i Sekstus Kwintylius Walerius Maksimus. Na przełomie 
182 i 183 r. zostali oni jednak brutalnie zgładzeni na roz
kaz cesarza Kommodusa - niepoczytalnego syna cesarza- 
-filozofa Marka Aureliusza - w wyniku posądzenia ich 
o spisek przeciw imperatorowi, a ich posiadłość stała się 
natychmiast własnością domu cesarskiego i może w ogó
le o to chodziło. Lata świetności Willi przypadają zatem 
na II w. n.e., kiedy to podłogi jej rozlicznych pomieszczeń 
zdobiły mozaiki, ściany pokrywała wielobarwna wykła
dzina marmurowa, a wszystko to było wypełnione dzie
siątkami rzeźb marmurowych, które niestety później zo
stały w większości spalone w wapiennikach. Zachowane 
skromne resztki dawnego wyposażenia artystycznego 
Willi „rozpierzchły się” po różnych kolekcjach Rzymu 
i innych miast Europy.

Co do dotychczas znanej proweniencji nieborow
skiej głowy, to należy między bajki włożyć popularną 
w Nieborowie w czasach Gałczyńskiego legendę o po
chodzeniu tego dzieła znad Morza Azowskiego, o czym 
poeta wspomina w swoim poemacie, cytując przewod
nika po Nieborowie z lat pięćdziesiątych ubiegłego wie
ku. Na podstawie wnikliwej kwerendy Tomasza Mikoc- 

kiego w odtworzeniu historii nieborowskiej kolekcji 
Heleny Radziwiłłowej (1753-1821) wiadomo, że głowa 
Niobe trafiła do jej zbiorów po długiej podróży stat
kiem z Sankt Petersburga do Gdańska w 1802 r., jako 
dar Katarzyny II dla księżnej, dokonany z pewnością 
przed śmiercią carycy w 1796 r. Jeśli natomiast chodzi 
o wcześniejsze dzieje popiersia, to przypuszcza się, że 
przybyło ono do Sankt Petersburga wraz z innymi dzie
łami sztuki starożytnej, zakupionymi przez carycę u Ły
dę Browne’a z Wimbledonu, który znalazłszy się na 
skraju bankructwa musiał sprzedać swoją wspaniałą 
i przez wiele lat zbieraną kolekcję. Warto dodać, że Ka
tarzyna II nabyła te zbiory w Londynie w latach 1785- 
-1787, zapłaciwszy tylko połowę wcześniej ustalonej 
ceny, co stało się powodem w 1787 r. nagłej śmierci na 
zawał serca słynnego kolekcjonera angielskiego. W jed
nym z dwóch katalogów kolekcji Lyde Brow
ne’a z 1779 r. istnieje wzmianka o „dużej i wdzięcznej 
głowie Niobe”. Sam właściciel tych zbiorów, członek 
słynnej brytyjskiej Society of Dilettanti, dokonywał za
kupów w Rzymie bezpośrednio lub za pośrednictwem 
ówczesnego „agenta antyków” Thomasa Jenkinsa, 
wreszcie także niektóre rzeźby nabywał u słynnego 
w XVIII w. rzymskiego rzeźbiarza-restauratora Barto
lomeo Cavaceppiego. Dziś jeszcze większość rzeźb an
tycznych w Ermitażu nadal jest spuścizną tej dawnej an
gielskiej kolekcji. Wszystkie tamtejsze antyczne popier-
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9. Próba połączenia odlewu gtowy Niobe z Nieborowa ze statuą 
odkrytą w Willi Kwintyliuszy w Rzymie

(zdjęcia: 1, 5, 6 - Jan Łoziński, 2 - www.AJinari.it, 7-9 - Elżbieta

Jastrzębowska)

sia mają formę bardzo podobną do biustu Niobe z Nie
borowa i zaopatrzone są w takie same tabliczki na pod
pisy, co może wskazywać, że przeszły one przez ten sam 
warsztat restauratorski, być może właśnie Cavaceppie- 
go. W spisie inwentaryzacyjnym dokonanym w rzym
skim atelier tego rzeźbiarza, po jego śmierci w grudniu 
1799 r., jest wymieniona zresztą jedna „kopia głowy 

matki Niobe”, z wyceną na „30 skudów”. Odlew ten 
musiał być zrobiony z jakiegoś oryginału.

Ciekawe, że o istnieniu pewnego odlewu głowy Nio
be w Rzymie w drugiej połowie XVIII w. - a wręcz kon
kretnie właśnie odlewu głowy Niobe z Nieborowa - na
pisał Stanisław Kostka Potocki w swoim słynnym dziele 
O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski, wydanym 
w Warszawie na początku XIX w. Potockim z doby 
oświecenia, Europejczykom w każdym calu: Stanisławo
wi Kostce, podobnie jak jego kuzynowi i zarazem szwa
growi Janowi - autorowi słynnego Rękopisu znalezionego 
w Saragossie - poświęcona była międzynarodowa sesja, 
która odbyła się w Stacji PAN w Rzymie w kwietniu 2007 r. 
i na której po raz pierwszy przedstawiłam swoją hipotezę 
dotyczącą głowy i posągu Niobe.

Wracając jednak do angielskiej Lyde Browne’a, a na
stępnie rosyjskiej kolekcji antyków Katarzyny Wielkiej, to 
należy zwrócić uwagę, że wśród rzeźb z tego zbioru, znaj
dujących się nadal w Ermitażu, są dwie z pewnością od
kryte w Willi Kwintyliuszy: mały Herkules duszący węże 
i popiersie Filipa Araba, cesarza rzymskiego z III w. Obie 
rzeźby zostały tam znalezione w latach 1763 i 1764. Nie
stety, odnosi się to do najbardziej tajemniczych lat doty
czących odkryć na tamtejszym obszarze zarówno w oce
nie najbardziej wnikliwego badacza pierwotnego wyposa
żenia Willi Ulricha Schadlera, jak i w wyniku mojej kwe
rendy w Archiwum Państwowym Rzymu - też negatyw
nej co do rezultatów. Z lepiej udokumentowanych wyko
palisk w Willi, z lat siedemdziesiątych aż do połowy 
osiemdziesiątych tego stulecia, kiedy to Katarzyna II na
była kolekcję Lyde Browne’a, nie wynika również, czy co
kolwiek trafiło z tego miejsca i za czyim pośrednictwem 
do Ermitażu.

Zatem mimo, że nadal brak jest niezbitych danych co 
do pochodzenia głowy Niobe z Nieborowa, to wydaje się 
najbardziej prawdopodobne, że została ona znaleziona 
w Rzymie. Niewykluczone, że stało się to jeszcze w la
tach sześćdziesiątych XVIII w. na terenie Willi Kwinty
liuszy. Trafiła ona najpierw do warsztatu Bartolomeo 
Cavaceppiego, który ją odrestaurował, tzn. uzupełnił 
i osadził na nowym popiersiu, zostawiwszy sobie gipso
wy odlew. Następnie głowa Niobe weszła w skład kolek
cji Lyde Browne’a w Wimbledonie i przez rosyjskie zbio
ry Katarzyny II trafiła do kolekcji Heleny Radziwiłłowej 
w Nieborowie. Wreszcie pół wieku temu stała się słynna 
na całą Polskę za sprawą poematu Gałczyńskiego. Dziś 
mało kto o tym pamięta i można mieć nadzieję, że nie
dawne odkrycie posągu Niobe w Rzymie, do którego 
nieborowska głowa zdaje się przynależeć, przypomni 
nam, jakie arcydzieło kryje się w Sieni Głównej Pałacu 
w Nieborowie.

Elżbieta Jastrzębowska

W październiku br. w rzymskim Koloseum zostanie otwarta wystawa dotycząca ratowania, ochrony i konserwacji za
bytków ostatnio odkrytych w Rzymie, zorganizowana przez Soprintendenza Archeologica di Roma; jednym z ekspo
natów będzie wypożyczona z Nieborowa gtowa Niobe.
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Kolekcja
Heleny Radziwiłłowej

N
a fali zainteresowań starożytnością klasyczną, się
gających w Polsce XVI w., w drugiej połowie wie
ku XVIII doszedł do głosu w naszym kraju tzw. 
renesans antyku, pozostający w bezpośrednim obszarze 

oddziaływania analogicznego zjawiska w krajach Europy 
Zachodniej, głównie we Włoszech, Francji i Anglii. Ta 
swoista „antykomania” znajdowała odbicie w wielu dzie
dzinach: kolekcjonerstwie, architekturze (na tle projekto
wanych wówczas ogrodów), piśmiennictwie.

W sposób najbardziej wyrazisty zainteresowanie anty
kiem w ówczesnej Polsce doszło do głosu w szeroko ro
zumianym kolekcjonerstwie. Jego rozwój datuje się 
w przybliżeniu na lata 1750-1830. Datę końcową wyzna
cza wybuch powstania listopadowego, którego konse
kwencją były liczne konfiskaty majątków, kładące kres 
największym ówczesnym kolekcjom. Zbiory te bardzo 
rzadko były sprofilowane i ograniczone do jednego tylko 
typu obiektów. Nie należy jednak w związku z tym nego
wać ich określonego programu, nadawanego im przez 
twórców. Kolekcje obejmowały swoim szerokim zakre
sem antyczne rzeźby i ich nowożytne kopie oraz gipsowe 
odlewy, lapidarne w swym charakterze zbiory elementów 
dekoracyjnych oraz architektonicznych, wazy i różnego 
rodzaju naczynia oraz przedmioty codziennego użytku 
(np. lampki oliwne, trójnogi), a także gliptykę oraz numi
zmatykę.

Zdaniem historyków zajmujących się początkami ko
lekcjonerstwa „starożytności” w Polsce, w omawianym 
okresie powstało w kraju około dziewięciu kolekcji du
żych i około dwudziestu drobnych, których właścicielami 
byli m.in.: generał Ludwik Michał Pac, Tadeusz Czacki, 
Hugo Kołłątaj, biskup Ignacy Krasicki, a także rodziny 
Potockich, Branickich czy Radziwiłłów. W świetle zacho
wanych pozostałości tych kolekcji, a także materiałów 
dokumentacyjnych, odtworzenie ich pierwotnego kształ
tu może nastręczać wiele problemów. Zachowane inwen
tarze, ryciny przedstawiające poszczególne obiekty i ich 
ówczesny sposób eksponowania, dotyczą tylko najwięk
szych zbiorów, należących m.in. do Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Heleny z Przezdzieckich Radziwiłłowej, 
Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, Stanisława Kostki 
Potockiego.

Do grupy najważniejszych w historii polskiego kolek
cjonerstwa „starożytności” zaliczone zostały zbiory wiel
kiej miłośniczki antyku, Heleny z Przezdzieckich Radzi
wiłłowej (1753-1821). Urodziła się jako córka podkanc
lerzego litewskiego Antoniego Przezdzieckiego i wojewo- 
dzianki trockiej Katarzyny z Ogińskich. Po przedwczesnej 
śmierci matki wysłana została do Siedlec, na dwór Alek-

1. Ernst Gebauer, „Portret Heleny z Przezdzieckich Radziwiłłowej”, 
pierwsza ćwierć XIX w., olej, płótno

sandry z Czartoryskich hetmanowej Ogińskiej, gdzie uzy
skała gruntowne wykształcenie. W 1771 r. poślubiła Mi
chała Hieronima Radziwiłła. Małżeństwo zbliżyło ją do 
kręgów dworskich. Pozostawała w przyjacielskich stosun
kach z królem, a także carycą Katarzyną II (1762-1796) 
i carem Aleksandrem I (1801-1825). Dzięki małżeństwu 
syna Antoniego z Ludwiką Hohenzollern, bratanicą Fry
deryka II, miała koneksje z pruskim dworem panującym. 
Podróżowała wiele do Rosji, nigdy jednak nie odwiedziła 
Włoch czy Grecji, będących ówcześnie celem wielu eks- 
kursji.

W wyniku poczynionych przez Helenę Radziwiłłową 
starań, na terenach wsi Łupią koło Nieborowa, powstało 
w latach 1778-1821 wspaniałe założenie ogrodowe, na
zwane Arkadią (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 9, 
2005). Arkadia stała się w ciągu ponad czterdziestu lat 
ośrodkiem tworzenia antycznej kolekcji księżnej. Na tere
nie parku powstały liczne budowle inspirowane architek
turą antyczną, niekiedy wprost kopiujące jej znane przy
kłady. Kształt i koncepcję architektoniczną nadali mu 
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dwaj najwybitniejsi architekci doby oświecenia, inspiro
wani pomysłami księżnej - Szymon Bogumił Zug oraz 
Henryk Ittar.

Obecne w Arkadii antyczne i antykizujące rzeźby oraz 
inne fragmentarycznie zachowane obiekty były wynikiem 
kolekcjonerskiej pasji księżnej Radziwiłłowej. Niemal 
w każdym zakątku parku znajdowały się posągi, sarkofa
gi, kolumny czy kapitele. Wnętrza Świątyni Diany czy 
Przybytku Arcykapłana pełniły funkcję tła dla obecnych 
tam przedmiotów. To właśnie w pierwszej z nich stała 
głowa Niobe (zob. artykuł na ss. 8-12) - najwspanialszy 
obiekt kolekcji. Księżna zgromadziła w niej także liczne 
kamee, naczynia etruskie czy przedmioty codziennego 
użytku - sprzęty i meble wykonane na wzór starożytnych.

Różne były drogi, którymi do Arkadii trafiały obecne 
tam wówczas obiekty. Jak wspomniano wyżej, Helena Ra
dziwiłłowa nie odbyła żadnej podróży do Włoch, Grecji 

czy Francji, gdzie mogłaby osobiście nabyć interesujące ją 
antyki. Nie miała także agentów, podobnych do tych kró
la Stanisława Augusta, którzy mogliby w jej imieniu doko
nywać zakupów. Mogła liczyć jedynie na przedmioty ofe
rowane jej przez przejezdnych antykwariuszy czy handla
rzy, zakupy dokonywane z kolekcji polskich i rosyjskich, 
zwłaszcza w Petersburgu, gdzie stosunkowo często bywa
ła, oraz na prezenty ofiarowane jej przez przyjaciół.

Pierwsze ważne źródło, które dostarczyło Radziwiłło
wej obiektów do Arkadii, to zlicytowana po 1795 r. ko
lekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzięki niej, 
w 1798 r. księżna weszła w posiadanie m.in. pseudoan- 
tycznego trójnogu, który królowi podarował nuncjusz 
apostolski Litta jako starożytny oryginał, jednak w rze
czywistości oryginałami są tylko trzy główki podtrzymu
jące blat. Zakupiła także dwa antyczne słupy ogrodowe 
w formie skręconych kolumienek, zwane kandelabrami. 

Były one, podobnie jak pseudoan- 
tyczny trójnóg, darem nuncjusza 
Litty i pochodziły z włoskiej kolek
cji Carla Antoniniego.

Kolejnych zakupów dokonywa
ła księżna m.in. z wystawionej na 
sprzedaż kolekcji po zmarłym bi
skupie Ignacym Krasickim oraz od 
architekta Vincenza Brenny. Od 
niego kupiła też zabytki pochodzą
ce z włoskich zbiorów Mattei, 
w których posiadanie wszedł on 
podczas pobytu w Rzymie. Rów
nież pracujący dla księżnej od 1800 r. 
Henryk Ittar przyczynił się do 
wzbogacenia jej kolekcji antycznym 
sarkofagiem oraz egipskimi naczy
niami i pochodzącymi z Grecji rzeź
bami.

Źródłem o największym znacze
niu, z którego pochodziła więk
szość obiektów zgromadzonych 
przez Helenę Radziwiłłową, były 
zbiory dworu carskiego w Peters
burgu. Wspomniane już zażyłe sto
sunki łączące księżną z Katarzyną II 
umożliwiły jej pozyskanie do ko
lekcji wielu zabytków. Najwspa
nialszym z nich jest wspomniana 
głowa Niobe.

Niewiele z arkadyjskich obiek
tów zachowanych do dzisiaj w zbio
rach muzealnych jest przykładami 
rzeźby greckiej; większość to jej 
kopie pochodzące z Italii. Istotne 
zatem jest ustalenie historii zabyt
ków obecnych w petersburskim 
Ermitażu (to tam eksponowane są 
do dzisiaj obiekty z kolekcji m.in. 
carycy Katarzyny II), z których 
część w formie darów trafiła do 
Arkadii.

2. Klasycystyczny trójnóg z trzema antycznymi główkami dzieci z epoki klaudyjsko-julijskiej 
(I w. n.e.), druga połowa XVIII w., dar nuncjusza papieskiego Giulio Litty dla króla Stanisława 
Augusta, zakupiony przez Helenę Radziwiłłową w 1798 r„ obecnie eksponowany w Sali Białej 
pałacu w Nieborowie
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(zdjęcia: Jan Łoziński)

3.4.5.6. Fragmenty kolekcji 
sztuki antycznej 
eksponowanej w Korytarzu 
Rzymskim pałacu 
w Nieborowie

Jak większość ówczesnych zamożnych kolekcjone
rów, Katarzyna II pozyskiwała obiekty do swoich zbio
rów dzięki zakupom w europejskich stolicach, głównie 
w Rzymie, a także z największych kolekcji. W latach 
1785-1787 dokonała dużego zakupu z londyńskiej kolek
cji Lyde Browne’a, z której obiekty trafiły później do Ar
kadii.

Kres świetności nieborowskiej Arkadii położyła 
śmierć księżnej w 1821 r., a dziesięć lat później jej męża 
Michała Radziwiłła. Zgromadzone w niej obiekty zaczęto 
przenosić do pobliskiego Nieborowa oraz Królikarni - 
warszawskiego pałacu Radziwiłłów, zakupionego przez 
księcia Michała w 1816 r. Te, których nie udało się sprze
dać, powróciły stamtąd do Nieborowa. Arkadia, popada
jąca w ruinę po sprzedaży w 1869 r., stała się ponownie 
własnością Radziwiłłów w roku 1893.

Arkadyjska kolekcja księżnej Radziwiłłowej była 
wówczas największą tego typu kolekcją w Polsce. Gro
madzona w określonym celu, którym była m.in. dekora
cja parku, cechowała się dużą różnorodnością. Kwestią 
dyskusyjną pozostaje jednak jakość zebranych w niej 
obiektów. Poza znakomitym dziełem, którym była ory
ginalna głowa Niobe, kolekcja ta zawierała wiele przed
miotów o niskiej randze artystycznej, często niebędą- 
cych oryginałami. Nie zmienia to jednak faktu, że 
świadcząc o szerokich horyzontach, zainteresowaniach 
i wielkiej pasji swej właścicielki, wniosła do historii ko
lekcjonerstwa starożytności klasycznych w Polsce bar
dzo duży i istotny wkład.

Anna-Maria Giebodzińska

Muzeum w Nieborowie (woj. łódzkie, pow. łowicki) czynne jest codziennie oprócz poniedziałków 
w godz. od 10.00 do 15.30. Parki czynne są od 10.00 do zmierzchu.
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Wokół jednego zabytku

Drzewo genealogiczne 
rodu Tarłów

J
ednym z najciekawszych nabyt
ków tarnowskiego Muzeum 
Okręgowego jest pozyskane 
w 2006 r. od p. Adama Chomiczew- 

skiego z Lodzi, malowane na płótnie 
znacznych rozmiarów (ponad 
3,2 m wysokości, 2 m szerokości) 
drzewo genealogiczne rodu Tarłów.

