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NA OKŁADCE:
Fragment obrazu olejnego 
Henryka Pillatiego „Kozietulski 
w wąwozie Somosierra” 
(ze zbiorów Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze); 
o innych przedstawieniach 
słynnej bitwy w sztuce na ss. 3-8.

(fot. Dom Aukcyjny 
AGRA ART w Warszawie)
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OD REDAKCJI

Obchodzony w tym miesiącu jubileusz dziewięćdziesięciolecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości upoważnia do spojrzenia w przeszłość oraz do
konywania różnego rodzaju podsumowań, porównań i analiz, w tym także 

na temat stanu naszych zabytków oraz organizacji służb konserwatorskich w chwili 
narodzin II Rzeczypospolitej. Z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości pi
sał już o tym Jarosław Wojciechowski, architekt i niestrudzony inwentaryzator, jeden 

z najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych członków 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, w latach 
1918-1919 naczelnik Wydziału Zabytków w Ministerstwie 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: „Stan za
bytków, jaki odrodzone Państwo Polskie odziedziczyło 
po władzach zaborczych, uznać należy za bardzo niepo
myślny. Szalejący na całym niemal obszarze Polski, hura
gan Wielkiej Wojny poczynił wielkie spustoszenia. Jedne 
zabytki zginęły bezpowrotnie, drugie legły w gruzach lub 
doznały mniej lub więcej poważnych uszkodzeń, inne 
wreszcie rozgrabiono i wywieziono, nie po raz to zresztą 
pierwszy w dziejach narodu polskiego. Sprawę pogarsza 
jeszcze i ta okoliczność, że i stan pozostałych zabytków, 
tj. tych, które nie ucierpiały bezpośrednio od działań wo

jennych, był na ogól zły; po części z powodu ogólnego zaniedbania, wynikające
go z braku należytej, a często nawet wszelkiej konserwacji, po części zaś z powodu 
poprzednio dokonywanych niszczycielskich poczynań, jak wszelkiego rodzaju prze
budowy, nieumiejętne restauracje i przeróbki’’ (J. Wojciechowski, Organizacja opie
ki państwowej nad zabytkami w Polsce, „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 10-12, 
1929, s. 37).

Na szczęście ten stan rzeczy stosunkowo szybko mógł ulec (i uległ) radykalnej 
poprawie. W służbach konserwatorskich znalazło zatrudnienie wielu, podobnie jak 
autor przytoczonego opracowania oddanych sprawie ratowania zabytków entuzja
stów, w większości wywodzących się ze struktur TOnZP-u. Nie trzeba też było długo 
czekać na podstawy prawne ujmujące organizację opieki państwowej nad zabytkami 
w Polsce. Ich podwaliną stal się bowiem, ogłoszony już 8 listopada 1918 r. w „Dzienni
ku Praw Państwa Polskiego” Dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r, 
który przewidywał powołanie konserwatorów rządowych, podległych ministrowi wy
znań religijnych i oświecenia publicznego. Ostatecznie na początku grudnia 1918 r. 
w pierwszym gabinecie pierwszego rządu niepodległej Polski utworzone zostało 
Ministerstwo Sztuki i Kultury, które przejęło atrybucje ministra wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego w zakresie opieki nad zabytkami. Pierwsze nominacje na
stąpiły jeszcze w tym samym miesiącu, kolejne w lutym i marcu 1919 r. Prace mogły 
więc ruszyć niemal natychmiast.

Z perspektywy dziewięćdziesięciu lat nie da się w jednym akapicie podsumować 
tego, co dobrego, a co złego w opiece nad zabytkami było udziałem służb konser
watorskich II Rzeczypospolitej. Ale nawet najbardziej krytyczne spojrzenie na tamte 
dokonania nie zmieni naszego ostrożnie wyważonego, lecz ostatecznie pozytywne
go bilansu ocen.