Pomimo dużego zniszczenia 
płótna umieszczona na nim kompo
zycja jest czytelna i niemal zgodna 
z tym, co pod hasłem Drzewo gene
alogiczne podaje Encyklopedia Po
wszechna Samuela Orgelbranda. 
W centrum mieści się rozłożyste 
drzewo, „na którego pniu i konarach 
albo są umieszczane kółka białe al
bo też pozawieszane tarcze z wypi
sanymi nazwiskami osób do rodziny 
należących a pochodzących od jed
nego protoplasty, którego nazwisko 
zawsze się umieszcza na dole pnia. 
Coraz wyżej idą potomkowie w pro
stej linii, po gałęziach rozchodzą się 
boczne linie tego samego rodu” 
(S. Orgelbrand, Encyklopedia Po
wszechna, t. III, Warszawa 1883, 
s. 410). Na naszym obrazie tarcze 
mają postać zielonych listków 
(a jest ich tutaj ponad sto), pień stoi 
na prostokątnej podstawie, będącej 
jakby mapą z kilkoma zaznaczony
mi na niej krajami, z których „Polo
nia” znajduje się w centralnym 
punkcie, jako ojczyzna Tarłów. Po 
bokach pnia mieszczą się prostopa- 
dłościenne cokoły z kartami papie
ru, zawierającymi łacińskie inskryp
cje, na cokołach siedzą postacie - 
z lewej kobieta w wieńcu laurowym 
na głowie, w białej sukni i błękitnym 
płaszczu, symbolizująca Polskę (ma 
na piersi wymalowanego Białego 
Orła), z prawej rycerz w rozwianym 
czerwonym płaszczu. Dalszy opis 
w encyklopedii zgadza się już cał
kowicie z wizerunkiem drzewa ge
nealogicznego z muzeum w Tarno
wie: „obok drzewa rozkładano mitry, 
buławy, infuły, laski itp. oznaki do
stojeństw”. Na obrazie kobieta trzy
ma w prawej ręce przyozdobiony 
laurem miecz, w lewej zaś laskę 
marszałkowską, u stóp ma infułę 
i pastorał (symbole władzy duchow
nej), buławę (symbol ziemskiej wła

dzy) oraz księgę, dokument z pie
częcią, a ponadto tarczę z herbem 
Topór na czerwonym polu (Tarłowie 
pieczętowali się właśnie takim zna
kiem). Rycerz, będący niewątpliwie 
alegoryczną figurą protoplasty ro
du, ma również w ręku miecz oraz 
otoczony jest licznymi panopliami. 
Wzdłuż dłuższych boków i dolnej kra
wędzi płótna mieszczą się liczne kar
tusze z herbami spowinowaconych 
z Tarłami rodzin, a nad wierzchoł
kiem drzewa znajduje się owalny me
dalion z niewyraźnym popiersiem.

W encyklopedii Orgelbranda znaj
dują się przykłady drzew genealo
gicznych wyłącznie w postaci graficz
nej, np. rodu Połubieńskich, Sapie
hów, Krasińskich czy Szydłowiec- 
kich, na końcu wymienione jest drze
wo „Toporczyków” bez adnotacji, 
w jakiej technice było wykonane. Ale 
już w Encyklopedii Staropolskiej au
torstwa Zygmunta Glogera, wydanej 
w latach 1900-1903 zamieszczona 
jest znacznie szersza informacja do
tycząca tego właśnie drzewa gene
alogicznego. Zapisano w niej, że by
ło ono ogromne i „olejno malowane 
na płótnie w Palermo dla Adama Tar
ty, wojewody lubelskiego” (Z. Gloger, 
Encyklopedia Staropolska, t. I, War
szawa 1958, ss. 54-56). Wymieniony, 
jeden z właścicieli zamku w Dębnie, 
zmart w wyniku pojedynku z Kazimie
rzem Poniatowskim w 1744 r. I tu (po
dobnie jak w wydanej w 1937 r. kolej
nej Encyklopedii Staropolskiej, tym 
razem Aleksandra Brucknera, rów
nież notującej malowane drzewo 
Toporczyków) wszystkie pozostałe 
przykłady drzew genealogicznych 
byty wytworami sztuki sztycharskiej 
(ryto je na miedzianej blasze i odbi
jano na papierze, pergaminie lub 
na „żółtej jedwabnej materyi”, np. 
drzewo genealogiczne Sapiehów) 
(A. Bruckner, Encyklopedia Staro
polska, t. II, Warszawa 1937, ss. 
246-247). Musiaty być zatem wyko
nywane przez biegłych w swym za
wodzie artystów. Bruckner także 
podkreślał, że drzewo rodu Tarłów 
odznaczało się sporymi rozmiarami. 
Zatem można sądzić, że mowa wciąż 
o tym samym obiekcie.

Co do twórców malowanych lub 
rysowanych drzew genealogicznych 
zawieszanych na ścianach domów 
szlacheckich, Gloger twierdził, że byli 
nimi zazwyczaj domowi „dyrektorzy”, 
czyli nauczyciele, rezydenci lub za
konnicy, pełniący funkcję kapelanów. 
Dodawał przy tym, że „chodziło [im] 
więcej o wykazanie wielkiej dawności 
i rozległych kollgacyl domu, w którym 
znajdowali chleb i opiekę, niż o ści
słość historyczną” czy dużą wartość 
artystyczną. Należy zatem sądzić, że 
malowane przez włoskiego artystę na 
płótnie drzewo Tarłów stanowiło ewe
nement, skoro wymieniane było 
w dziewiętnastowiecznej i dwudzie
stowiecznej literaturze przedmiotu.

Zachowany dzięki prof. Mieczy
sławowi Gębarowiczowi ze Lwowa 
inwentarz zamku w Laszkach Muro
wanych na Ukrainie z 1748 r., wybu
dowanego przez chorążego przemy
skiego Mikołaja Tartę (1556 r.), przy
tacza dziewięć drzew genealogicz
nych, które byty przeważnie „papiro- 
we", często „płótnem podklejane”, 
natomiast tylko jedno, znajdujące 
się w „Gabinecie Okrągłym”, okre
ślone jest jako „Genealogia Tartow- 
ska na płótnie malowana, w wal
cach” (M. Gębarowicz, Materiały do 
dziejów kultury i sztuki XVI-XVII w., w: 
Źródła do dziejów sztuki polskiej, 
t. III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1973, 
ss. 28-85) - trzeba zaznaczyć, że bę
dące przedmiotem naszego zainte
resowania drzewo jest właśnie nawi
jane na watki.

Na obecnym etapie badań nie da 
się jednoznacznie ustalić, czy prze
kazane do zbiorów tarnowskiego mu
zeum malowidło jest tym samym, 
o którym pisali autorzy dawnych en
cyklopedii, czy też może tym wymie
nianym w inwentarzu zamku w Lasz
kach Murowanych.

W spisie obrazów w inwentarzu, 
w „Sali Familij” odnotowano portret 
„Tarty wojewody lubelskiego”. W ro
dzie tym w XVIII w. było trzech wybit
nych przedstawicieli piastujących tę 
godność - stolnik koronny Adam 
Piotr (zm. w 1719 r.), generał wojsk 
koronnych Jan (1684-1750) i wzmian
kowany już rotmistrz wojsk pancer-
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Drzewo genealogiczne Tarłów, olej na płótnie, pierwsza połowa XVIII w. (w zbiorach Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie, Oddział Zamek w Dębnie)

(fot. Adam Chomiczewski)

nych Adam (1713-1744). Ponieważ 
jednak w tym samym wnętrzu noto
wany jest jeszcze obraz innego Tarty 
„kuchmistrza koronnego", a wiado
mo, że byt nim tylko jeden - Stani
sław (zm. w 1721 r.), ojciec Adama, 
sktonna jestem twierdzić, że po
przednio wymieniany portret jest wi
zerunkiem jego syna właśnie. A może 
należałoby oba drzewa (nasze i to 
z inwentarza laszkowskiego zamku) 

skonfrontować? Nie będzie to jednak 
chyba możliwe. Spróbujmy zatem 
wysunąć kilka hipotez.

Górna partia tego unikatowego 
malowidła jest doszyta (pas ok. 
60 cm), a przy tym poczerniała, jakby 
okopcona czy przypalona. A zamek 
w Laszkach Murowanych po nabyciu 
przez oficera austriackiego Edwarda 
Zerboni de Spoletti w 1835 r. spłonął. 
Ocalałe dzieła sztuki wywiezione zo

stały przez kolejnego właściciela 
Marcelego Bogdanowicza do Czah- 
rowa i tam w 1867 r. dotknął je kolej
ny pożar. Może więc nasze drzewo 
jest tą jedną z nielicznych pamiątek 
polaszkowskich, wyniesionych z po
żogi? Można też domniemywać, że 
doszyty fragment płótna posłużył ży- 
jącym do drugiej połowy XIX w. po
tomkom Tarłów do domalowania 
ostatniej gałęzi drzewa. Męska linia 
rodu zakończyła się bowiem na wnu
kach starosty skalskiego Szymona 
Tarły (1744-1784): Henryku Mikołaju, 
synu Kazimierza (zm. w 1865 r.) oraz 
Kazimierzu Ignacym, synu Adama 
Floriana (zm. w 1876 r.), a bracie 
Teofili, babki p. Emilii Chomiczew- 
skiej, matki Darczyńcy. Interesujące, 
że pani ta, przebywając w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. na wy
cieczce kuracjuszy z Buska Zdroju 
w Dębnie, po zapoznaniu się z histo
rią i związkami zamku z Tartami, po
wzięta postanowienie o przekazaniu 
do jego zbiorów tej cennej pamiątki, 
znajdującej się u niej od 1958 r. (po 
śmierci nieznanego bliżej kuzyna 
z Białegostoku).

Przejęte przez tarnowską placów
kę muzealną drzewo genealogiczne 
rodu Tarłów wstępnie można dato
wać na pierwszą połowę XVIII w. 
(w każdym razie na okres przed 1744 r.
- data śmierci Adama lub ok. 1750 r.
- rok zgonu Jana Tarty, wobec braku 
monografii tej rodziny i biogramów jej 
najwybitniejszych przedstawicieli 
w Polskim Słowniku Biograficznym, 
który dopiero zbliża się do litery „T”), 
ten wielki rozmiarami obraz stanowi 
bardzo cenny materiał pomocniczy 
do poznania historii samych Tar
łów, jak i polskiej kultury sarmackiej 
w ogóle. A jako jedyne zachowane 
do naszych czasów malowane 
na płótnie (podkr. L. L.-K.) 
przedstawienie genealogii rodu ma
gnackiego jest dziełem wyjątkowym.

Wraz z przejętym drzewem gene
alogicznym Tarłów zdeponowana zo
stała w tarnowskiej placówce muze
alnej ręcznie pisana i oprawiona 
w skórę książka-komentarz, zawiera
jąca spisy poszczególnych członków 
rodu i skoligaconych z nimi rodzin, 
która jest na pewno późniejsza od 
malowidła, prawdopodobnie pocho
dzi z końca XVIII w.

Lidia Luchter-Krupińska

Płótno z namalowanym drzewem genealogicznym Tarłów eksponowane jest w Oddziale Muzeum Okręgowego w Tarnowie - na Zamku w Dębnie 
(Dębno 189, 32-852 Dębno, tel. 014 66 58 035, tel./fax 014 66 58 582, e-mail: debno@muzeum.tarnow.pl, strona internetowa www.zamekdebno.pl), 
godziny zwiedzania: wtorek, czwartek - 10.00 - 16.00, środa, piątek - 9.00 - 15.00, sobota, niedziela - 11.00 - 14.00 (w lipcu i sierpniu niedziela 
11.00- 18.00).
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Zułów - miejsce pamięci

W
 szesnastą rocznicę odzyska
nia niepodległości, 11 listo
pada 1934 r., poważnie już 
chory marszałek Józef Piłsudski 

otrzymał w Belwederze meldunek 
następujący:

„Panie Marszałku! Zarząd Głów
ny Związku Rezerwistów melduje po
słusznie, iż zgodnie z uchwalą 'Walne
go Zjazdu Delegatów Z. R. - powoła
ny do życia Komitet Odbudowy Żuła
wa majątek Zułów wykupił. Równo
cześnie meldujemy posłusznie Panu 
Marszałkowi, iż postanowiliśmy do 
11 listopada 1935 r. doprowadzić 
dzieło nasze do końca przez odbudo
wę Zułowa do takiego stanu i takiej 
postaci, w jakiej pozostał w Twej, Pa
nie Marszałku, pamięci”.

Niestety, zabrakło czasu - pół ro
ku później Marszałek zmarł i pier
wotny zamiar odbudowania i ofiaro
wania mu jego domu rodzinnego 
stracił rację bytu. Podjęto zatem dzia
łania, by posiadłość zułowską prze
kształcić w miejsce pamięci narodo
wej, niecodzienny pomnik, cel pa
triotycznych pielgrzymek.

Zułów, rozległy majątek w po
wiecie święciańskim na Wileńszczyź
nie, odziedziczony przez Marię Bille- 
wiczównę, stał się częścią jej posagu, 
gdy w kwietniu 1863 r. poślubiła Jó
zefa Wincentego Piłsudskiego. 
Osiemnastowieczny modrzewiowy 
dwór na kamiennej podmurówce, 
z oszklonym gankiem, stał półtora 
kilometra na zachód od wsi, na nie
wielkim wzniesieniu w zakolu rzeki 
Mery. 5 grudnia 1867 r. urodził się 
tam Józef Klemens, czwarte dziecko 
i drugi syn Piłsudskich. Jego szczęśli
we i dostatnie dzieciństwo przćiwał 
w lipcu 1875 r. gwałtowny pożar, 
który pochłonął dom i większość za
budowań gospodarczych. Rodzina 
przeniosła się do Wilna, a niefortun
ne posunięcia finansowe ojca osta
tecznie zrujnowały posiadłość.

W styczniu 1892 r. zadłużony Zu
łów kupił na licytacji ks. Michał 
Ogiński - przez podstawionego ofe
renta, niejakiego Laskowskiego, na

czelnika wileńskiego więzienia. Pola
kom nie wolno było wówczas naby
wać ziemi w tzw. zachodnich guber
niach Rosji, czyli na terenach Rzeczy
pospolitej, zagarniętych podczas roz
biorów. Gdy rzecz wyszła na jaw, 
książę musiał odstąpić Zułów kupco
wi Klimowowi z Rygi. Drogą kolej
nych transakcji posiadłość w 1906 r. 
stała się własnością rosyjskiego puł
kownika Kurnosowa, który znaczną 
jej część odsprzedał armii na poligon 
artyleryjski i letni obóz wojskowy. 
Podczas pierwszej wojny światowej 
teren zułowskiego majątku doszczęt
nie zdewastowały wojska niemieckie. 
Splądrowana też została pobliska ka
plica grobowa Joachima Michałow
skiego, pradziada Józefa Piłsudskiego 
po kądzieli.

W 1919 r., podczas zwycięskiej 
ofensywy na Wilno, okolice Zuło
wa zajął 5. pułk piechoty Legio
nów. Żołnierze, świadomi, w jak 
ważnym miejscu się znajdują, odre
montowali kaplicę, umieszczając ta
blicę na cześć przodka Komendan
ta. Wtedy też, wedle miejscowych 
przekazów, odwiedził rodzinne 
gniazdo ówczesny Naczelnik Pań
stwa, mówiąc: „Nic tutaj nie ma 
ciekawego, ale w rodzonej stronie to 
i wiatr pachnie”. Ponownie - i po 
raz ostatni - marszałek Piłsudski 
miał się zjawić w Zułowie podczas 
manewrów w 1927 r.: „Obszedł 
w milczeniu cały teren i wyrzucił

1. Model dworu w Zutowie, 
wyk. Jan Borowski, 1937 r.
2. Dawna piekarnia
3. Dolna część dawnej wędzarni
4. Dąb marszałka Piłsudskiego

z siebie pełne żalu słowa: Ech! Le
piej już spalcie do reszty to wszyst
ko, niż ma być tak, jak teraz!” (Al- 
wida Antonina Bajor, Piorun, jezio
ro czerwone. Zułów dawniej i dziś, 
Wilno 1995, ss. 79-80). Resztówka 
majątku o powierzchni 65 ha była 
wówczas - od 1924 r. - własnością 
skarbu państwa.

Już w latach dwudziestych prof. 
Odo Bujwid, wybitny polski bakte
riolog, urodzony w Wilnie, apelo
wał o odbudowę Zułowa: „Przed
kładałem, jak wielkim zadowole
niem musiałaby być dla Wodza [...] 
możność przebywania w tym zakąt
ku. Nie udało mi się przez lat kilka 
nikogo przekonać do tej myśli”. Ini
cjatywę podjął wreszcie Związek 
Rezerwistów, powołując Komitet 
Odbudowy Zułowa z Marianem 
Zyndramem-Kościałkowskim na 
czele. 8 listopada 1934 r. Związek 
wykupił zułowską resztówkę za pie
niądze, zgromadzone podczas ogól
nopolskiej zbiórki. Rozpisany 
wkrótce konkurs zakładał począt
kowo rekonstrukcję dworu. Po 
śmierci Marszałka założenia zostały 
zmienione tak, by powstała w Zuło
wie niezwykła przestrzeń zbiorowej 
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pamięci. W 1935 r. spośród dziesię
ciu nadesłanych wybrano projekt 
architekta Romualda Gutta, z któ
rym w zakresie ogrodnictwa współ
pracowała Aniela Scholtzówna. 
Kierownictwo szybko postępują
cych prac objął architekt i konser
wator Jan Borowski.

Centrum pamiątkowego kom
pleksu stanowiły odsłonięte i wyeks
ponowane fundamenty dworu. Ich 
zarys wyłożono blokami i płytami 
z ciosanego granitu. Miejsce ganku 
akcentowały dwie kolumny. Obok 
umieszczono ołtarz połowy, którego 
mensa wykuta została z wielkiego 
głazu, znalezionego w lesie. „Dziesię
ciu ludzi wladowalo ten ciężar 
ogromny na wóz, zaprzężony w 6 ko
ni. [...] Na przebycie 7 kilometrów 
zużyto 5 dni” - pisał Borowski. 
Zgodnie z wolą projektanta wszystko 
wykonywano z materiałów miejsco
wych, kamieni polnych i głazów na
rzutowych. W stronę rzeki rozciąga
ło się plateau dla zgromadzeń, półko
liście zamknięte niskim murkiem. 
W drewnianej piekarni z 1818 r., 
gdzie Piłsudscy mieszkali przejściowo 
po pożarze, znalazła się ekspozycja 
muzealna. Starannie odrestaurowano 
ośmioboczną lodownię oraz wędzar
nię w kształcie wieży, z murowaną 
podstawą i dwukrotnie wyższą drew
nianą nadbudową. Ruiny dworskiej 
gorzelni, wzniesionej w 1872 r., zo

stały zabezpieczone i obsadzone zie
lenią. W dawnej kuźni (potem bu
dynku służby) mieściła się szkoła po
wszechna im. Marii z Billewiczów 
Piłsudskiej.

Uroczystość przekazania narodo
wi miejsca pamięci w Zułowie odby
ła się 10 października 1937 r. We
wnątrz zarysu fundamentów, w miej
scu sypialni, gdzie niegdyś stała dzie
cięca kołyska, prezydent Ignacy Mo
ścicki w obecności Aleksandry Pił
sudskiej posadził młody dąb jako 
symbol wieczności. Drzewko to, dwa 
dni wcześniej przywiezione z Nowej 
Wilejki, miejscowi nazwali po prostu 
„dębuszkiem”. Na pamiątkę święta 
wybity został skromny, aluminiowy 
medalik z wizerunkiem Marszałka. 

Zułów stał się celem licznych wycie
czek i rajdów, miejscem żołnierskich 
apeli i rocznicowych spotkań. Ostat
nie odbyło się w sierpniu 1939 r. 
z okazji 25-lecia wymarszu I Kompa
nii Kadrowej, obchodzonego pod ha
słem „Polska na szlaku Józefa Piłsud
skiego”.

Po 1945 r. władze sowieckie 
w miejscu tak ważnym dla Polaków 
świadomie umieściły hodowlę by
dła. Postawiono betonowe obory, 
z których ścieki spływały wprost do 
Mery, a w miejscu dworu ulokowa
no silos na kiszonkę. Po gorzelni 
i lodowni nie został nawet ślad. 
Rozsypała się górna, drewniana 
część wędzarni, a dolną, zamienioną 
na składzik, nakryto eternitowym
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rusza stąd harcerska Sztafeta 
Niepodległości Zułów - Wilno.

W 2002 r. w związku z pry
watyzacją ziemi na Litwie poja
wiło się zagrożenie, że historycz
ne miejsce przejdzie w przypad
kowe ręce. Zarząd Główny 
Związku Polaków na Litwie 
podjął zatem działania, które 
doprowadziły do wykupienia 
w połowie 2005 r. najważniej
szego fragmentu posiadłości, 
trzyhektarowej działki z funda

5. Medalik z uroczystości w 1937 r.
(ze zbiorów autora)

6. Ptyta pamiątkowa z 2005 r.

(zdjęcia: 2-6 - Jarosław Komorowski)

dachem. Przetrwała natomiast 
piekarnia, jako dom mieszkalny 
dla pracowników. Cudem też 
ocalał i wyrósł dąb marszałka 
Piłsudskiego. Kaplica Micha
łowskiego została zniszczona 
doszczętnie i zmieniła się w za
rośnięty, zasypany śmieciami 
kopczyk cegieł. Po 1990 r., 
w wolnej już Litwie, ferma upa
dła, a jej budynki obróciły się 
w ruiny. W 1993 r. z inicjatywy 
ambasady Rzeczypospolitej żoł
nierze z Wesołej pod Warszawą 
zaopiekowali się dębem. Drze
wo otoczono metalowym ogro
dzeniem z literami JP na furtce. 
11 listopada każdego roku wy

mentami dworu. Stało się zatem 
tak - choć na mniejszą skalę - 
jak siedemdziesiąt lat wcześniej. 
Niezwłocznie rozpoczęto prace 
porządkowe, a Związek ogłosił 
projekt „Zułów - miejscem pa
mięci narodowej”, mający do
prowadzić do odtworzenia stanu 
sprzed wojny. 16 listopada 2005 r. 
nieopodal reliktów dworu uro
czyście odsłonięta została płyta 
z czarnego granitu, z polskim or
łem wojskowym, dwujęzycznym 
objaśnieniem okoliczności posa
dzenia dębu, cytatem z pism 
Marszałka i napisem „Dał Polsce 
wolność, granice, moc i szacu
nek. / POLSKA POWSTAŁA, BY 
ZYC!”. A dzieci mieszkające 
w budynku dawnej piekarni za
łożyły księgę pamiątkową i całą 
gromadką proszą o wpisy coraz 
liczniejszych przybyszów.

Jarosław Komorowski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Drewniane kościoły 
ziemi wieluńskiej

O
d najdawniejszych czasów 
drewno było podstawowym 
budulcem w okolicach obfi
tujących w lasy. Używano go do 

wznoszenia grodzisk, fortalicji, kasz
teli, dworów. Było również podsta
wowym budulcem wykorzystywa
nym do budowy obiektów sakral
nych. Najstarsze polskie zabytki ar
chitektury drewnianej - w tym rów
nież drewniane kościoły, pochodzą 
z XV i XVI w., a usytuowane są 
w Małopolsce, na Mazowszu, Śląsku 
i w Wielkopolsce. Obok drewnia
nych kościołów katolickich powsta
wały sakralne obiekty prawosławne, 
unickie cerkwie, protestanckie zbory, 
tatarskie meczety, żydowskie synago
gi. Wśród przetrwałych do naszych 
czasów drewnianych obiektów sa
kralnych na uwagę zasługuje również 
niewielka grupa drewnianych kościo
łów katolickich, znajdujących się 
w wioskach położonych w pobliżu 
drogi określonej mianem szlaku 
bursztynowego, prowadzącej z Wie
lunia (woj. łódzkie) do Kluczborka 

(woj. opolskie), nazywanych dzisiaj 
kościółkami wieluńskimi. Usytuowa
ne są we wsiach Grębień, Gaszyn, 
Kadłub, Łaszew, Popowice, Narami- 
ce i Wierzbie.

Wspólny dla wszystkich tych ko
ściołów styl architektoniczny spro
wadza się do następujących cech:

- konstrukcja ścian, nawy i pre
zbiterium zrębowa, dla celów 
ochronnych z reguły oszalowana od 
zewnątrz;

- prezbiterium węższe od nawy, 
zamknięte ścianą prostą, czasem wie- 
loboczne;

- przy nawie od zachodu wieża 
konstrukcji słupowej, rozszerzająca 
się ku dołowi, z kruchtą w przyzie
miu;

- dach gontowy, wspólny dla pre
zbiterium i nawy, nad prezbiterium 
z szerokim okapem, wspartym kro- 
ksztynami;

- do nawy dwa wejścia - od zacho
du przez wieżę, od strony południo
wej do zakrystii, czasem ukształtowa
ne w formie tzw. oślego grzbietu.

1. Kościół Trójcy Świętej w Grębieniu
2.3. Figura Boga Ojca na belce tęczowej (2) 
oraz tryptyk gotycki w ołtarzu głównym (3)
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Kościółki wieluńskie budowane 
były przeważnie’z drewna modrze
wiowego, rzadziej z jodły, świerka 
czy sosny. Wraz z innymi świątynia
mi województwa łódzkiego stanowią 
zabytki o dużej wartości architekto
niczno-historycznej .

Jako przykład grupy kościółków 
wieluńskich niechaj posłużą dwa 
obiekty - kościół w Gaszynie 
i w Grębieniu.

Wieś Grębień, położona około 
10 km od Wielunia, liczy około 600 
mieszkańców. Tutaj, poza centrum 
wsi, wkomponowany w otaczający 
krajobraz, ocieniony wiekowymi lipa
mi, otoczony drewnianym ogrodze
niem stoi drewniany kościół Świętej 
Trójcy, wzniesiony na początku XVI w. 
Jego fundację przypisuje się Kapitule 
Gnieźnieńskiej, czego potwierdze
niem jest umieszczenie na polichro
mii herbu Korab, który zamiast przy
pisanej temu herbowi „wieży złotej 
murowanej” ma infułę oraz krzyż ar
cybiskupa. Kościół ma konstrukcję 
zrębową, jest oszalowany, ma jedno- 
kalenicowy dach nad nawą i prezbite
rium, a użyte w budowli wiązary od
powiadają szerokości nawy. Na ze
wnątrz znajduje się szeroki okap, 
oparty na zaczepach, wzmocniony 
tzw. mieczami, oraz drewniana wieża 
z 1810-1816 r., wzniesiona na miej
scu wcześniejszej. Budowla składa się 
z mniejszego prezbiterium i większej 
nawy o kształcie prostokąta. Wschod

nia część prezbiterium zamknięta jest 
ścianą prostą. Wejście do świątyni 
znajduje się od strony zachodniej. 
Wewnątrz nad wejściem umieszczony 
jest chór muzyczny, oparty na orygi
nalnych, osadzonych w zrębie ścian 
belkach, dodatkowo podparty dwo
ma słupami, pochodzącymi z okresu 
budowy kościoła. Na chór wiodą 
również oryginalne drewniane scho
dy, na których widać ślady wiekowe
go ich użytkowania.

Z późnogotyckim kształtem ko
ścioła idzie w parze wystrój wnętrza. 
W ołtarzu głównym umieszczony jest 
gotycki tryptyk z drewnianą rzeźbą 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem, typu 
pięknych Madonn, pochodzący naj
prawdopodobniej z XVI w. Prezbite
rium od nawy oddziela belka tęczo
wa, na której umieszczona została 
drewniana figura, przedstawiająca 
Boga Ojca, obejmującego drewniany 
krucyfiks. Strop kasetonowy nad 
prezbiterium pokryty jest malowidła
mi ukazującymi Świętą Trójcę. Ścia
ny wewnętrzne zdobi gotycko-rene- 
sansowa polichromia, malowana na 
cienkim podkładzie kredowym, po
chodząca z około 1520-1530 r. Znaj
dują się na niej wśród bogatych mo
tywów roślinnych sceny z Pisma 
Świętego, postacie św. Jadwigi Ślą
skiej, św. Anny Samotrzeciej, grajka 
dworskiego, grajka plebejskiego, her
by rycerskich rodzin: Jastrzębiec, Ko
rab, trzy Tarcze, a także godło pań-

4.5. Chór muzyczny (4) i fragment 
polichromii na ścianach we wnętrzu kościoła 
w Grębieniu (5)

stwowe z czasów króla Zygmunta 
Augusta.

Obecnie kościół w Grębieniu jest 
kościołem filialnym; restaurowany był 
dwukrotnie - w łatach 1900-1914 oraz 
w latach dziewięćdziesiątych XX w.

Tuż pod Wieluniem leży inna wieś 
- Gaszyn. Wieś jest stara, albowiem 
jej istnienie odnotowano w kroni
kach już w drugiej połowie XIII w., 
a swoją nazwę wywodzi najprawdo
podobniej od ówczesnego właścicie
la, rycerza imieniem Gaszyn.

Z istniejących materiałów źró
dłowych, a przede wszystkim z do
kumentów wizytacyjnych władz ko
ścielnych wynika, że pierwszym 
obiektem sakralnym na terenie wsi 
była drewniana kaplica, która po 
przebudowie podniesiona została 
w 1668 r. do rangi kościoła filialne
go, pod wezwaniem Najświętszego 
Imienia Maryi. Fundację tego ko
ścioła przypisuje się przedstawicielo
wi rodu Gaszynów, noszących już 
nazwisko Gaszyńskich, a pieczętują
cych się herbem Odrowąż. Warto tu 
wspomnieć, że pochodzący z Gaszy- 
na inni przedstawiciele rodu Gaszyń
skich osiedlili się na Górnym Śląsku, 
a w XVII i XVIII w. zaliczali się do 
najbogatszej magnaterii górnoślą
skiej.
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Awers i rewers 
monety 
przedstawiającej 
kościół 
w Haczowie

6. Kościót Najświętszego Imienia 
Maryi w Gaszynie
7.8. Ołtarz główny (7) oraz figura 
św. Stanisława (8) we wnętrzu 
kościoła w Gaszynie

(zdjęcia: Jerzy Jan Doliński)

Z okresu budowy świątyni zacho
wały się do czasów współczesnych 
oryginalne fragmenty: belki zrębu 
ścian, belki stropowe, węgary, bel
ka tęczowa, nadproże portalu za
chodniego oraz miejsca po otwo
rach okiennych. Pewnego rodzaju 
ewenementem, odróżniającym ko
ściółek w Gaszynie od pozostałych 
kościołów ziemi wieluńskiej jest 
wieża, pochodząca z XVII w., uwa
żana za najstarszą w grupie drew
nianych kościołów tego regionu.

Na wystrój wewnętrzny świątyni, 
aczkolwiek nie tak bogaty jak w Grę- 
bieniu, składa się również wiele cen
nych zabytków: barokowy ołtarz 
z elementami manieryzmu, obraz 

Kościół w Gaszynie, aczkolwiek 
nieduży w swych rozmiarach, od
znacza się harmonią kształtu, 
a wrośnięty w pejzaż pobliskich łąk 
i lasów tworzy wraz z nimi malow
niczy widok. Ma konstrukcję zrę
bową, o układzie dwudzielnym, tj. 
z prezbiterium i nawą zbliżoną na 
planie do kwadratu. Przykrywa go 
dach o jednej kalenicy, wspólny dla 
prezbiterium i nawy. Na zewnątrz 
kościoła wokół prezbiterium znaj
duje się daleko wysunięty okap. 

KOŚCIÓŁ NA SREBRNEJ MONECIE

Jednym z najcenniejszych obiektów stanowiących arcydzieła 
średniowiecznej sztuki budownictwa sakralnego jest drewnia
ny kościół katolicki Najświętszej Marii Panny w Haczowie (woj. 

podkarpackie). Świątynia, zaliczana do najstarszych kościołów 
zrębowych w Europie, zbudowana została pod koniec XIV w. 
w stylu późnogotyckim.

W 2003 r. kościół w Haczowie wpisany został na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO.

W 2006 r. Mennica Polska wybiła srebrną 20- 
ztotową monetę, przedstawiającą świątynię. Na 
awersie monety widzimy kościót, na rewersie - 
godło państwowe. Ciekawostkę numizmatyczną 
stanowi imitacja cienkiej warstewki drewna, po
chodzącego z kościoła, umieszczona w awersie 
monety. Moneta cieszy się dużym zainteresowa
niem wśród kolekcjonerów krajowych i zagranicz
nych. (jjd)

(zdjęcia: Jerzy 
Jan Doliński)

przedstawiający Matkę Bo
żą z Dzieciątkiem i otaczają
ce go figury drewniane św. 
św. Stanisława i Wojciecha, 
figura Chrystusa Ukrzyżo
wanego na belce tęczowej. 
W zakrystii kościoła znaj
duje się trumienna tarcza 
herbowa zmarłego w 1672 r. 
Jakuba Gaszyńskiego - 
czteropolowa, z herbami 
Lewart, Leszczyc, Samson 
i Odrowąż.

Kościół w Gaszynie re
montowany był w latach 1970-1974, 
a w latach 2004-2005 poddany został 
renowacji - w tym czasie odnowiono 
również część ruchomego wyposaże
nia świątyni. Od 1987 r. kościół 
w Gaszynie jest samodzielną parafią.

W Polsce wiele jest drewnianych 
świątyń. Nie przechodźmy i nie prze
jeżdżajmy obojętnie obok tych bez
cennych skarbów polskich wsi, 
w których zawarta została historia 
narodowego dziedzictwa. Przyjrzyj
my się im z bliska - a jeśli drzwi bę
dą zamknięte, to klucz znajdziemy na 
plebanii lub w którymś z pobliskich 
domów.

Jerzy Jan Doliński
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„Dom Koniuszego”
w nowej szacie

W
czasach Jana Klemensa Bra- 
nickiego do Białegostoku 
przybywało wiele znamieni
tych osobistości, nie wyłączając koro

nowanych głów. Ci najznamienitsi 
byli goszczeni przez samego hetmana 
w komnatach „Wersalu Podlaskie
go”, dla mniej wybitnych potrzebny 
był jakiś dom gościnny, stosowny do 
ich stanu. Zlecił zatem Branicki 
wzniesienie pałacyku dla takich gości, 
dla których zabrakłoby miejsca w pa
łacowych oficynach, a ich pozycja nie 
pozwalałaby im na zatrzymanie się 
w którymś z zajazdów w mieście.

Budowę gościnnego pałacyku roz
poczęto przed 1770 r. przy drodze 
wiodącej z miejskiego rynku do het
mańskiej rezydencji, w pobliżu 

dwóch stawów bezpośrednio sąsiadu
jących z pałacem Branickich. Kiedy ją 
wstrzymano w 1771 r. z powodu 
śmierci fundatora, stal już budynek 
w stanie surowym, z facjatą i balko
nem, pokryty dachem włoskim, łama
nym, z dwoma lukarnami. Od strony 
północnej znajdował się podwórzec 
z drewnianym spichlerzem i szopą 
z muru pruskiego, przechodzący 
w ogród regularny, ciągnący się do 

rzeki Białej, a od południa - mały 
dziedziniec, na który wchodziło się 
przez dwie furty ozdobione rzeźbami 
kupidynów i wazonami z drzewkami 
miedzianymi, stojącymi na murowa
nych słupkach. Główne drzwi wej
ściowe zdobiła podobna para rzeźbio
nych kupidynów, umieszczona przy 
tympanonie ryzalitu oraz balkon z że
lazną balustradą podparty przez dwie 
„osoby snycerskiej roboty”. Projek
tantem gościnnego pałacyku, czerpią
cym wzory z letniej rezydencji Branic
kich w Choroszczy, był prawdopo
dobnie Jan Henryk Klemm, a kiero
wał budową być może Jan Sękowski.

Prace budowlane wznowiono 
w 1776 r. na polecenie Izabeli Branic- 
kiej, która przeznaczyła niedokończo

ną budowlę na siedzibę swojego na
dwornego architekta, Jana Sękowskie
go. Nie wiadomo, czy zdążył on 
w pałacyku zamieszkać przed urzą
dzeniem wnętrz, bowiem zmarł 
w 1780 r. Być może potem korzystał 
z niego koniuszy, zarządzający niczym 
marszałek całym dworem Branickich, 
pułkownik Andrzej Węgierski, gdyż 
do pałacyku przylgnęła nazwa „Dom 
Koniuszego”. Przez jakiś czas, po trze
cim rozbiorze Polski, mieszkał tu pru
ski major de Tilly, zanim w 1796 r. 

budynek został wydzierżawiony Ka
merze Prus Nowowschodnich na re
zydencję jej prezydenta.

Po śmierci Izabeli Branickiej 
w 1808 r. Białystok stał się własno
ścią cara Aleksandra I. Nie wiemy, ja
kich lokatorów miał „Dom Koniusze
go” wówczas i przez następne 30 lat, 
z pewnością jednak nie prezydenta 
Kamery Pruskiej, bowiem musiał on 
opuścić Białystok po podpisaniu 
przez Rosję i Prusy Traktatu Tylżyc
kiego. Natomiast po 1838 r. mieścił, 
podobnie jak cały zespół pałacowy, 
Instytut Dobrze Urodzonych Panien. 
Sześćdziesiąt lat później nabył go bia
łostocki kupiec, Andrzej Literer, a je
go spadkobiercy sprzedali go w 1912 r. 
Edwardowi Herbstowi. Herbst był fa
brykantem i mieszkał stale w Łodzi, 
więc pałacyk z sąsiednimi posesjami 
oddał w dzierżawę. W 1927 r. Matyl
da z Scheiblerów Herbstowa sprzeda
ła po śmierci męża jego białostocką 
posiadłość. Dawny „Dom Koniusze
go”, wymagający już generalnego re
montu, nabył Hirsz Wider i przezna
czył go po przebudowie na kawiarnię, 
sklep cukierniczy i restaurację pod 
wspólną nazwą „Dom Widera”. 
W takiej to roli dotrwał do wybuchu 
drugiej wojny światowej. W 1941 r. 
usadowiły się w nim władze okupa
cyjne, a w 1944 został zburzony pod
czas bombardowania znajdującego się 
po sąsiedzku hotelu „Ritz”.

Zniszczenia były tak duże, że za
raz po wojnie chciano go rozebrać, 
żeby wyprowadzić ul. Kilińskiego 
prosto poza Białą, do planowanego 
węzła komunikacyjnego u zbiegu ulic 
Branickiego i Pałacowej. Na szczęście 
nie doszło do tego i w 1947 r. rozpo
częto odbudowę według projektu ar
chitekta Stanisława Bukowskiego, 
która trwała pięć lat. Po jej zakończe
niu do pałacyku wprowadziło się na 
dziesięć lat Muzeum Okręgowe, któ
re po następnym remoncie ustąpiło 
miejsca Muzeum Ruchu Rewolucyj
nego, a ono z kolei Instytutowi Ar-

1. „Dom Koniuszego” - elewacja frontowa
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2. Westybul górny w „Domu Koniuszego”
3. Fragment gabinetu Izabeli Branickiej
4.5. Portret króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego (4) oraz wojewody 
Andrzeja Mokronowskiego (5)
6. Pokój trejażowy

chitektury Politechniki Białostoc
kiej. Od 1987 r. mieści się w nim 
Urząd Stanu Cywilnego.