W tym miesiącu z rocznicą niepodległości państwa (11 listopada 1918 r.) zbie
ga się dwustulecie słynnej szarży polskich szwoleżerów w wąwozie Somosierra 
(30 listopada 1808 r.). Na temat Somosierry w malarstwie, grafice, rysunku i rzemio
śle artystycznym można przeczytać w artykułach Somosierra (ss. 3-8) i Jubileuszowa 
teka z grafikami (s. 40).

Nakład: 6000 egz.



UD przeglądy
Pr Poglądy

Katowice podjęty starania o wpisanie 
na listę Pomników Historii dzielnicy 
Nikiszowiec. Powstata ona w latach 
1908-1919, zbudowana przez spół
kę górniczą Georg von Giesche's 
Erben jako osiedle robotnicze przy 
kopalni „Giesche”. Jej projektantami 
byli twórcy sąsiedniego Giszowca - 
Emil i Georg Zillmanowie. W sktad 
kompleksu wchodzi dziewięć połą
czonych ze sobą, ceglanych budyn
ków, neobarokowy kościół św. Anny 
oraz obiekty użyteczności publicz
nej. Całość tej zabudowy znajduje 
się w rejestrze zabytków. Warto też 
wiedzieć, że tereny Nikiszowca byty 
plenerem wielu polskich filmów, 
a ostatnio Nagrodę Mediów Publicz
nych „Cogito” w dziedzinie literatury 
otrzymała książka Małgorzaty Szej- 
nert Czarny ogród, opowiadająca 
o dziejach Giszowca.

Międzynarodowa Unia Akademii 
Nauk z siedzibą w Brukseli wysto
sowała apel do polskich ministrów 
środowiska i kultury, w którym popie
ra starania Polskiej Akademii Nauk 
„o ochronę przez państwo polskie 
prehistorycznej kopalni krzemienia 
w Krzemionkach Opatowskich, uni
katowego archeologicznego pomni
ka o międzynarodowym znaczeniu". 
Podkreśla, iż „opieka nad tym pomni
kiem sprawowana przez lokalne wła
dze nie jest wystarczająca, zarówno 
jeśli chodzi o jego bezpieczeństwo, 
jak i możliwość prowadzenia badań 
naukowych". Twierdzi, że najlepszym 
rozwiązaniem byłoby przejęcie ko
palni przez ministra kultury i prze
kazanie pod zarząd Państwowego 
Muzeum Archeologicznego w War
szawie. Apel kończy stwierdzenie, 
że Krzemionki zasługują na umiesz
czenie na Liście Światowego Dzie
dzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO.

Zewnętrzne ściany prezbiterium 
i nawy głównej kościoła św. Sta
nisława w Starym Bielsku zostaną 
poddane badaniom stratygraficz
nym. Wykonane zostaną w murach 
setki niewielkich otworów w celu 
sprawdzenia, czy zachowały się ory
ginalne gotyckie tynki sprzed ponad 
600 lat. Jeżeli ujawnią się fragmenty 
pierwotnego pokrycia murów ko
ścioła, większe odkrywki pozwolą 
przekonać się, na jakiej powierzchni 
zachowały się pierwotne tynki i w ja
kim są stanie. Kościół św. Stanisława 
zbudowany został w drugiej połowie 
XIV w. z fundacji księcia cieszyńskie
go Przemysława I Noszaka. To naj
starszy obiekt na terenie miasta. Od 
ponad 20 lat trwa gruntowna reno
wacja kościoła. Odnowiona została 
m.in. kruchta, piękne malowidła nad 
prezbiterium, a w trakcie renowacji 
okien znaleziono kilkusetletni witraż. 
Do dawnej świetności wrócił także 

tryptyk inspirowany twórczością Wi
ta Stwosza, wykonany około 1500 r. 
w warsztacie krakowskim. Badania 
stratygraficzne mają być wstępem 
do odtworzenia oryginalnej, pierwot
nej elewacji kościoła.