W latach 1999-2004 przeprowa
dzono zakrojony na szeroką skalę re
mont pałacyku. Zaczęto od odno
wienia zewnętrznych tynków, potem 
wzmocniono ściany nośne i stropy, 
wymieniono instalacje elektryczne, 
ciepłownicze i wodno-kanalizacyjne, 
położono wewnętrzne tynki. Gdy te 
podstawowe prace zostały wykona
ne, do dzieła przystąpili konserwato

rzy. Wykonanie wystroju malarskie
go, nawiązującego do sztuki Antonie
go Herliczki (twórcy malowideł ścien
nych w białostockim pałacu Branic- 
kich) i Jana Bogumiła Plerscha (mala
rza nadwornego króla Stanisława Au
gusta, projektanta dekoracji ściennych 
Zamku Ujazdowskiego, Zamku Kró
lewskiego i zespołu pałacowego w Ła
zienkach), powierzono Robertowi 
Stpiczyńskiemu, natomiast prace sztu- 
katorskie, odlewnicze i snycerskie wy
konał Wojciech Lachowicz, znawca 
gustu fundatorów i stylu epoki, w któ
rej powstawał pałacyk. Nadzór nad 
całością prac pełnił wybitny historyk 
sztuki, ks. Jan Nieciecki, oraz komisja 
złożona z przedstawicieli Podlaskiego 
Konserwatora Zabytków i Urzędu 
Miejskiego.
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Kiedy wchodzimy do pałacyku, 
wystrój sieni, pomalowanej jedno
barwnie, nie mówi jeszcze nic o bo
gactwie dekoracji w dalszych po
mieszczeniach. Również klatka scho
dowa z jednym freskiem, przedsta
wiającym odpoczywającego Marsa, 
nie robi wielkiego wrażenia. Ale już 
górny westybul zmusza do zatrzyma
nia się na nieco dłużej. Jego ściany 
przyciągają oczy nie tyle iluzyjnie na
malowanymi detalami architekto
nicznymi, takimi jak pilastry, gzymsy 
czy stiuki w postaci rozet, faset i lau
rowych wieńców, ile panneaux 
przedstawiającym pałace i dwory 
Branickich w Warszawie, Białymsto
ku, Choroszczy, Wysokim Stoczku, 
Stołowaczu i Hołowiesku, odwzoro
wane w większości z rycin Pier- 
re’a Ricaud de Tirregaille’a - francu
skiego inżyniera zatrudnionego przez 
J. K. Branickiego.

Z westybulu główne wejście pro
wadzi do Sali Wielkiej o ścianach wy
łożonych boazerią płycinową w kolo
rze kości słoniowej, obwiedzionych 
złoconymi listewkami. Na ścianach 
krótszych znajdują się dwie atrapy 
stiukowych kominków z żeliwnymi 
płytami, w które wkomponowano 
herby rodów Poniatowskich i Branic
kich (Ciołek i Gryf). Jedna ze ścian

(zdjęcia: Jerzy Samusik)
długich zawiera siedem okien wycho
dzących na ogród, na ścianie prze
ciwnej znalazły się portrety Izabeli 
i Jana Klemensa Branickich, będące 
kopiami obrazów pędzla Antoniego 
Tallmanna, znajdujących się w ko
ściele Świętej Trójcy w Tykocinie, 
oraz złocona supraporta z inicjałami 
obojga Branickich.

7. Pokój ogrodowy

Z Sali Wielkiej można przejść 
przez zamaskowane drzwi do małego 
gabinetu Izabeli Branickiej, którego 
ściany pokrywa dekoracja malarska 
zaczerpnięta z malowideł wykona
nych pod koniec XVIII stulecia przez 

Spotkanie z książką
WZGÓRZE, KTÓRE

„Są przynajmniej dwie zadziwiające fascynacje, którymi obdarował mnie 
dobry los. Pierwsza, to emocjonująca, politycznie ryzykowna, trwająca ponad 
10 lat przygoda łyczakowska we Lwowie. Druga, to trwająca już również od 
ponad 10 lat walka o rewitalizację i rozbudowę wzgórza uniwersyteckiego 
w Opolu" - pisze we wstępie do swojej najnowszej książki Wzgórze uniwer
syteckie w Opolu. Ludzie i zabytki, fakty i legendy (Wydawnictwo MS, Opole 
2008) Stanislaw Sławomir Nicieja. Autor, historyk, biografista i eseista, dłu
goletni rektor Uniwersytetu Opolskiego i senator RP V kadencji, znany jest 
również z lamów „Spotkań z Zabytkami” (zob. „Cztery Pory Roku" Henryka 
Hartmanna, nr 3, 2005; artykuł ten stanowi fragment omawianej tu książki).

Publikacja, składająca się z 35 rozdziałów (wraz z tłumaczeniami na jęz. 
angielski i niemiecki), ukazuje historyczny fenomen wzgórza, które znajduje 
się w centrum Opola. To właśnie miejsce wybrane zostało w 1996 r. na bu
dowę głównego gmachu Uniwersytetu Opolskiego, a w momencie podej
mowania tej decyzji „przedstawiało obraz nędzy i rozpaczy"; mury dawnego 
klasztoru dominikańskiego rozpadly się, po wysadzonym w powietrze bro
warze Pringsheima pozostał obskurny plac, na którym odbywały się targo
wiska. Za sprawą śmiałej wizji i ciężkiej pracy organicznej Stanisława Sławo
mira Niciei wzgórze stało się jednym z najpiękniejszych i najbardziej fascy
nujących miejsc Opola.

Podczas lektury poznajemy tysiącletnią historię wzgórza i towarzy
szących mu budowli: wspomnianego klasztoru dominikańskiego, szpita
la, kaplicy św. Wojciecha, kościoła „Na Górce", Muzeum Śląska Opol
skiego, klasztoru sióstr de Notre Dame. Przedstawione tu zostały również 
inne obiekty obecnie znajdujące się na wzgórzu: tablice epitafijne Kitlit- 
zów - zalążek przyszłego muzeum uniwersyteckiego, barokowa kolumna 
Maryjna, pomnik św. Krzysztofa, sierociniec Porscha - Collegium Minus,

ZMIENIŁO OBLICZE

pomnik peregryna z Opola, rzeźba Chrystusa Salvatora, Kolumna Domi
nikańska, studnia św. Wojciecha, pomnik „Damy z harfą", rzeźby będące 
alegoriami „Czterech Pór Roku". Wszystkie obiekty zostały szczegółowo 
opisane, przedstawiono ich konserwację i obecny stan zachowania. Cie
kawa jest usytuowana od niedawna na wzgórzu galeria pomników współ
czesnych artystów związanych w różny sposób z Opolem. Otwiera ją po
sąg Agnieszki Osieckiej; autor książki przyznaje się do fascynacji osobo
wością poetki i podkreśla, iż pomnik jest prywatnym hołdem złożonym 
autorce tekstów piosenek wykonywanych na opolskich festiwalach. 
W galerii stoi też pomnik Jerzego Grotowskiego, który w Opolu stworzył 
oryginalny teatr, Czesława Niemena i (w trakcie wykonywania) Marka 
Grechuty - związanych z opolskim festiwalem. Oddzielne miejsce zajmu
je Tablica Papieska (Jan Paweł II przyczynił się do powstania w Opolu 
świeckiej uczelni z wydziałem teologicznym), umieszczona tu w pierwszą 
rocznicę śmierci papieża.

Proces przebijania się przez bariery biurokratyczne (znakomity opis 
walki o przebudowę pl. Kopernika), zbieranie funduszy na rozpoczęcie 
i kontynuowanie prac, rozpatrywanie kolejnych projektów - wszystko to 
barwnie opisuje autor, który spędził na budowie wiele miesięcy, uczestni
cząc w pracach inżynierskich i dokumentując każdy etap przedsięwzięcia. 
Imponujący jest zamieszczony w książce materiał ilustracyjny, który potwier
dza ogrom pracy wykonanej przez Stanisława Sławomira Nicieję.

Takich ludzi jak autor omawianej książki jest niewielu. To społecznicy po
wołani do pełnienia misji ratowania przeszłości dla przyszłości. Warto prze
czytać książkę, aby docenić te starania. Publikację można nabyć (cena: 
99 zł) w większych księgarniach oraz za pośrednictwem strony internetowej 
Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego (www.wydawnictwo.uni.opole.pl).
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Jana Bogumiła Plerscha w Zamku 
Królewskim w Warszawie i Białym 
Domu w warszawskich Łazienkach. 
Ściany zdobią jeszcze portrety dwóch 
ukochanych mężczyzn Izabeli: brata 
- króla Stanisława Augusta Ponia
towskiego i „tajnego męża” - woje
wody Andrzeja Mokronowskiego. 
Wizerunek króla jest kopią portretu 
wykonanego przez Giovanniego Bat- 
tistę Lampiego (starszego), nadwor
nego malarza Stanisława Augusta Po
niatowskiego, natomiast portret wo
jewody Mokronowskiego odwzoro
wano z miniatury nieznanego autora, 
znalezionej w epitafijnej urnie Izabe
li Branickiej w starym kościele far- 
nym w Białymstoku.

Największe wrażenie robią dwa 
pokoje, zwane trejażowym i ogrodo
wym, znajdujące się na parterze. Oba 
otrzymały bogate rokokowe dekoracje 
malarskie: pokój ogrodowy - widoki 
ogrodów pałacu Branickich w Białym
stoku, pokój trejażowy - malowidła 
przedstawiające egzotyczne zwierzęta 
i rośliny oraz fragmenty starogreckiej 
architektury, wzorowane na ornamen
tach, którymi Johann Wenzel Bergl 
zdobił pałac Schónbrunn w Wiedniu 
w latach 1774-1780.

Po zakończeniu wystroju wnętrz 
pałacyku, w następnych latach - do 
końca 2007 r. - trwało kompletowa
nie umeblowania. Złożyły się na nie 
późnorokokowe i klasycystyczne 
krzesła, taborety, lekkie fotele, ban- 
kietki i stoliki, będące współczesnymi 
kopiami mebli z drugiej połowy 
XVIII w., a więc takich, którymi za
pewne Braniccy meblowali swoje re
zydencje. Wykonano je w pracowni 
konserwatorskiej Krzysztofa Makow
skiego w Warszawie. Zabrakło nato
miast sof, komód, biurek, toaletek, 
stanowiących wyposażenie pałacyko
wych saloników i gabinetów. Zrezy
gnowano z nich ze względu na zmia
nę przeznaczenia tych pomieszczeń.

„Dom Koniuszego”, zwany też 
„Pałacykiem Gościnnym”, mieści na
dal Urząd Stanu Cywilnego, a jego 
reprezentacyjne sale służyć mają jako 
miejsce kameralnych koncertów, 
uroczystości ślubnych oraz spotkań 
władz miejskich Białegostoku ze 
szczególnie wybitnymi gośćmi.

Jerzy Samusik

Blaszaki Straszliwca
W

 Polsce przedkomórkowej, 
czyli w czasach PRL-u, 
wszędzie tam, gdzie zawo
dziła normalna łączność telefonicz

na, używany był telefoniczny aparat 
połowy wzór 48 (AP-48). Przycze
piając równolegle do linii telefonicz
nej na odcinku 30-40 km kilkanaście 
takich aparatów i kręcąc mocno 
korbką, można było wówczas co naj
wyżej dać znać, że „jeszcze żyjemy”. 
Aparatu AP-48 nie dało się jednak 
adaptować do pracy w każdych wa
runkach. W jaskiniach np. ten nieza
wodny, wydawałoby się, telefon 
miał jedną, za to podstawową wadę 
- po prostu byl za duży i za ciężki.

do wypłaszania kretów z działek 
ogrodowych, a nawet do zmuszania 
rosówek, aby wychodziły z ziemi 
wprost do przygotowanych specjal
nie dla nich słoiczków wędkarzy) 
oraz dwuczaszowy dzwonek. Była to 
waga, którą należało wyeliminować.

Na początek Straszliwicc obdarl 
głowy dwóch telefonistek z mikrote
lefonów i w ten sposób pozbył się co 
najmniej 'A nadwagi seryjnego apara
tu. Następnie zamienił dzwonek na 
brzęczyk wyjęty z jakiegoś aparatu 
sekretarsko-dyrektorskiego, dzięki 
czemu nie był już potrzebny prze
mienny prąd z induktora (wystarczy
ło napięcie stałe kilkuwoltowe). Po-
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Oryginalna 
instrukcja obsługi 
blaszaka 
Straszliwca

Na początku lat siedemdziesią
tych XX w. trudnościom tym udało 
się sprostać dobrze obeznanemu 
z ówczesnymi urządzeniami telefo
nicznymi członkowi Speleoklubu 
Warszawskiego PPTK, Jerzemu Gli- 
wińskiemu (znanemu w tym środo
wisku jako Straszliwiec). I tak naro
dził się zestaw dwóch poręcznych 
aparatów telefonii przewodowej, na
zwanych „blaszakami Straszliwca”. 
Nazwa pochodziła od blaszanych 
obudów tych aparatów i, oczywiście, 
pseudonimu ich konstruktora. 
W AP-48 bakelitowe pudło aparatu 
musiało pomieścić mikrotelefon (po
pularnie zwany słuchawką), induk- 
tor na korbkę (używany niekiedy 
przez pomysłowych łącznościowców 

został do rozwiązania problem łączą
cej aparaty linii telefonicznej, której 
oporność wzrastała z każdym me
trem, co powodowało spadek napię
cia do miliwoltów. Ale Polak potrafi! 
W urządzeniach telegrafii wielokrot
nej znajdowały się przecież nad wy
raz czułe przekaźniki polaryzowane. 
Dwa takie przekaźniki, upatrzone 
w bliżej nieokreślonym miejscu pew
nej zasłużonej instytucji, uległy 
„uszkodzeniu” na korzyść blaszaków 
i zostały zamontowane w amatorskiej 
konstrukcji. Dzięki temu przekaźnik 
umieszczony w obwodzie linii telefo
nicznej, która mogła już być jedno
przewodowa (co obniżało oporność 
i ciężar przewodów), reagował na 
najmniejszy impuls.
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Niestety, choć od skonstruowania 
blaszaków Straszliwca upłynęło nie
spełna czterdzieści lat, nie zachował się 
do naszych czasów ani jeden egzem
plarz tych telefonów. Prawdopodob
nie w przepastnym archiwum zdjęcio
wym działającego już ponad pół wieku 
Speleoklubu nie ma nawet zdjęcia 
przedstawiającego tę niezwykłą kon
strukcję. Jest tylko wykonana „od rę
ki” przez kierownika jednej z wypraw 
klubowych do Jaskini Miętusiej w Ta
trach (prawdopodobnie w 1973 r.) in
strukcja obsługi urządzenia, dzięki któ
rej można wyobrazić sobie jego (za
wsze niezawodne) działanie.

Z jednego telefonu padały słowa: 
„Hej tam, Baza do Dziury! Zgłośsię\”. 
W drugim aparacie brzęczyk reago
wał: „bz, bz, bzzzzz, bzyk, bzyk.” 
Można też było wysłać ciągły impuls 
ze swojej baterii do przekaźnika 
w drugim aparacie (ale pierwszy spo
sób był oszczędniejszy). Przekaźnik 
przyciągał kotwiczkę w takt impul
sów i swoimi sprężynami włączał ob
wód brzęczyka zasilanego z własnej 
baterii. Ten ciągły impuls wysyłało się 
za pomocą trójpozycyjnego zdobycz
nego klucza z ręcznej łącznicy telefo
nicznej. Pozycja środkowa - to był 
stan oczekiwania. Z dwóch pozosta
łych - jedna służyła do rozmowy, 
a druga do wysyłania sygnału (cho
ciaż bez tej ostatniej można się było 
też obejść). Aparaty zasilane były pła
skimi bateriami R-12, używanymi 
wówczas przez grotołazów do zasila
nia lamp czołowych. Ze starego apa
ratu AP-48 pozostała cewka indukcyj
na i dwa zaciski do podłączania prze
wodów liniowych. W wypadku linii 
jednoprzewodowej drugi zacisk nale
żało, oczywiście, uziemić.

Blaszaki Straszliwca używane były 
przez grotołazów z Warszawy nie 
dłużej niż po 5-6 lat zarówno podczas 
wypraw do polskich jaskiń, jak i na 
powierzchni pomiędzy sąsiadującymi 
bazami ekspedycji (mieszczącymi się 
najczęściej w wynajmowanych od gó
rali chałupach albo w namiotowych 
miasteczkach). Po tych telefonach 
w jaskiniach nastała era przenośnych 
aparatów ratunkowych typu „Barba
ra”, pozyskiwanych przez klubowi
czów bezpośrednio w Centralnej Sta
cji Ratownictwa Górniczego w Byto
miu. (jg)

Stare windy

W
 zniszczonej podczas drugiej 
wojny światowej Warszawie 
zachowało się niewiele au
tentycznych obiektów historycznych. 

Wśród nich nieliczną grupę stanowią 
zabytki techniki, m.in. stare windy. 
W kamienicy nieopodal wiaduktu Mo
stu Poniatowskiego przy ul. 3 Maja 5 
przetrwały trzy oryginalne przedwo
jenne windy, wyprodukowane przez 
Spółkę Akcyjną Romana Groniowskie- 
go. Należą one do grupy ostatnich za
chowanych wind tego typu i obecnie 
stanowią świadectwo rozwoju polskiej 
myśli technicznej w okresie międzywo
jennym. Do dziś ocalał zarówno wy
strój kabin, jak i oryginalne wyposaże
nie techniczne maszynowni.

Warszawska Fabryka Dźwigów 
założona została w 1902 r. Od 
1923 r. wytwórnia mieściła się przy 
ul. Emilii Plater 10. W 1931 r. firmę 
przekształcono w spółkę akcyjną; dy
rekcję i zarząd stanowili: inżyniero
wie Roman, Aleksander i Kazimierz 
Groniowscy, inż. Franciszek Nowic
ki, Ernestyna Lilly Groniowska. Fa
bryka miała przedstawicielstwa 
w Gdyni, Łodzi, Katowicach, Krako
wie i Poznaniu. Produkowała rocznie 
około 150 dźwigów elektrycznych 
osobowych, towarowych i bagażo
wych o udźwigu od 50 do 5000 kg 
i zatrudniała (w 1938 r.) 104 robot
ników. Windy Groniowskiego insta
lowano m.in. w prestiżowych obiek
tach w Warszawie - w 7-piętrowym 
gmachu Urzędu Telekomunikacyjnego 
i w 17-piętrowym budynku Towarzy
stwa Ubezpieczeniowego „Prudential”. 
Po drugiej wojnie światowej fabryka 
wznowiła działalność. W 1949 r. zo
stała upaństwowiona i otrzymała na
zwę: Zakłady Urządzeń Dźwigowych, 
a następnie: Kombinat Dźwigów Oso
bowych w Warszawie.

Windy w kamienicy przy ul. 
3 Maja zostały zamontowane w okre
sie jej budowy w 1930 r. Podczas dru
giej wojny światowej budynek doznał 
niewielkich zniszczeń - uszkodzeniu 
uległa tylko jedna z maszynowni. Po 
wojnie nie podjęto żadnych więk
szych prac modernizacyjnych poza

wymianą silników napędowych oraz 
lin nośnych.

Windy umieszczone są w muro
wanych szybach o konstrukcji beto
nowej, nietynkowanej, wypełnionej 
cegłą. Drewniane kabiny, zamonto
wane w stalowych ramach, wyposa
żone są w samozakleszczające się 
chwytacze cierne klinowe o natych
miastowym działaniu, poruszają się 
na drewnianych (dębowych!) pro
wadnicach. Drzwi kabin są dwuskrzy
dłowe, przeszklone szkłem kryształo
wym z trawionym napisem: „PROSIMY 
O CICHE ZAMYKANIE DRZWI”, wnętrza 
kabin fornirowane, na tylnej ścianie 
umieszczone jest prostokątne lustro. 
Na górze znajdują się cztery prosto
kątne otwory wentylacyjne. Oświe
tlenie stanowi pojedynczy plafon su
fitowy (w pierwszej klatce schodowej 
zachował się oryginalny klosz). We 
wnętrzach kabin wtórnie dorobiono 
ławeczki.

Winda znajdująca się w pierwszej 
klatce schodowej zatrzymuje się na 
siedmiu przystankach (parter i sześć 
pięter), w drugiej i trzeciej klatce na 
sześciu przystankach (parter i pięć
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PROSIMY 
tl CICHE 
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1. Kabina windy w drugiej klatce schodowej
2. Tabliczka firmowa Romana Groniowskiego
3. Oryginalna kaseta dyspozycji i przycisk dzwonka alarmowego
4. Zachowane przyciski przywoławcze umieszczone na klatkach schodowych
5. Trawiony napis na drzwiach windy
6. Kopioaparat - zespól krzywek odwzorowujących położenie windy
7. Maszynownia dźwigu, na pierwszym planie charakterystyczny bęben wciągarki

(zdjęcia: Marek Barszcz)

pięter). Udźwig wspomnianych wind 
wynosi 300 kg lub cztery osoby, przy 
prędkości jazdy równej 0,60 m/s. Cię
żar kabiny - to około 500 kg, a wyko
nanej z żeliwa przeciwwagi - oko
ło 1100 kg.

Każda z wind napędzana jest 
umieszczonym w maszynowni górnej 
silnikiem elektrycznym połączonym 
z wyciągarką bębnową, która napędza 
dwie liny nośne kabiny oraz dwie liny 
nośne przeciwwagi (gdy liny kabiny 
nawijają się, to liny przeciwwagi od- 
wijają się i odwrotnie). Rozwiązanie 
takie nie jest obecnie stosowane w ob
słudze dźwigów osobowych. Używane 
są również inne zabytkowe elementy 
sterowania windami: kopioaparat na
pędzany łańcuchem Galla od wału 

wciągarki bębnowej służący do od
wzorowania położenia kabiny (za po
mocą zespołu krzywek i zestyków), 
zespół urządzeń sterujących - rucho
ma podłoga kabiny, wyposażona 
w zestyki odcinające przyciski przy
woławcze, kontakty drzwi szybowych 
i drzwi kabiny, kaseta dyspozycji, 
przycisk dzwonka alarmowego, przy
ciski wezwań (lub kasety przywoław
cze uruchamiane kluczem).

Od momentu powstania kamieni
cy przy ul. 3 Maja utrzymaniem wind 
zajmuje się Spółdzielnia Mieszkanio
wa „3 Maja”. Bieżąca ich konserwacja 
(m.in. cotygodniowe oliwienie me
chanizmów) należy do obowiązków 
konserwatora dźwigu p. Zygmunta 
Ronaldowskiego, który jest ostatnim 

specjalistą potrafiącym naprawiać te
go typu wyciągarki. Największym za
grożeniem dla zabytku są planowane 
zmiany przepisów bezpieczeństwa, 
zmuszające właścicieli zabytkowych 
dźwigów do modernizacji układu na
pędowego.

Dobrze utrzymane windy stano
wią dumę mieszkańców spółdzielni, 
służąc im swoją wieloletnią bezawa
ryjną pracą. Jest to jeden z pozytyw
nych przykładów opieki nad zabyt
kiem sprawowanej przez właściciela. 
Obecnie windy znajdują się w ewiden
cji Stołecznego Konserwatora Zabyt
ków. Rozważane jest objęcie ich 
ochroną prawną poprzez wpis do re
jestru zabytków.

Marek Barszcz
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Zbigniewa
HERBERTA

Wystawa
„Podróże Pana Cogito"

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 10 lipca 2007 roku

W dziesiątą rocznicę śmierci poety 
Zbigniewa Herberta, 

jednego z najwybitniejszych pisarzy naszych czasów, 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

postanawia oddać hołd artyście, który twórczo nawiązując do wielkiej 
tradycji europejskiej kultury, wzbogacił ją i wzmocnił.

W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia 
stał twardo po stronie zasad: w sztuce — kanonu piękna, 

hierarchii i rzemiosła, w życiu — kodeksów etycznych, 
jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. 

Dla wielu był pisarzem tragicznym 
i niezłomnym, uosobieniem wierności — samemu sobie i słowu. 

Odważny i niezależny, wyrażał w swej poezji umiłowanie 
wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. 

Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, 
nieidealizującą, wymagającą od tych, którzy ją deklarują, 

nie tylko poświęcenia, ale i światłej krytyki, 
nie tylko wzniosłych gestów, lecz przede wszystkim 

pracy i odpowiedzialności.
Wprowadził do polszczyzny formułę-przykazanie — słowa 

Bądź wierny Idź.
Głęboko przekonany o wyjątkowej wartości jego literatury, 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2008 
Rokiem Zbigniewa Herberta.

Wystawa złożona jest z pięciu rozdziałów zatytułowa
nych: „Epilog”, „Lwów”, „W głąb czasu”, „W głąb histo
rii”, „Do źródeł kultury”. Autorka scenariusza - Maria 
Dorota Pieńkowska, rezygnując z klucza biograficznego, 
położyła nacisk na odczytanie głównych tropów poezji 
Zbigniewa Herberta. Podążając za jego twórczością, „po
dróż” potraktowała w sposób metaforyczny, jako wę
drówkę filozoficzno-intelektualną. Widomy kształt tej my
śli został wydobyty za sprawą aranżacji plastycznej, stwo
rzonej przez Witolda Błażejowskiego.

Fragment ekspozycji
(fot. Anna Kowalska)

W
 Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie czynna jest wystawa „Podróże 
Pana Cogito”. Prezentowane na niej rękopisy 

i rysunki poety pochodzą z Archiwum Zbigniewa Herber
ta, przekazanego Bibliotece Narodowej przez Katarzynę 
Herbertową oraz Halinę Herbert-Zebrowską. Pozostałe 
eksponaty zostały wypożyczone z kolekcji: Muzeum Na
rodowego w Warszawie, Muzeum Techniki, Muzeum 
Ziemi PAN oraz od prywatnych właścicieli.

Ekspozycji towarzyszy katalog, zawierający artykuły 
literaturoznawców oraz rysunki Zbigniewa Herberta, po
chodzące z jego szkicowników podróżnych.

Autorka wystawy: Maria Dorota Pieńkowska, projekt plastyczny 
i aranżacja: Witold Bfażejowski, komisarz: Piotr Dymmel, asystent 
wystawy: Joanna Pogorzelska, projekt druków towarzyszących wy
stawie: Grażka Lange.

Czas Irwania ekspozycji: 17 marca 5 października 2008 r., 
ekspozycja otwarta dla publiczności: pn., wt., pt. 10.00-15.00, 

śr„ czw. - 11.00-18.00, niedz. - 11.00-17.00.
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Rysunki Herberta i Norwida 
w Pałacu Rzeczypospolitej

W
 Bibliotece Narodowej, w Pałacu Rzeczypospolitej 
w Warszawie otwarta została wystawa po raz pierwszy 
publicznie prezentująca razem rysunki Zbigniewa Her

berta i Cypriana Norwida. Odzwierciedlają one zbieżne fascynacje 
obu poetów archeologią starożytnej Grecji i Rzymu. Wystawa, 
obok twórczości artystycznej obu poetów, ukazuje rolę toposów 
zaczerpniętych ze świata starożytnego w warsztacie twórczym au
torów Promethidiona i Apolla i Marsjasza.

Wystawa „Herbert-Norwid” będzie także udostępniona publicz
ności podczas cieszącej się powodzeniem majowej Nocy Muzeów, 
przygotowanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

1. Zbigniew Herbert, „Widok Akropolu”,
rysunek w szkicowniku z podróży do Grecji w 1975 r.
2. Cyprian Norwid, „Na cmentarzu (Alleluja!)”

Mi Wkrótce uświadomiłem sobie, że Istnieją we mnie dwa Akropole: dzienny i nocny. Pierwszy byt analityczny, z głową w przewodniku. Sprawdzanie planu, 
badanie struktury całości, dotykanie kamieni, wyobrażanie sobie tego, co zginęło - trochę jak studium anatomii wykopaliskowego zwierza.

Pierwsze próby oswojenia się i wyrobienia sobie osobistego stosunku do zabytku. Wybrałem «dla siebie* Propyleje i Partenon dla ich rozmachu, 
masy i porządku. Świątynia Nike była zbyt filigranowa, aby odczuć jej kamienną materialność, sprawiała na mnie wrażenie udanej kopii, dobrego 
wypracowania na tematy klasyczne. Najtrudniej było mi znaleźć porozumienie z Erechtejonem. Portyk kariatyd szpeciły metalowe rury podpór, 
odbierające budowli sens i jakby w połowie drogi między kształtem ludzkim a kolumną. Nad ciemną sadzawką starych ateńskich kultów ta jońska 
świątynia zdaje się mówić o niemożności połączenia dawnej wiary z nowym wyrazem architektonicznym.

Drugi Akropol - nocny, zapalony na niebie, oddający się spojrzeniu jako całość. Siadywałem na Wzgórzu Muz, tuż koto pomnika Filopapposa. Z dołu, 
z ubogiej dzielnicy Plaka, dochodził gwar banalny i codzienny. Białe domy jarzyły się wapnem w ciemności. W powietrzu unosiła się woń baraniny, oliwy 
i czosnku. Akropol w wieńcu cebulowych zapachów.

Akropol, jaki miałem przed oczami, sprowadzony do szkieletu, odarty z ciała, był dla mnie zarówno dziełem woli, ładu, jak i chaosu artystów i historii, 
Peryklesa i Morosiniego, Iktinosa i grabieżców. I dotykając wzrokiem jego ran i okaleczeń, doznawałem uczucia, w którym podziw mieszał się z litością.

(Zbigniew Herbert, Akropol [w:] Labirynt nad morzem, 
Wydawnictwo Zeszyty Literackie, Warszawa 2000, ss. 130-131)

Czas trwania ekspozycji: 25 kwietnia - 17 maja 2008 r., 
godz. 10.00-18.00,

Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5, wstęp wolny.
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Od kolekcji do muzeum

P
od koniec 2007 r. na muzealnej 
mapie Polski pojawiła się nowa 
placówka: Muzeum Papieru 
i Druku, otwarte 19 listopada w In

stytucie Papiernictwa i Poligrafii Po
litechniki Łódzkiej. Nie wszyscy wie
dzą, że kojarzona przez długie lata 
z przemysłem włókienniczym Łódź 
jest jedynym w kraju i jednym z naj
większych w Europie centrum kształ
cenia papierników-specjalistów. Kie
runek ten został założony, wraz z no
wą uczelnią, tuż po drugiej wojnie 
światowej i od początku silnie nasta
wiony był na współpracę z przemy
słem. Przez ponad 60 lat jego istnie
nia diametralnie zmieniły się techniki 
powstawania papieru, druku i opra
wy książek: druk typograficzny zo
stał zastąpiony offsetowym i cyfro
wym, celulozę wytwarza się teraz 
przemysłowo, powoli zanika sztuka 
introligatorska, konkurencją dla księ
gozbiorów jest coraz szerzej dostęp
ny internet... Tym cenniejsze są 
wszelkie działania mające na celu 
przypominanie i utrwalanie, zwłasz
cza wśród pokolenia najmłodszego, 
najlepszych rzemieślniczych tradycji 
dawnego papiernictwa, drukarstwa 
i introligatorstwa. Temu właśnie słu
żyć ma łódzkie Muzeum Papieru 
i Druku.

Skoro papiernictwo ma w Łodzi 
ponad sześćdziesięcioletnie tradycje, 
dlaczego dopiero teraz doczekało się 
placówki przypominającej o jego hi
storii? Zdecydował o tym przypadek, 
a ściślej - wielka pasja jednego czło
wieka: Ryszarda Uljańskiego. Zafa
scynowany historią książki, niegdyś 
antykwariusz i wydawca, obecnie jest 
Uljański przede wszystkim kolekcjo
nerem i konserwatorem wszystkiego, 
co wiąże się z tradycyjnym powsta
waniem książki i papieru. Od uro
dzenia mieszka i pracuje w Łodzi, 
mieście niemającym takich tradycji 
bibliofilskich i antykwarycznych, jak 
Kraków, Toruń czy Warszawa. 
Książki kupował od zawsze - nieste
ty, nie pamięta tytułu pierwszej. 
Z czasem zaczął gromadzić także 
wszelkie interesujące papiery, jakie 

trafiały do jego rąk: ulotki i plakaty, 
etykiety oraz opakowania po pro
duktach spożywczych i przemysło
wych (poza alkoholami!), bilety i fo
tosy kinowe - jego zbiory obrazują 
historię polskiej grafiki użytkowej od 
lat dwudziestych po siedemdziesiąte 
XX w.!

Przełomem w życiu zawodowym 
i kolekcjonerskim Ryszarda Uljań
skiego był rok 1989. Po zmianie 
ustroju założył firmę handlową, 
a równocześnie skupował i sprzeda
wał książki przez internet. Aby mieć 

1. Twórca Muzeum Papieru i Druku w Łodzi
- Ryszard Uljański i student Instytutu 
Papiernictwa i Poligrafii

gdzie gromadzić coraz większy księ
gozbiór, zarejestrował... skup maku
latury! I miał już miejsce na magazy
ny. Początek lat dziewięćdziesiątych 
sprzyjał zakupom maszyn drukar
skich po niewielkich cenach - intro
ligatorzy pozbywali się wówczas tra
dycyjnego warsztatu. Pierwsze pozy
skane przez Ryszarda Uljańskiego 
eksponaty z tej dziedziny - to poje
dyncze czcionki i małe prasy, głów
nie przedwojenne, choć są też dato
wane na początek XX w. Z kolei naj
starsze narzędzia pochodzą z XIX

stulecia i związane są z technologią 
oprawy książki, jak np. ręczne giloty
ny, noże do cięcia skóry, regały ze
cerskie, wzorniki introligatorskie czy 
późniejsze, choć nie mniej interesują
ce urządzenie do sztancowania 
z 1923 r. firmy „Krauze”.

W pewnym momencie pojawił się 
pomysł, aby rosnące zbiory wykorzy
stać do edukacji młodzieży - Ryszard 
Uljański należy bowiem do tych ko
lekcjonerów, którzy chcą i potrafią 
bezinteresownie dzielić się swoją pa
sją z innymi. W ten sposób w 2004 r.
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2-5. Eksponaty w Muzeum Papieru i Druku: 
maszyny typograficzne (2); ekslibrisy
- Ex Bibliotheca Graeco Catholicae Ecclesiae 
Cathedralis Premisliensis, XVIII w. (3)
i Karl Gottlieb Guichard, Ex libris Quintci Icilii, 
1763 r. (4); sztych - Georg Friedrich Schmidt, 
„Du Cabinet de Monsieur Mgle”, 1774 r. (5)

(zdjęcia: Agnieszka Andruszkiewicz)

w przydworcowych barakach stacji 
PKP na Widzewie zaczęły działać 
Pracownie Historycznych Technik 
Oprawy Książki z Elementami Dru
karstwa i Czerpania Papieru. Ucznio

wie szkół średnich, gimnazjów, pod
stawówek, a nawet przedszkolaki 
mogły uczestniczyć w zajęciach, na 
których Ryszard Uljański pokazywał 
pełny proces powstawania książki: 
od makiety, poprzez arkusz, projekt 
okładki, proces szycia i oprawę. 
Dzieci mogły też same czerpać papier 
lub wykonać papier ręcznie malowa
ny. Na zrekonstruowanym stanowi
sku linorytnika oglądały, jak odbija 
się tradycyjne grafiki, oprócz linory
tu także drzeworyt sztorcowy i mie
dzioryt, jak powstają na papierze 
znaki wodne, czyli filigrany. Równo
cześnie łódzki kolekcjoner organizo
wał pokazy dla bibliofilów i ludzi 
profesjonalnie zajmujących się książ
ką. W pewnym momencie jego pra- 
cownia-muzeum zaczęła napotykać 
rozmaite bariery formalne i material
ne, jak choćby przyjmowanie daro
wizn czy oficjalnego wsparcia finan
sowego od instytucji i osób prywat
nych. Rozwiązaniem okazało się za
łożenie fundacji „Ocalić od zapo
mnienia”, zarejestrowanej 19 grud
nia 2005 r. Jej dewiza brzmi: „Maxi
mo Cum Studio” - najwięcej z nauki. 
Siedzibą fundacji jest Łódź, choć 
zgodnie ze statutem może prowadzić 
działalność na terenie całej Rzeczy
pospolitej Polskiej i poza jej granica
mi oraz współpracować z organiza
cjami i fundacjami mającymi podob
ne cele. Prezesem został prof. Grze
gorz Matuszak, kolekcjoner i znaw
ca, prywatnie miłośnik małych form 
grafiki, a życzliwego wsparcia i cen
nych wskazówek udzielili pracowni
cy Muzeum Drukarstwa Warszaw
skiego, naukowcy, artyści oraz inni 
kolekcjonerzy. Dzięki tym ostatnim 
zbiory Ryszarda Uljańskiego wzboga
ciły się licznymi darami. Barbara Szy
mańska, wdowa po znakomitym ko
lekcjonerze, wydawcy i bibliofilu, Ja
nuszu Mikołaju Szymańskim (1938- 
-1998), przekazała książki męża z za
kresu grafiki i poligrafii, klocki i pły
ty do odbijania grafik oraz same gra
fiki, m.in. Stasysa Eidrigeviciusa i Eu
geniusza Geta-Stankiewicza. Okazały 
się one pomocne przy tłumaczeniu 
młodzieży, jak wyglądają poszczegól
ne etapy powstawania grafiki warsz
tatowej. Z kolei dar Janiny i Zygfry
da Gardzielewskich - to prasa do od
bijania klocków drzeworytniczych 

z początku XX w. oraz liczne grafiki 
i druki ulotne - projektowane i odbi
jane przez samego Zygfryda Gardzie- 
lewskiego (1914-2001), autora to
ruńskiej antykwy. Twórcy Muzeum 
Książki Artystycznej na Księżym 
Młynie w Łodzi, Jadwiga i Paweł 
Tryznowie pomogli Uljańskiemu po
większyć zbiór maszyn, np. o dzie
więtnastowieczną maszynę do druko
wania zwaną „Bostonką”, a państwo 
Nawroccy przekazali cenne obiekty 
z zakresu introligatorstwa: noże do 
podcinania skóry na okładkę, dzie
więtnastowieczne narzędzia do zdob
nictwa stemplowego, secesyjny tłok - 
po swoim dziadku, łódzkim introliga
torze Jerzym Sitkowskim. Na szcze
gólną uwagę zasługuje dar prof. Janu
sza Dunina-Horkawicza (1931-2007), 
wybitnego bibliotekarza i bibliofila, 
autora licznych publikacji poświęco
nych książce i bibliofilstwu. Odstąpił 
on Ryszardowi Uljańskiemu swoje 
druki z zakresu bibliologii oraz część 
kolekcji ekslibrisów pochodzących 
z książek nieistniejących już bibliotek 
pułków wojskowych przedwojennej 
Rzeczypospolitej oraz bibliotek ziem 
wschodnich, utraconych po drugiej 
wojnie światowej. Czy to nie dosko
nały materiał na lekcję historii? Z ko
lei zbiór materiałów dotyczących 
miejscowości Rzepki koło Tuszyna, 
obejmujący prawie 60 dokumentów od 
roku 1774 po lata trzydzieste XX w., 
mógłby śmiało posłużyć jako mate
riał na scenariusz filmowy. Unikato
wy pod względem kompletności obej
muje różnorodne źródła pisane, doty
czące kilku pokoleń szlacheckiej rodzi
ny Rzepeckich. Ciekawostką są zwłasz
cza opisy podziałów ziemi i związa
nych z nimi rodzinnych procesów...