Neorenesansowa willa Fitznerów 
przy ul. 27 stycznia w Siemianowi
cach Śląskich będzie remontowana. 
Przez dziesięciolecia pałacyk zna
nego rodu przemysłowców popadał 
w ruinę. Teraz miasto chce tu stwo
rzyć centrum kulturalne i konferen
cyjne. Wilhelm Fitzner, mistrz kowal
ski i twórca kuźni przy siemianowic
kiej hucie Laura, pierwszy dom dla 
rodziny wybudował przy ówczesnej 
ul. Hutniczej w 1859 r. W następnych 
dekadach dorobił się znacznego 
majątku i założył dwie fabryki. Jego 
najstarszy syn Wilhelm przejął mają
tek i rozbudował rodzinną siedzibę 
w 1883 r. Nad częścią mieszkalną 
pojawiło się dodatkowe piętro, zbu
dowano wieżyczkę, szklaną oran
żerię, a od strony południowej dużą 
salę reprezentacyjną. Zdobił ją kase
tonowy strop z dwoma świetlikami, 
które otaczały malowidła 12 znaków 
zodiaku i przedstawienia 12 miesię
cy; wystrój malarski zaprojektował 
wrocławski malarz Joseph Langer. 
Niestety, ostatnie pół wieku nie było 
dla pałacyku łaskawe. W willi poja
wili się mieszkańcy z kwaterunku, 
głównie robotnicy z huty „Jedność”. 
Dopiero niedawno budynek od huty 
przejęło miasto, które planuje gene
ralny remont obiektu. W odrestauro
wanej willi mają być reprezentacyjne 
sale magistratu, a także ośrodek kul
tury. Duże zmiany mają też nastąpić 
w otoczeniu pałacyku.

Dwie kamienice przy skrzyżowa
niu ulic Narutowicza i Piotrkowskiej 
w Lodzi, wpisane do rejestru zabyt
ków, mogą zostać zburzone. W ra
mach prac nad nowym studium 
miasta w Miejskiej Pracowni Urbani
stycznej rozważa się taką możliwość 
ze względu na potrzebę poszerzenia 
ul. Narutowicza w celu poprawienia 
systemu komunikacyjnego w tym 
rejonie. Rozbiórka objęłaby neore- 
nesansową kamienicę, wzniesioną 
w 1876 r. według projektu Hilarego 
Majewskiego przy ul. Piotrkowskiej 
54 oraz sąsiadujący z nią dom z po
czątku XX w. przy ul. Narutowicza. 
Na szczęście, pomysł jest jeszcze 
w sferze rozważań i miejmy nadzieję, 
że nie zostanie zrealizowany.

Dzięki polskim konserwatorom 
Carskie Wrota - część ikonostasu 
w soborze św. Zofii w Kijowie zostały 
zrekonstruowane i wróciły na swoje 
pierwotne miejsce. Ten cenny zaby
tek sztuki sakralnej i jubilerskiej po
wstał w latach 1747-1750 dla soboru 
św. Zofii, jednak w pierwszej połowie 
XX w. sobór i jego wyposażenie zo
stały niemal unicestwione. Carskie 
Wrota zostały zdemontowane i po
cięte na kawałki i właśnie na podsta

wie niektórych z nich udało się do
konać rekonstrukcji całości. W lipcu 
br. odbyty się w Kijowie uroczystości 
odsłonięcia zrekonstruowanego za
bytku i jego konsekracji.

Posąg Zygmunta Augusta zdjęty 
z wieży Ratusza w Gdańsku czeka 
w Muzeum Historycznym Miasta 
Gdańska na konserwację, dzięki któ
rej będzie można m.in. ustalić, które 
części figury są oryginalne, a które 
zrekonstruowane. Przypomnijmy - 
pierwszy posąg króla Zygmunta Au
gusta, zaprojektowany przez Dirka 
Danielsa, a wykonany przez gdań
skich płatnerzy, ustawiony został na 
ratuszowym hełmie wieży w 1561 r. 
Pod koniec drugiej wojny światowej 
posąg wraz z hełmem upadl na zie
mię i rozbił się. Zrekonstruowano go 
i umieszczono na wieży w 1950 r., 
nie sporządzono jednak wówczas 
dokumentacji przeprowadzonych 
prac rekonstrukcyjnych. Być może 
teraz uda się odtworzyć przebieg 
wcześniejszych zabiegów. Obecnie 
posąg udostępniony jest do zwie
dzania w Wielkiej Sali Rady Ratusza 
w Gdańsku.