Choć lekcje i warsztaty w pracow
niach Ryszarda Uljańskiego cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem szkół 
i zorganizowanych grup nie tylko 
z Łodzi, latem 2007 r. fundacja mu- 
siała zawiesić działalność edukacyjną 
- PKP wymówiło jej wynajem po
mieszczeń. Los cennych zbiorów 
łódzkiego miłośnika książki stanął 
pod znakiem zapytania. Na szczęście, 
dość szybko znalazła się instytucja za
interesowana zorganizowaniem stałej 
ekspozycji części kolekcji - Politech
nika Łódzka. Dzięki staraniom dy
rektor Instytutu Papiernictwa i Poli-
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grafii, prof. Barbary Surmy-Ślusar- 
skiej, uczelnia zawarła we wrześniu 
2007 r. bezterminowe porozumienie 
z fundacją, na mocy którego pracow- 
nia-muzeum Ryszarda Uljańskiego 
dostała trzy pomieszczenia na terenie 
Instytutu i merytoryczne wsparcie 
pracowników naukowych. Już jako 
Muzeum Papieru i Druku nowa-stara 
inicjatywa w myśl dewizy fundacji 
służyć ma z jednej strony naukow
com i studentom, z drugiej - wszyst
kim zainteresowanym poznaniem hi
storii europejskiego papiernictwa, 
drukarstwa i introligatorstwa.

Otwarta 19 listopada 2007 r. 
placówka składa się z trzech części. 
W pierwszej zgromadzone są maszy
ny i narzędzia typowe dla dziewięt
nastowiecznego zakładu introligator
skiego oraz publikacje z lat 1899-2007, 
dotyczące tradycyjnego introligator
stwa i zdobienia książek. Część druga 
poświęcona jest maszynom do typo- 
grafii, takim jak np. stop-cylinder 
z ręcznym nakładaniem papieru. 
Trzecia część obejmuje historię pa
pieru na świecie: książki, grafiki 
warsztatowe i użytkowe, druki ulot
ne, podręczniki oraz biogramy posta
ci zasłużonych dla kultury papieru,

takich jak wspomniany już Zygfryd 
Gardzielewski, prof. Janusz Dunin- 
-Horkawicz czy zapomniany dziś 
Henryk Maszewski (1910-1992) - 
właściciel pierwszego po wojnie pry
watnego antykwariatu w Łodzi, zało
życiel Łódzkiego Klubu Miłośników 
Książki, człowiek niezwykle zasłużo
ny dla łódzkich bibliotek, które 
u niego właśnie zakupiły wiele cen
nych pozycji, podobnie jak sam Ry
szard Uljański. To niejedyny powód 
wielkiego szacunku twórcy Muzeum 
Papieru i Druku dla tej niezwykłej 
postaci. Ryszard Uljański przyznaje, 
że wiele nauczył się od Henryka Ma- 
szewskiego, nie tylko o książkach. 
Także tego, jak swoimi „skarbami” 
mądrze dzielić się z innymi. Dlatego 
zdublowane obiekty chętnie przeka
zuje innym publicznym kolekcjom, 
np. Muzeum Drukarstwa Warszaw
skiego podarował czcionki drewnia
ne, a Wojewódzkiej i Miejskiej Bi
bliotece Publicznej im. Marszałka Jó
zefa Piłsudskiego w Łodzi - kilkaset 

książek dla dzieci. I co być może naj
ważniejsze - podczas warsztatów 
z młodzieżą nie tylko pokazuje, jak 
złożyć i oprawić książkę lub czerpać 
papier, ale zachęca też do czytania.

Łódzkie Muzeum Papieru i Dru
ku oczywiście nie może pokazać na 
raz wszystkich cennych obiektów 
zgromadzonych przez fundację 
„Ocalić od zapomnienia”. Dlatego 
ekspozycja często będzie się zmie
niać - w obrębie trzech tematycz
nych części. Na odsłonę czeka jesz
cze wiele interesujących pozycji, jak 
chociażby siedemnastowieczne opra
wy, oryginalne druki ksylograficzne, 
czyli odbijane bezpośrednio z drew
nianego klocka, zbiór ekslibrisów... 
Wciąż pojawiają się też nowe ekspo
naty - ostatnio powojenny grafo- 
pres, gdyż Ryszard Uljański jest nie 
tylko opiekunem i przewodnikiem 
po muzeum, ale przede wszystkim 
kolekcjonerem.

Monika Nowakowska

Muzeum Papieru i Druku w Lodzi czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00, 
tel.: 042-631-28-58. Adres: Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, 90-924 Lódż, 
ul. Wólczańska 223, www.papiernictwohistoryczne.pl.

Spotkanie z książką
MALARSKIE PASJE PISARZA

Józef Ignacy Kraszewski, powieściopisarz, poeta, historyk, krytyk 
literacki, publicysta i wydawca, a więc człowiek aktywny w wielu 
dziedzinach, miat także inną pasję, o której rzadko się wspomina - 

malarstwo. W ubiegłym roku, ogłoszonym Rokiem Kraszewskiego 
w Powiecie Bialskim w związku ze 195. rocznicą urodzin i 120. rocz
nicą śmierci twórcy, w muzeum jego imienia w Romanowie prezen
towana była wystawa „Na marginesie twórczości literackiej. Malar
skie pasje Józefa Ignacego Kraszewskiego” (27 lipca -15 paździer
nika 2007). Teksty wprowadzające do katalogu wystawy, wydanego 
przez Muzeum w Romanowie ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, opracowane zostały przez Annę Czobo- 
dzińską-Przybystawską i Halinę Kostkę-Chybowską (które byty rów
nież autorkami scenariusza ekspozycji). Opisanych tu zostało wiele 
ciekawych faktów z biografii Kraszewskiego. Zainteresowanie sztu
ką towarzyszyło mu całe życie. Byt miłośnikiem zabytków, krytykiem 
dzieł plastycznych i muzycznych, a także jednym ze 
znanych dziewiętnastowiecznych kolekcjonerów: zbie
rał dzieła sztuki, okazy bibliofilskie i zabytki archeolo
giczne. Współpracowali z nim właściciele największych 
zbiorów archeologicznych i numizmatycznych: Eusta
chy i Konstanty Tyszkiewiczowie, Adam Honory Kirkor, 
Paweł Bolesław Podczaszyński, Karol Beyer, Ludwik 
Pawłowski, Aleksander Przezdziecki (zob. Maria Kra
jewska, Józef Ignacy Kraszewski i archeologia, „Spo
tkania z Zabytkami", nr 1, 2008, ss. 39-40). W zbio
rach polskich znane są namalowane przez niego 
23 prace olejne, 38 akwarel, oraz około 2000 rysun
ków. W jego dorobku znalazły się również sztychy 
(akwaforty, litografie).

Najbardziej znane są wykonywane przez Kraszewskiego rysun
ki; była to ukochana forma jego wypowiedzi, a także gromadzenia 
dokumentacji, prace ołówkowe służyły też do inwentaryzowania za
bytków, o potrzebie ratowania których często wspominał. Mniej zna
ne są obrazy olejne i akwarele, więc przede wszystkim one zostały 
zaprezentowane na wystawie. Ich reprodukcje (m.in. „Krajobraz wo
łyński" z 1854 r., „Dwaj podróżni”, przed 1859 r., „Pejzaż górski 
z wodospadem” z 1867 r.) otwierają katalog. W kolejnej jego części 
opublikowano reprodukcje obrazów zachowanych w polskich zbio
rach, ale z różnych względów (najczęściej z powodów konserwator
skich lub braku kontaktu z prywatnym właścicielem) nieeksponowa- 
nych na wystawie, następnie zamieszczono reprodukcje trzech za
ginionych obrazów oraz spis tych prac, które zachowały się w zbio
rach litewskich i ukraińskich, wreszcie prac nieznanych, opisywa
nych tylko w korespondencji pisarza. Obrazy olejne ukazane zosta

ły według chronologii ich powstawania, akwarele upo
rządkowano według kolekcji muzealnych, z których po
chodzą.

Ciekawe są opublikowane w katalogu fragmenty li
stów Kraszewskiego, w których wspomina, jaką rolę w je
go życiu odgrywało malarstwo („to moja jedyna pasja, 
a istna pasja, bo o wszystkim zapominam, kiedy siedzę za 
trójnogiem i pędzle mam w ręku"), fragmenty listów od 
przyjaciół, poruszonych wrażeniem, jakie jego obrazy 
wywierały (trochę przy tym zazdroszczących mu talentu). 
Kalendarium życia i twórczości Kraszewskiego i wybór 
bibliografii stanowi cenne uzupełnienie publikacji.

Katalog dostępny jest w bibliotekach naukowych 
i muzeach.
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Ze Stefanem Norblinem 
w Indiach

C
oraz częściej przywracane są 
pamięci zjawiska artystyczne 
z czasu młodości pokolenia 
przedwojennego. Od kilkunastu lat 

trwa odkrywanie i nobilitacja art 
deco - stylu lat dwudziestych i trzy
dziestych XX w. Stylistyka tamtego 
okresu rozpoznawalna jest w malar
stwie Tamary Łempickiej, Rafała 
Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej 
czy Stefana Norblina. Wielowątko- 
wość tego nurtu przybliżyła niedaw
no wystawa „Nie tylko art 
deco” prezentowana od 17 
maja do 2 września 2007 r. 
w Muzeum Narodowym 
w Krakowie.

Jednym z najwszech
stronniejszych artystów te
go nurtu w sztuce polskiej 
był Stefan Norblin (1892- 
-1952). Uchodził on za jed
ną z najbarwniejszych po
staci przedwojennej bohe
my Warszawy. W dziedzi
nie sztuki dał się poznać ja
ko wzięty portrecista sfer 
rządowych oraz elit towa
rzyskich stolicy. Oprócz 
malarstwa aktywnie upra
wiał wiele dyscyplin sztuk 
użytkowych. Niekiedy po
sługiwał się pseudonimem 
hrabia Luxemburg. Popu
larność zyskał jako cięty karykaturzy
sta prasowy, ilustrator książek, gra
fik, projektant plakatów, mody, ar
chitekt wnętrz, scenograf, a nawet 
niedoszły producent filmowy. Język 
jego wypowiedzi artystycznej odpo
wiadał modnej właśnie stylistyce art 
deco. Nurt ten ogniskował pozornie 
sprzeczne tendencje artystyczne - 
pęd ku nowoczesności, fascynacje lu
dowością, egzotyką odległych kultur, 
odkryciami archeologicznymi, a tak
że penetracją stanów podświadomo
ści. Treści te wyrażano różnorodnie: 
albo za pomocą skrajnie purystycz- 
nych środków formalnych, albo syn

tetyzowania, stosowania napięć, ryt- 
mizowania i kontrastowania kompo
zycji. W projektowaniu wykazywano 
się szczególnie wyrafinowanym sma
kiem estetycznym, opartym na pro
stocie form i doborze szlachetnych 
materiałów. Cechy te w znacznym 
stopniu odnajdujemy również 
w twórczości Stefana Norblina.

Polskie korzenie francuskiej ro
dziny Norblinów sięgają zaledwie 
drugiej połowy XVIII w., ale położy

li oni ogromne zasługi dla rozwoju 
sztuki i przemysłu w Polsce. Dwie 
dziedziny aktywności - sztuka i tech
nika - nieustannie przeplatały się 
w kolejnych pokoleniach polskich 
Norblinów.

Założycielem dynastii związanej 
w pięciu pokoleniach z Warszawą był 
Jean Pierre Norblin de la Gourdaine, 
francuski malarz, działający pod me
cenatem książąt Czartoryskich. Jego 
malarstwo od dawna ma utrwaloną 
pozycję w kanonie historii sztuki pol
skiej. Natomiast potomkowie mala
rza przez ponad sto lat z sukcesem 
rozbudowywali rodzimy przemysł 

metalurgiczny. Fabryka Wyrobów 
Platerniczych Norblin & Spółka zna
na była daleko poza kordonem zabo
ru rosyjskiego. Specjalizowała się 
głównie w odlewnictwie artystycz
nym. Największe uznanie na rynku 
użytkowników zdobywały kunsztow
ne wyroby złotnicze. Wytwarzano 
szeroki asortyment przedmiotów co
dziennego użytku, głównie galanterii 
i zastaw stołowych, utensylia litur
giczne, sprzęt oświetleniowy, etc.

Przedmioty opatrzone zna
kiem fabrycznym „Norbli
na” gwarantowały piękną 
formę i wysoką jakość.

Stefan Norblin, wyzna
czony na sukcesora majątku 
rodzinnego, z pełną deter
minacją wybrał los artysty. 
Z perspektywy naszego cza
su, mając wgląd w jego bo
gaty dorobek artystyczny, 
najbardziej intrygujący wy- 
daje się rozdział ostatni. Jest 
to zarazem najmniej znany 
okres jego drogi twórczej, 
przypadający na pięć lat 
emigracji wojennej w In
diach.

Gdy we wrześniu 1939 r. 
Niemcy zaatakowali Polskę, 
Stefan Norblin wraz z żoną, 
znaną gwiazdą filmową i te

atralną Leną Żelichowską, opuścili 
Warszawę. Ich celem były Stany 
Zjednoczone, do których droga wio
dła przez Daleki Wschód. Będąc 
w Bagdadzie, artysta miał okazję wy
kazać się umiejętnościami sprawnego 
portrecisty. Zawdzięczał to otrzyma
niu prestiżowego zamówienia na wy
konanie wizerunków członków ro
dziny królewskiej i angielskiego kor
pusu dyplomatycznego. W 1941 r. 
Norblinowie znaleźli się w Indiach. 
W okresie wojny przebywało w miej
scowości Valivade (Kohlhapur) oko
ło pięciu tysięcy polskich repatrian
tów z sowieckich łagrów.

1. Rodzinna fotografia Stefana Norblina, Leny Żelichowskiej i ich syna 
Andrzeja
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Pierwszy etap pobytu w Indiach 
upłynął Norblinom w Bombaju, gdzie 
artysta zatrudniony został jako na
dworny malarz maharadży Morvi La- 
khadiraj do dekorowania wnętrz no
wo zbudowanej rezydencji. Wykonał 
tam, oprócz reprezentacyjnego por
tretu władcy, blisko dwadzieścia pięć 
malowideł ściennych i obrazów na 
płótnie. Całość utrzymana jest w bli
skiej mu stylistyce art deco, z dosko
nałym wyczuciem cech hinduskiej 
sztuki. W luksusowych apartamen
tach reprezentacyjnych i mieszkalnych 
- holu, jadalni, salonach, sypialni, bi
bliotece, sali bilardowej, barze, base
nie, łazience, a nawet gabinecie uciech 
miłosnych - powstał cykl scen inspi
rowanych bogatą mitologią hindu
istyczną. Nie zabrakło tam też ujęć ro
dzajowych, egzotycznych zwierząt, 
bujnej roślinności i wyrafinowanego 
erotyzmu. Realizacja ta okazała się na 
tyle udana, iż ze strony innych maha
radżów posypały się kolejne zamówie
nia. Następną rezydencją, którą Nor- 
blin ozdobił w 1943 r. swoimi malo
widłami, był pałac maharadży Ram- 
garh Raj w Padmie, usytuowanej 
w północno-wschodnim kantonie In
dii. Namalował tam dziesięć dekora
cyjnych płócien z przedstawieniami 
hinduskich bóstw oraz dwa rodzajowe 
ujęcia z życia hinduskiego ludu. Ła
two domyślić się, że stosunkowo szyb
ko polski artysta zyskał wysoką pozy
cję towarzyską w kręgach hinduskiej 
i angielskiej arystokracji. W lutym 
1944 r. w Bombaju odbyła się indywi
dualna wystawa Norblina, rekomen
dowana przez polskiego konsula Eu
geniusza Banasińskiego. Kolejną przy
stanią był Jodhpur w Radżastanie, 
w północno-zachodnich Indiach. Tu 
artysta podjął się największego przed
sięwzięcia dla maharadży Umaid 
Singh. Właśnie po 15 latach - od roz
poczęcia w 1929 r. - dobiegła końca 
budowa jednego z największych dwu
dziestowiecznych pałaców świata, 
który znany jest pod nazwą Umaid 
Bhawan Palace. Autorem projektu był 
słynny londyński architekt Henry 
Vaugham Lanchester. Pod względem 
architektonicznym pałac stanowi 
eklektyczny konglomerat wschodnich 
i zachodnich tradycji stylistycznych. 
Gigantyczna, iście bajkowa budowla, 
zwieńczona została wyniosłą neorene-

sansową kopułą i wysokimi hinduski
mi wieżami. Usytuowana jest - ponad 
wielomilionowym miastem - na naj
wyższym różowoskalistym wzniesie
niu Chittar. O skali pałacu niech 
świadczą jego wymiary: 210 m szero
kości, 111 m wysokości i aż 347 po
koi. W rozplanowaniu uwzględniono 
tradycyjny podział na część dla męż
czyzn i dla kobiet, z oddzielnymi wej
ściami. Pech sprawił, że statek trans
portujący luksusowe wyposażenie, za
mówione w renomowanej londyńskiej 
firmie „Maples”, został zatopiony 
przez niemiecką łódź podwodną. 
W następstwie tego zdarzenia maha
radża Umaid Singh zwrócił się do 
Norblina o zaprojektowanie nowego 
umeblowania oraz wykonanie serii 
malowideł ściennych. W ciągu trzech 
następnych lat powstawało jedno 
z najbardziej wyszukanych rozwiązań 
w dziedzinie nowoczesnego projekto
wania wnętrz pałacowych. Uzupełnia
ła je dekoracja pałacu myśliwskiego 
Sadar Samand, oddalonego 60 km od 
Jodhpur. W obu realizacjach Norblin 
wykazał się świetnym wyczuciem hin
duskiego języka form w interpretacji 
art deco. W projektowaniu wnętrz 
operował przede wszystkim czystą 
przestrzenią, wyważonymi proporcja
mi, w meblarstwie stosował szlachet
ne gatunki drewna, chromowane ele
menty i mocne akcenty kolorystyczne.

Równocześnie z nasilającymi się 
tendencjami niepodległościowymi, we 
współczesnej sztuce hinduskiej doko
nywały się istotne przewartościowania 
artystyczne. U schyłku kolonializmu 
wyraźnie wzrastało poczucie tożsamo-

2. Basen w pałacu Umaid Bhawan

3. Mira Bai i Kryszna, malowidło w sali 
tronowej pałacu Umaid Bhawan

4. Durga, malowidło w sypialni pałacu 
myśliwskiego w Sadar Samand

(zdjęcia: 2-4 - Józef Steciński) 

ści kulturowej. Aspekt ten także starał 
się uwzględniać w swoich hinduskich 
pracach polski artysta. Po raz pierwszy 
Norblin miał zmagać się z tak wielkie
go formatu powierzchniami malarski
mi. Dwie spośród jego 20 prac miały 
po około 30 m2 powierzchni, pozosta
łe po blisko 10 m2. Artysta posługiwał 
się różnymi technikami malarskimi. 
Malował obrazy bezpośrednio na mu
rze, na płótnach bawełnianych, na je
dwabiach, a nawet na szkle. Dodatko
wym wyzwaniem była konieczność 
zmierzenia się z mitologią i ikonogra
fią hinduską. Podstawowymi źródłami 
przy opracowywaniu tematów stały się 
starohinduskie epopeje: Mahabharata 
i Ramajana. Natomiast inspiracji arty
stycznych dostarczała mu przebogata 
spuścizna sztuki hinduskiej. W kom
ponowaniu scen sięgał niejednokrot
nie do malarstwa miniaturowego 
z XVII i XVIII w., do dekoracji lako
wych, kamiennych płaskorzeźb i in
nych technik zdobniczych. We wnę
trzach pałacowych Umaid Bhawan po
wstawała więc wielowątkowa opo
wieść, z udziałem bogów, historycz
nych bohaterów, właścicieli i zwyczaj
nych śmiertelników. W holu pałacu 
uwiecznił dwie monumentalne, półko
liste w kształcie sceny odnoszące się do 
rodu maharadży - zwycięską bitwę za
łożyciela miasta Rathora przeciwko
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Mogołom (1638-1718) oraz orszak 
ślubny samego maharadży. Najwięcej 
obrazów poświęconych jest jednak bo
gom. Są to pełne symbolicznych zna
czeń epizody z życia: Kryszny, Siwy 
i Parwati, Sarasvati, Wisznu, Ardżuny, 
Czitrangady, Durgi, Gatotkacha. Nie
kiedy ten sam temat pojawia się w róż
nych wariantach kompozycyjnych. 
Norblin maluje syntetycznie, płasko, 
linearnie. Jego obrazy cechuje po
wściągliwa, umowna ekspresja, wy
smakowana dekoracyjność, nasycona 
kolorystyka. Postacie wydają się bez- 
czasowe, zastygłe w swych wynio
słych, hieratycznych pozach. Ten spo
sób przedstawiania zgodny jest z tra
dycją kanonu wschodniego. Bóstwom 
towarzyszą niekiedy egzotyczne, dra
pieżne zwierzęta - tygrysy, lwy, pante

ry. Zresztą zwierzętom dżungli Nor
blin poświęcił odrębne wizerunki. 
Z mistrzowską wprawą uchwycił je 
w naturalnym otoczeniu bujnej, tropi
kalnej roślinności.

Na szczególną uwagę zasługują 
także kobiece reprezentacje bóstw. 
Są one uosobieniem subtelnej, do
stojnej zmysłowości. Ich piękne, gib
kie sylwetki okrywają dekoracyjne 
barwne szaty. Dziewczyny z gracją 
poruszają się, np. grając na instru
mentach. Przebywają w odrealnionej, 
uduchowionej rzeczywistości, jakby 
zasłuchane w swój wewnętrzny głos.

Norblin uwieczniał również współ
czesne przejawy życia. W barze półob- 
nażone tancerki dynamicznie poruszają 
się w rytm tanecznej muzyki przy świe
tle księżyca. Świat podwodnej flory 
i fauny odmalowany na ścianach base
nu odbija się w tafli rzeczywistej wody, 
tworząc efekt akwarium. Gdzie indziej 
pojawiają się sceny gry w polo, wyścigi 
konne czy zaloty miłosne.

Przymusowa emigracja wojenna 
okazała się więc dla Norblina fascy
nującą podróżą artystyczną na Daleki 
Wschód. Na jego dzieło w Indiach 
złożyło się blisko 50 monumental
nych prac zgromadzonych w co naj
mniej czterech pałacowych rezyden
cjach maharadżów. Hinduski epizod 
biografii artysty wciąż jednak pozo- 
staje u nas mało znany.

Finał życia artysty okazał się naj
bardziej dramatyczny w skutkach. Po 
opuszczeniu Indii w 1947 r. Norbli- 
nowie dotarli w końcu do USA. Osie

dlili się w San Francisco. Niestabilna 
sytuacja materialna, artystyczna i po
stępująca ślepota doprowadziły Nor
blina do samobójstwa w 1952 r.

Po przeszło 60 latach pałac Umaid 
Bhawan w Jodhpur funkcjonuje nadal 
jako główna siedziba maharadży, 
obecnie wnuka pierwszego właścicie
la. Znajduje się tu także muzeum 
i luksusowy pięciogwiazdkowy hotel. 
Wystrój wnętrz autorstwa Norblina 
stał się atrakcją reklamującą obiekt 
i przyciągającą gości hotelowych. 
Przewodnicy z dumą pokazują dzieło 
polskiego artysty. Niestety, niektóre 
malowidła, szczególnie w sali trono
wej - orientalnej, od lat ulegają postę
pującej destrukcji. Przyczyną okazały 
się niedostatki technologiczne i nie
sprzyjające warunki klimatyczne. Do
tyczy to w dużej mierze sześciu wiel
kich malowideł w tejże sali. Wobec 
niedoboru w Indiach specjalistów, 
z pomocą konserwatorską przyszła 
Polska. W 1994 r. polski konserwator 
Józef Steciński przeprowadził w Ra- 
dżastanie pierwszą ekspertyzę. Stan 
części prac ocenił wtedy jako katastro
falny. Dopiero w 2006 r. w ramach 
„Dni Kultury Polskiej w Indiach”, or
ganizowanych przez Instytut Adama 
Mickiewicza i Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, podjęto 
decyzję przeprowadzenia konserwacji 
ze środków polskich przeznaczonych 
na ochronę dziedzictwa narodowego 
poza granicami kraju. Realizacja prze
biegać będzie kilkuetapowo w ciągu 
najbliższych pięciu lat. Pracami kieru
je Józef Steciński, konserwator 
o ogromnych zasługach w ratowaniu 
zabytków za granicą (Kambodża, 
Wietnam, Ukraina). Pamięć o Norbli- 
nie powoli odżywa. Biografię malarza, 
a szczególnie ślady jego działalności 
w Indiach, przybliżył dokumentalny 
film Roberta Ćwiklińskiego z 2006 r.

Prace Norblina imponują rozma
chem, wyczuciem hinduskiej tradycji 
i formy zinterpretowanej w stylu art 
deco. Jednak to, co decyduje o sile od
działywania tej sztuki - to indywidual
ność i wyrazistość wypowiedzi samego 
artysty. Twórcy dotychczas zbyt mało 
docenianego, a obecnie odkrywanego 
na nowo, i to nie tylko w kontekście 
„orientalnego” rozdziału jego biografii.

Małgorzata Reinhard Chlanda
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art info.pl
PORTAL RYNKU SZTUKI

www.artinfo.pl
największa baza informacji o rynku sztuki 
nie muszisz szukać dalej...

2.000
galerii w indeksie
adresy, oferty sprzedaży, relacje z wystaw

10.000
artystów w indeksie
noty biograficzne, prezentacje prac, odnośniki do wystaw i aukcji

100.000
obiektów dzieł sztuki
baza zawiera wszystkie obiekty wraz z cenami sprzedaży, 
oferowane na aukcjach domów aukcyjnych od 2000 roku

Jubileusz
Muzeum Zamkowego 

w Dębnie

W tym roku Muzeum 
Zamkowe w Dębnie, 
będące oddziałem Okręgo

wego Muzeum w Tarnowie, 
obchodzi 30-lecie swego 
istnienia. Dla uświetnienia 
tego jubileuszu opracowa
ny zostat bogaty program 
rozmaitych imprez pt. 
„Zamkowe biesiady kultu
ralne - Dębno 2008". 
W kwietniu w ramach ob
chodów jubileuszu odbyty 
się „Wiosenne Spotkania 
przy Kawie”, w czasie któ
rych nastąpiło przejęcie do 
zbiorów muzealnych cen
nego daru Adama Chomi- 
czewskiego - drzewa gene
alogicznego rodu Tarłów 
(zob. artykuł na ss. 16-17).
W następnych miesiącach 

zaplanowane są kolejne im
prezy:
• 6-8 maja - plener malar- 
sko-fotograficzny uczniów 
szkól artystycznych oraz 
młodzieży niepełnospraw
nej, zakończony wystawą 
ich prac;
• 18 maja - wernisaż wysta
wy „85. lecie pleneru kra
kowskiej ASP w Dębnie 
1923-2008” (czynnej do 
sierpnia 2008 r.), połączony 
z wydaniem opracowania 
kustosza muzeum Lidii 
Luchter-Krupińskiej pt. 
„Dębno 1923 r. Artystyczny 
przystanek młodych mala
rzy krakowskich na drodze 
do stawy” oraz katalogu wy
stawianych prac;
• 2 czerwca - Dzień Dziec
ka, zabawy z historią i sztu
ką we wnętrzach i na wzgó
rzu zamkowym;
• 24 czerwca - IV Święto
jańska Noc Muzealna, im
preza wieczorno-nocna 
w zamku i wokół niego 
(zwiedzanie komnat zamko
wych, koncerty, wspólne 
śpiewy, konkurs na wianek, 
na Białą Damę, wróżby, tań
ce z ogniem itp.);
• 20 lipca - projekt „Pier
ścień św. Kingi", we współ

pracy z Małopolskim Insty
tutem Kultury, połączony 
z cykliczną imprezą „Przy 
chlebie, wodzie i soli” (wy
darzenia związane z kultem 
św. Kingi, patronki ubogich 
i chorych, mającej w Dębnie

Fragment zamku w Dębnie, 
siedziby Muzeum Zamkowego

(fot. Andrzej B. Krupiński)

swój najstarszy pomnik 
z 1725 r.);
• 18-20 lipca-VIII Wieczory 
z Muzyką Dawną, koncerty 
zespołów dziecięcych i mło
dzieżowych na dziedzińcu 
zamkowym;
• 7 września - „Letnie Spo
tkania przy Winie”, koncert, 
otwarcie wystawy „Sztućce 
z różnych stron świata” 
z kolekcji Belga Wilfrieda de 
Meyera;
• 21 września - XIII Turniej 
Rycerski, największa plene
rowa impreza tego typu 
w Matopolsce;
• 5 października - zakończe
nie obchodów 30-lecia mu
zeum (uhonorowanie dar
czyńców i dobrodziejów pla
cówki, koncert, prezentacja 
osiągnięć, program stowno- 
-muzyczny na temat staro
polskiego stołu). 
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Królewski zakup

Pod koniec ubiegłego roku 
zbiory muzealne Zamku 
Królewskiego na Wawelu 

wzbogaciły się czterema ele
mentami z Serwisu Łabę
dziego, wykonanego dla 
hrabiego Henryka Bruhla 
w Królewskiej Manufakturze 
Porcelany w Miśni w latach 
1737-1741 (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 7, 1997, ss. 
11-13) lub nawet, jak wynika 
to z ostatnich badań, w la
tach około 1736-1742. Do 
dotychczasowej wawelskiej 
kolekcji pięciu „łabędzi” 
(dwóch talerzy, półmiska 
owalnego, półmiska okrą
głego i nakrywy na półmi
sek), dzięki „królewskiemu 
zakupowi”, dołączyły: talerz, 
dwa lichtarze oraz sosjerka 
w formie łabędzia. Obiekty 
prezentowane są na wysta
wie „Zbiory wawelskie. Na
bytki 2007", którą od 7 mar
ca do 31 maja br. można 
zwiedzać na Wawelu.

Wystawa ma na celu za
prezentowanie dzieł sztuki 
pozyskanych przez Zamek 

Królewski na Wawelu w cią
gu całego 2007 r. Zgroma
dzono na niej zestaw skrom
ny ilościowo (45 obiektów), 
ale w zasadniczy sposób 
dopełniający przechowywa
ne na Wawelu kolekcje. Sta
nowi on wyraz konsekwent
nej polityki zakupowej i de
pozytowej Zamku, zmierza
jącej do scalania rozproszo
nych zasobów historycz
nych rodzin (Sapiehowie) 
oraz kontynuowania zbiorów 
związanych z darczyńcami 
(Lanckorońscy).

Wśród zeszłorocznych 
nabytków udało się zgroma
dzić cenny zespół sapieżyń- 
skich pasów kontuszowych, 
portretów i zegarów. Lanc- 
koronsciana reprezentowa
ne są jednym obrazem i ze
stawem unikatowych tłoków 
pieczętnych Karola Lancko- 
rońskiego. Rarytasem wy
stawy jest wspomniana na 
wstępie grupa czterech ele
mentów sławnego Serwisu 
Łabędziego.

(dg)

Cztery z pięciu nowo nabytych do zbiorów Zamku Królewskiego 
na Wawelu elementów z Serwisu Łabędziego

(fot. Stanisław Michta)

Spotkanie z książką
SREBRNY OŁTARZ DARŁOWSKI

Srebrny ołtarz darlowski Doroty Szymczak - kierownika Pracowni
Konserwatorskiej Muzeum Pomorza Środkowego w Stupsku jest 

książką łączącą cechy monografii jednego z ciekawszych dzieł rze
miosła artystycznego XVII w., znajdujących się w zbiorach polskich 
muzeów, z popularyzatorską prezentacją warsztatu złotniczego. Za
wiera przy tym bogaty i różnorodny materiał ilustracyjny oraz napi
sana jest klarownym i przystępnym językiem, co daje możliwość 
znacznego rozszerzenia kręgu czytelniczego poza szczupłe grono 
historyków sztuki, muzealników i konserwatorów zabytków. Bez
sprzecznym walorem publikacji jest też jej staranna szata edytorska 
i dwujęzyczność (tekst w języku polskim i niemieckim).

Przedmiotem opracowania jest tzw. ołtarz dartowski, na który skła
dało się 27 większych i kilkanaście srebrnych płaskorzeźb o tematyce 
biblijnej, wykonanych techniką złotniczą, wprawionych w hebanową 
obudowę ze skrzydłami ozdobionymi malowanymi postaciami świę
tych. Wykonany został w pierwszej ćwierci XVII w. Pracę 
nad srebrnymi płaskorzeźbami rozpoczął w Szczecinie 
przybyły z Brunszwiku Johannes Kón/er, a po jego wcze
snej śmierci kontynuowali ją złotnicy augsburscy - Chri
stoph i Zacharias Lenckerowie. Niektóre z tych płaskorzeźb 
opracowano na podstawie wzorów graficznych znanego 
holenderskiego grafika Hendricka Goltziusa. Charakteryzu
ją się mistrzowskim, precyzyjnym wykonaniem wieloposta- 
ciowych scen z bogatym sztafażem i wyjątkową dbałością 
o szczegóły. Są bez wątpienia doskonałym przykładem ar
tystycznych dziel złotniczych okresu manieryzmu.

Zleceniodawcą ołtarza przeznaczonego do kaplicy 
zamkowej w Szczecinie był znany ze swych intelektual
nych, artystycznych i kolekcjonerskich zainteresowań 

książę szczeciński Filip II (1573-1618). Po śmierci księcia dopiero 
w 1636 r. na zlecenie pary książęcej Bogusława XIV i Elżbiety sto
larz Esaiasz Hepp z Augsburga wykonał hebanową obudowę dla 
płaskorzeźb i skrzydła. Ostatecznie ołtarz znalazł się w Darłowie, 
najpierw w kaplicy zamkowej, a później w kościele mariackim. 
W czasie drugiej wojny światowej zdeponowane w banku w Sławnie 
najcenniejsze części, tj. srebrne płaskorzeźby, zostały zrabowane. 
Po wojnie osiem przypadkowo odnalezionych płaskorzeźb zasiliło 
zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, a od 1967 r. jako depo
zyt znajdują się w Muzeum Pomorza Środkowego w Stupsku.

Autorka prześledziła i opisała burzliwe losy tego dzieła. Podję
ła próbę, być może ostateczną, ustalenia autorstwa poszczegól
nych płaskorzeźb, dotarta do wzorów graficznych niektórych scen, 
zestawiając je ze scenami wykonanymi w srebrze na potrzeby oma
wianego ołtarza. Sporo miejsca przeznaczyła na zaznajomienie 

czytelnika z technikami złotniczymi i pracą konserwa
torską.

Fragmenty ołtarza, w tym płaskorzeźby, prezento
wane są na stałej wystawie muzealnej, a pozostałe za
chowane jego elementy przechodzą obecnie gruntow
ną konserwację. Ze względu na brak większości pła
skorzeźb, pozostaje do rozwiązania zadanie konser
watorskie, czy i w jakiej formie rekonstruować braki, 
zmierzając do odtworzenia całego ołtarza.

Publikację można zamówić w Muzeum Pomorza 
Środkowego, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk lub 
drogą elektroniczną: muzeum@muzeum.slupsk.pl.

Stanislaw Szpilewski
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ROZMAITOŚCI

Zabytki i prawo

Nowelizacja ustawy o muzeach

Ustawa z dnia 21 listopada 
1996 r. o muzeach (Dz. U. 
z 1997 r., Nr 5, poz. 24), która we

szła w życie w lutym 1997 r., do
konała normatywnego rozdziele
nia regulacji dotyczącej muzeów 
od regulacji odnoszącej się do 
ochrony zabytków; wcześniej oba 
te zagadnienia zawarte byty 
w jednej ustawie z dnia 15 lutego 
1962 r. o ochronie dóbr kultury 
i o muzeach (Dz. U. z 1962 r., Nr 
10, poz. 48, ze zm.). Podkreślić 
warto, że rozdział tych dwóch 
spraw szczegółowych do oddziel
nych aktów normatywnych byt jak 
najbardziej uzasadniony.

Ustawa z 1996 r. o muzeach 
była już pięć razy nowelizowana 
(w 1999,2002,2003,2005 i 2007 r.). 
Ta ostatnia, z 2007 r„ została doko
nana ustawą z dnia 29 czerwca 
2007 r. (Dz. U. z 2007 r„ Nr 136, 
poz. 956) i zgodnie z jej art. 6 weszła 
w życie 31 sierpnia 2007 r.

Przede wszystkim zmieniona 
została definicja muzeum - zgod
nie z art. 1 znowelizowanej ustawy 
„muzeum jest jednostką organiza
cyjną nienastawioną na osiąganie 
zysku, której celem jest groma
dzenie i trwała ochrona dóbr natu
ralnego i kulturalnego dziedzictwa 
ludzkości o charakterze material
nym i niematerialnym, informowa
nie o wartościach i treściach gro
madzonych zbiorów, upowszech
nianie podstawowych wartości hi
storii, nauki i kultury polskiej oraz 
światowej, kształtowanie wrażliwo
ści poznawczej i estetycznej oraz 
umożliwianie korzystania ze zgro
madzonych zbiorów". Redakcja 
definicji „muzeum" pozostała bez 
zmian, natomiast zmieniono pew
ne ważne szczegóły. „Dobra kul
tury" zamieniono na „dobra natu
ralnego i kulturalnego dziedzictwa 
ludzkości", co nie do końca jest 
uzasadnione. Nadal brakuje kon
sekwencji i uporządkowania 
w używaniu takich pojęć, jak: 
dziedzictwo kultury, dziedzictwo 
kulturalne, dziedzictwo kulturowe, 
dobra kultury, zabytki, muzealia, 
dzieła sztuki i jeszcze kilka innych.

Przeredagowany został rów
nież zawarty w art. 2 katalog środ
ków służących realizacji celów 
określonych w wyżej wskazanej de
finicji muzeum. Są one realizowane 
przede wszystkim, ale nie tylko, 
przez: „1) gromadzenie zabytków 
w statutowo określonym zakresie, 
2) katalogowanie i naukowe opra
cowywanie zgromadzonych zbio
rów, 3) przechowywanie gromadzo
nych zabytków, w warunkach za
pewniających ich właściwy stan za

chowania i bezpieczeństwo, oraz 
magazynowanie ich w sposób do
stępny dla celów naukowych, 4) za
bezpieczenie i konserwację zbiorów 
oraz, w miarę możliwości, zabezpie
czenie zabytków archeologicznych 
nieruchomych oraz innych nieru
chomych obiektów kultury material
nej i przyrody, 5) urządzanie wystaw 
stałych i czasowych, 6) organizowa
nie badań i ekspozycji naukowych, 
w tym archeologicznych, 7) prowa
dzenie działalności edukacyjnej, 7a) 
popieranie działalności artystycznej 
i upowszechniającej kulturę, 8) udo
stępnianie zbiorów do celów eduka
cyjnych i naukowych, 9) zapew
nienie właściwych warunków 
zwiedzania oraz korzystania ze 
zbiorów i zgromadzonych infor
macji, 10) prowadzenie działalności 
wydawniczej". Jak łatwo zauważyć, 
zmienione zostały punkty 2, 4, 5, 
8 i 9 oraz dodano punkt 7a.

Do art. 5 dodano ustęp 6, 
zgodnie z którym muzea pań
stwowe oraz rejestrowane muzea 
samorządowe mają prawo uży
wania okrągłej pieczęci z wizerun
kiem orla ustalonym dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na
zwą muzeum w otoku.

Warto także wskazać na 
zmiany w rozdziale 4 dotyczącym 
muzealiów. Co ważne, zmieniła 
się treść art. 21 ustawy, według 
którego ustęp 1 brzmi obecnie 
„muzealiami są rzeczy ruchome 
i nieruchomości stanowiące wła
sność muzeum i wpisane do in
wentarza muzealiów. Muzealia sta
nowią dobro ogólnonarodowe". 
Dodany został ust. 1 a, który mówi, 
że „w przypadku muzeum niepo- 
siadającego osobowości prawnej, 
muzealiami są rzeczy ruchome 
i nieruchomości stanowiące wła
sność podmiotu, który utworzy! 
muzeum, oraz wpisane do inwen
tarza muzealiów", natomiast art. 
22 został uchylony.

W pewnym zakresie zmieniły 
się także przepisy dotyczące statu
tu muzeum (m.in. muzea nieposia- 
dające osobowości prawnej działa
ją na podstawie regulaminów, a ich 
statuty stają się z dniem wejścia 
w życie nowelizacji regulaminami), 
działającej przy ministrze kultury 
i dziedzictwa narodowego Rady do 
Spraw Muzeów (jednakże powoła
na przed dniem wejścia w życie 
przedmiotowej nowelizacji oraz jej 
przewodniczący działają do końca 
okresu, na jaki zostali powołani), 
odpłatności za wstęp do muzeów 
jako zasady i wyjątków od niej, rady 
muzeum, Państwowego Rejestru 
Muzeów, rady powierniczej. Ważne 

jest także uporządkowanie w nowe
lizacji przepisów dotyczących za
miany, sprzedaży oraz darowizny 
muzealiów. Zmieniono również 
przepisy dotyczące opłat za przy
gotowanie i udostępnianie zbiorów 
do celów innych niż zwiedzanie, 
przepisy dotyczące wizerunku mu
zealiów oraz przepisy dotyczące 
przenoszenia muzealiów. Wiele 
z tych zmian - to drobne zmiany re
dakcyjne, ale nie można ich ignoro
wać, gdyż często rodzą daleko idą
ce konsekwencje.

Ponadto rozmaite zmiany 
techniczne i językowe porządkują 
ustawę i realizują postulat konse
kwencji w ramach działalności le
gislacyjnej (zob. rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 
czerwca 2002 r. w sprawie „Za
sad techniki prawodawczej” 
- Dz. U. z 2002 r„ Nr 100, poz. 908), 
np. wszędzie, gdzie w ustawie 
mowa o Ministrze Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego, wprowa
dzono zgodnie z zaleceniami po
prawnej legislacji „ministra wła
ściwego do spraw kultury i ochro
ny dziedzictwa narodowego”. 
Gdyż o ile nazwa organu i tym sa
mym ministerstwa może się zmie
nić, o tyle ustawa będzie pozosta
wała bez konieczności noweliza
cji, gdyż zawsze będzie wiadomo, 
o jakiego ministra chodzi - zgod
nie z właściwym działem admini
stracji rządowej.

Nowelizacja ustawy o muze
ach spowodowała także koniecz
ność wydania siedmiu nowych ak
tów wykonawczych, spośród dzie
więciu rozporządzeń, ogłoszonych 
na podstawie ustawy z 1996 r. 
Zgodnie z jej art. 5, przepisy wyko
nawcze wydane przed dniem wej
ścia w życie ustawy nowelizującej 
zachowują moc do wejścia w życie 
nowych przepisów wykonaw
czych, nie dłużej jednak niż przez 
sześć miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy - czyli do 
początku marca 2008 r.

Ostatnią nowelizację ustawy 
o muzeach ogólnie należy ocenić 
pozytywnie, aczkolwiek z czasem 
można się spodziewać kolejnych 
zmian. Nikogo to nie powinno dzi
wić, gdyż prawo zmienia się 
z dnia na dzień, m.in. dlatego, że 
ustawodawca próbuje nadążyć 
za zmieniającą się rzeczywisto
ścią. Ważne jest tylko, aby każda 
kolejna zmiana była głęboko 
przemyślana, przygotowana, uza
sadniona i poprawnie przeprowa
dzona.

Kamil Zeidler
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Szanowni Państwo,

Po przeczytaniu tekstów „Wiel
ka woda" i „Powodziowe wo- 

dowskazy" („Spotkania z Zabyt
kami", nr 3, 2008) przypomniała

mi się pewna historia, opowiedziana 
przez znajomą przewodniczkę po Pozna
niu. W Poznaniu też mamy taką tabliczkę
powodziową, wmurowaną we frontową 
ścianę kamienicy nr 50 przy Starym Ryn
ku, na wysokości około 1,5 m od poziomu 
chodnika. Dokumentuje poziom wody 
podczas powodzi w roku 1736. Raczej 
nikt jej nie ukradnie, bo wykonana jest 
z piaskowca, a tylko ramkę ma metalową. 
No i zdarzyło się, że ta moja znajoma -
a było to w latach 70. ubiegłego wieku - 
oprowadzała po Poznaniu wycieczkę

z Czechosłowacji. Przyszli na Stary Rynek, 
a tam stoi figura św. Jana Nepomucena, 
patrona -jak wiadomo - od powodzi. Sta
nęła z grupą pod figurą i mówi: - „Patrz
cie, to wasz święty". Na to któryś z Cze
chów: - „W naszej historii było trzech za
służonych Janów: Jan Hus, Jan Żiżka 
i Jan Nepomuk. Ale dlaczego pani nazy
wa go świętym?" (Przypomnijmy, że repu
blika czechosłowacka miała wtedy w na
zwie „socjalistyczna", a ponadto Czesi ni
gdy nie byli przesadnie religijni). Przewod
niczka wskazała na tabliczkę na odległej 
o kilkadziesiąt metrów ścianie i opowie
działa o licznych niegdyś nawiedzających 
Poznań powodziach, które się definityw
nie skończyły, gdy postawiono figurę. 
W tym miejscu podkoloryzowała trochę - 
jak to przewodnik - historię, bo figura jest 
z roku 1724, zatem wcześniejsza, a po
nadto i w czasach późniejszych były ko
lejne powodzie. Czesi podsumowali - no, 
jeśli tak, to chyba rzeczywiście święty.

Aleksander Stokowski 
Poznań

Szanowna Redakcjo!

Rozpisana ostatnio ankieta na temat 
„Spotkań z Zabytkami" stwarza znakomitą 
okazję, by wyrazić swe poparcie dla cza
sopisma i wysiłków całej Redakcji w jego 
tworzeniu. Wypełnienie ankiety właściwie 
nie przysporzyło mi trudności, bowiem nie 
ma niczego, do czego mógłbym mieć ja
kiekolwiek zastrzeżenia. Przepraszam za 
tę bezkrytyczność, ale od kilkunastu lat, co 
miesiąc, zawsze z dużą przyjemnością 
biorę do ręki kolejny numer i przeglądam, 
czytam, odkładam, wracam... Są oczywi
ście bardziej lub mniej z mego punktu wi
dzenia interesujące tematy, ale przyjem
ność obcowania z czymś pięknym, zajmu
jącym jest zawsze taka sama.

Swego czasu miałem przyjemność 
zamieścić na lamach „Spotkań" (nr 
5 z 2004 r.) tekst o odbudowie spalonej 
w 2003 r. malowniczej, drewnianej cer
kiewki w Opace pod Lubaczowem. Jak 
to zwykle bywa, po pierwszym zapale 
idea ta nieco przycichła. Udało się jed-
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nak przeprowadzić remont ocalałej przed poża
rem cerkiewnej dzwonnicy-bramy i opracować 
dokumentację projektową odbudowy świątyni. 
Wybrane ostatnio władze lubaczowskiej gminy 
zamierzają powrócić do tego problemu. Może 
więc będzie nam dane zobaczyć odbudowaną 
cerkiew, zatrzymaną w kadrze przez Macieja Bo
gusza Śtęczyńskiego, a ostatnio przez Romana 
Muchę, którego prace i godny uznania zapal 
twórczy podziwialiśmy w styczniowym numerze 
„Spotkań z Zabytkami".

Rok temu podjęta została również sprawa 
uratowania przed zniszczeniem kolejnej opusz
czonej i zdewastowanej cerkwi greckokatolickiej, 
tym razem murowanej, wzniesionej na początku 
XX w. Znajduje się ona w Starym Dzikowie, na 
północny zachód od Lubaczowa. W styczniu 
2007 r. cerkiew stała się planem filmowym naj
nowszego dzieła Andrzeja Wajdy „Katyń", nomi
nowanego niedawno do „Oskara", najbardziej 
prestiżowej nagrody świata filmowego.

Cerkiew starodzikowska, wypełniona kilku
piętrowymi pryczami zaprojektowanymi przez 
wybitną polską scenograf Magdalenę Dipont, 
zamieniona została na obóz w Kozielsko. Po za
kończeniu zdjęć dekoracja została zachowana 
i pojawił się pomysł, aby pozostawić ją na stałe, 
uczynić z cerkwi swoiste muzeum scenografii fil
mowej, a jednocześnie miejsce „ożywionej eks
pozycji", która prezentowałaby warunki przetrzy
mywania polskich oficerów w sowieckich obo
zach. Pomysł zyskał społeczną aprobatę, gdyż, 
jak wiemy, podstawowym problemem dla 
opuszczonych cerkwi jest brak celu ich funkcjo
nowania. Po znalezieniu dobrego gospodarza 
i użytkownika znajdą się także fundusze, roz- 
pocznie się remont, zabytek otrzyma szansę na 
dalsze trwanie. Obchodzona niedawno kolejna, 
kwietniowa rocznica zbrodni katyńskiej jest do
brą okazją do skierowania apelu do wszystkich 
osób i instytucji o wprowadzenie w życie idei 
uratowania, zgodnie ze zgłoszonym pomysłem, 
cerkwi w Starym Dzikowie.

Janusz Mazur 
Lubaczów

W związku z apelem o ufundowanie tablicy 
upamiętniającej muzyka królewskiego Marcina 
Mielczewskiego i umieszczenie jej na fasadzie 
kamienicy przy ul. Jezuickiej 6 w Warszawie (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 2008, ss. 34-35) 
redakcja zwróciła się listownie do stosownych in
stytucji o podjęcie takich działań. W odpowiedzi 
otrzymaliśmy m.in. list, w którym czytamy:

Szanowny Panie Redaktorze!
Z zainteresowaniem przeczytałem i z pełną 

aprobatą odnoszę się do inicjatywy upamiętnie
nia tablicą pamiątkową muzyka królewskiego 
Marcina Mielczewskiego.

Jest sprawą naturalną, że tablica poświęco
na muzykowi Zygmunta III i Władysława IV oraz 
kapelmistrzowi Karola Ferdynanda Wazy (bisku
pa wrocławskiego i płockiego), powinna być 
umieszczona tam, gdzie mieszkał i zmarl Marcin 
Mielczewski, czyli przy ul. Jezuickiej 6.

Mając to na względzie przekazuję Pana wy
stąpienie - wraz z poparciem Federacji - do Sto
łecznego Konserwatora Zabytków oraz Wspólno
ty Mieszkaniowej przy ul. Jezuickiej 6/8 z wnio
skiem podjęcia starań ufundowania tablicy po
święconej Marcinowi Mielczewskiemu.

Informuję także, iż w przypadku realizacji 
Federacja będzie współuczestniczyć w kosztach 
wykonania tablicy.

Z poważaniem 
Jan Budkiewicz 

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych 
Pracowników Kultury i Sztuki

W zamieszczonym w nr. 2,2008 spisie polskich czaso
pism poświęconych zabytkom zostały podane niewła
ściwe dane adresowe redakcji czasopisma „Renowa
cje i Zabytki”. Zarówno redakcja, jak i wydawnictwo 
mieści się pod adresem: Agencja Informacyjno-Pro- 
mocyjna „raport”, „Renowacje i Zabytki”, 30-397 Kraków, 
ul. Księdza Wujka 49, tel. (+4812) 267-32-99, tel./fax 
(+4812) 262-36-92.

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisfna
• dla szkól 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:
/ Bronisław Mendocha z Ziębic - Artur Międzyrzecki, Warszawa Prusa i Gierymskiego. Szkice 
z dawnej Warszawy, wyd. Arkady, Warszawa 1957 (reprint z 2007 r.)

/ Lech Strembski z Elbląga - Karolina Targosz, Królewskie uroczystości weselne w Krakowie 
i na Wawelu 1512-1605, wyd. Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2007

/ Lucyna Pastewska z Warszawy - „Konstytucja" miasta Pułtuska z 1729 roku, pod red. Krzysz
tofa Wiśniewskiego, wyd. Urząd Miejski w Pułtusku oraz Sarmatia Artistica Maciej Kamil Jabłoń
ski, Warszawa 2007

/ Iwona Katędowska-Szajerka z Grudziądza - Polska ginąca, pod red. Pawła Zalewskiego, wyd. 
Carta Blanca, Warszawa 2007

/ Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka z Katowice - Kresowe dziedzictwo. Ar
chitektura drewniana ziemi lubaczowskiej, pod red. Stanisława Piotra Makary i Barbary Woch, 
Lubaczów 2006

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 
blankietach przekazów pocztowych i bankowych. Prenume
ratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 
6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2008 r. - 
72 zł. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Archi
walne numery z lat 2001-2005 w cenie 1,50 zł za 1 egz. 
dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie informa
cje można uzyskać pod nr. teł. 0-22 629-62-26 (e-mail: 
zabytki/gzabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich 
urzędach pocztowych oraz przez listonoszy od mieszkań
ców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędów 
pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada 
na okres od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego 
na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 31 sierpnia na okres od 1 października.

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

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

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

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można na
bywać w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bole
sława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), „Księgarni 
Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki 
(Hala Kopińska, ul. Grzymaly-Sokolowskiego 2), w Towa
rzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), 
w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie ca
łego kraju.



Zabytki na ekslibrisach 
Romana Muchy

1

5. Kościót Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, 
linoryt, 2000 r.
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Cena 86,oo zł + koszty przesyłki

Cena 99,00 zł + koszty przesyłki

Cena 48,00 zł + koszty przesyłki

Projekty chat i zagród włościańskich opracowane przez grono architektów polskich. 
Wydane pod redakcyą Władysława Ekiel skiego, 

nakładem Wydawnictwa Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Wsi i Miast 
w Krakowie w roku 1915.

Reprint pierwszego rocznika przedwojennego miesięcznika poświęconego architekturze 
i urbanistyce. Bogato ilustrowany — setki planów i rysunków.

Opisy projektów i realizacji architektonicznych z Polski oraz Z zagranicy.
Wizje, spory, dyskusje i problemy, którymi żyło środowisko architektów 

w okresie Dwudziestolecia.

Reprint wzornika projektów chat i zagród wiejskich — w założeniu autorów 
mającego być źródłem twórczej inspiracji dla architektów 

odbudowujących Kraj ze zniszczeń Wielkiej Wojny. 
Wspaniały przykład zrozumienia istoty tradycji w architekturze.

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
Rocznik 1925/26

Oprawa twarda. Format — 298 x 208 mm. Stron — 5O1-

KATALOG TYPOWYCH DOMÓW DLA DROBNEGO 
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 1934 

Oprawa miękka. Format — 208 x 297 mm. Stron — 140.

ODBUDOWA POLSKIEJ WSI
Oprawa miękka. Format — 4,20 x 300 mm. Stron — 185. 

Ilustracji — 280 (w tym 1 kolorowa) na 37 tablicach oraz 8 rysunków w tekście.

Reprint katalogu projektów domów mieszkalnych nagrodzonych
w konkursach zorganizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 1933 roku. 

Ponad 60 projektów z planami i wizualizacją autorstwa młodej generacji 
polskich architektów. Tryumf modernizmu i stylu międzynarodowego.



Reprint wzornika projektów domów —~ zarówno wolno stojących, jak i kamienic — 
przygotowanego z myślą o odbudowie Kraju zniszczonego wskutek Wielkiej Wojny.

Wyjątkowe projekty przyczyniły się do skrystalizowania cech, stylu narodowego, 
który znalazł wyraz w licznych realizacjach po odzyskaniu Niepodległości.

ODBUDOWA POLSKIEGO MIASTECZKA
Oprawa miękka. Format — 297 x 208 mm. Stron — 78. 

Rysunkówś"?— 202 na 37 całostronicowych tablicach.

Projekty domów opracowane przez grono architektów polskich.
Wydane pod redakcyą Józefa Gałęzowskiego, nakładem Wydawnictwa Obywatelskiego 

Komitetu Odbudowy Wsi i Miast w Krakowie w roku 1916.

Cena 48,00 zł + koszty przesyłki

Karol Iwanicki 
BUDOWNICTWO WIEJSKIE 

Oprawa miękka. Format — 250 x 170 mm. Stron — 255. 
Ilustracji — 391.

Reprint poradnika budowlanego z 1917 roku wydanego celem 
„niesienia pomocy doraźnej właścicielowi przy wznoszeniu budowli ’. 

Nieocenione źródło poznania zwyczajów i technologii budowlanych z początku XX wieku. 
Przyczynek do historii dworu, budownictwa i ziemiaństwa polskiego.

Cena 75,00 zł + koszty przesyłki

Spółdzielnia Artystów ŁAD 1926—-1996. Tom I 
pod redakcją Anny Frąckiewicz

Oprawa twarda. Format — 335 x 235 mm. Stron — 427^ 
Ilustracji — 130.

Monografia poświęcona Spółdzielni ŁAD — prekursorowi nowoczesnego wzornictwa. 
W publikacji szeroko omówione zostały historia Spółdzielni oraz przedsięwzięcia artystów 

w niej skupionych — z zakresu tkactwa, meblarstwa, ceramiki, metaloplas tyki, grafiki 
oraz papieroplastyki. Rzecz o polskim art deco i poszukiwaniu stylu. 

Tekst w języku polskim i angielskim.

Cena 130,00 zł + koszty przesyłki



Adres do korespondencji:
Wydawnictwo GÓRNOLEŚNE

ul. Górnoleśna 15, 05-822 Milanówek

GSM o 608 869 483, faks o 22 755 86 28

W zamówieniu prosimy o podanie adresu do korespondencji, numeru tel efonu, 
adresu e-mail oraz danyck potrzebnych do wystawienia faktury. 
Informacji udzielamy pod numerem tel efonu o 608 869 483.

Fragmenty publikacji są dostępne na stronie 
www.gornolesne.pl

Zamówienia przyjmujemy pod:
numerem faksu: o 22 755 86 28

❖ adresem e-mail: info@gornolesne.pl 
Zapraszamy również do skorzystania ze sklepu internetowego Wydawnictwa: 

www.gornolesne.pl

W przygotowaniu:

„Architektura i Budownictwo” 
Rocznik 1927 i następne

Ebenezer Howard 
„Miasta ogrodowe jutra” 

I wydanie polskie

Franciszek Klonowski
„Drewniane budownictwo wiejskie na Mazurach i Warmii”

Rich ar d Dethleł sen
„Drewniane kościoły i chaty wiejskie w Prusach Wschodnich” 

I wydanie polskie

„Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków 
podług nieba i zwyczaju polskiego” 

XVII -wieczny polski traktat architektoniczny 
w opracowaniu pro f. Ad ama Miłobędzkiego

Ignacy Drexler 
„Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej” 

19211 (reprint)

Wojciech Dobrzyński 
„Istota i rozwój idei Howarda” 

1917 (reprint)

Stefan Szyli er
„O attykach polskich i polskich dachach wklęsłych” 

1909 (reprint)