Prowadzone od 2007 r. na Górze 
Zamkowej w Grudziądzu badania 
archeologiczne całkowicie podwa
żyły tezę o istnieniu w tym miejscu 
grodu w czasach przedkrzyżackich. 
Skorygowano ustalenia dotyczące 
przebiegu południowego skrzydła 
zamku, wśród warstw gruzu natra
fiono na ceramiczne płytki posadz
kowe, być może z zamkowej kaplicy, 
wykopano fragmenty glazurowa
nych okładzin pieca, pochodzących 
zapewne z okresu renesansu. Przy 
okazji natrafiono także na gazociąg, 
doprowadzający paliwo do miejskich 
latarni, które w XIX w. stały w parku 
na Górze Zamkowej.

Z okazji X Zjazdu Kaszubów 
w Gdańsku zorganizowana została 
w dniach od 12 lipca do 15 września 
br. wystawa „Gdańsk a Kaszubi, 
Kaszubi w Gdańsku”. Jej zadaniem 
było przypomnienie niezwykłej roli 
tego najważniejszego miasta Po
morza w kaszubskich dziejach. Myśl 
przewodnią wystawy stanowił plan 
miasta Gdańska, z zaznaczonymi 
na nim punktami upamiętniającymi 
ważne dla historii Gdańska i Kaszu
bów osoby, wydarzenia i miejsca, 
takie jak archikatedra w Oliwie, Targ 
Rybny i Kaszubski, ul. Straganiar- 
ska, ul. Grunwaldzka. Organizatorzy 
wystawy: Zrzeszenie Kaszubsko-Po- 
morskie, Instytut Kaszubski, Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańska.

Ukazał się kolejny, drugi w tym roku 
numer „Biuletynu Muzealnego”, 
kwartalnika wydawanego już od 
czterech lat przez Muzeum Mazo
wieckie w Płocku. Relacjonowane 
są w nim organizowane przez płoc
kie muzeum wystawy, okoliczno

ściowe imprezy i bieżące działania 
muzealne. Kwartalnik zamieszcza 
również anonsy planowanych przez 
muzeum wydarzeń. W ostatnim nu
merze w przeglądzie omawiającym 
zrealizowane wystawy umieszczono 
m.in. relację z ekspozycji „Zapo
mniane skarby kultury", na której 
zaprezentowano reprodukcje rysun
ków, wykonanych w pierwszej po
łowie XIX w. przez dwóch polskich 
artystów - Jerzego Głogowskiego 
i Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego, 
dokumentujących bogactwo ubiorów 
polskich chłopów, drobnej szlachty, 
mieszczan oraz krajobraz kulturowy 
Polski i zachodniej Ukrainy. Odno
towano również wystawy akwarel 
Sergiusza Grudkowskiego, prac 
malarskich Ewy Koniecznej Matysek- 
-Mazur, fotografii Benedykta Dorysa 
i Czesława Czaplińskiego. W nocie 
wstępnej numeru Leonard Sobieraj, 
dyrektor mazowieckiego muzeum, 
poinformował, że obecnie prioryte
tem działań muzeum są prace nad 
stworzeniem ekspozycji regionalnej.

W Zielonej Bramie - Oddziale Mu
zeum Narodowego w Gdańsku 
czynna jest (od 11 października do 
21 grudnia br.) wystawa pt. „Zapo
mniany mistrz - Roman Kochanow
ski". Roman Kochanowski (1857- 
-1945) należał do monachijskiej Polo
nii, obok wielu innych artystów, którzy 
tworzyli w tym czasie w Monachium. 
Różnił się od nich podejmowaną 
tematyką. Nie ma u niego rozbiega
nych koni, tragicznych pochodów 
zesłańców na Sybir ani klęsk, ani na
rodowego męczeństwa, ani manife
stacji podniosłego patriotyzmu. Jego 
obrazy przedstawiają niczym nie
zmącony, czysty krajobraz. Począt
kowe powodzenie dzieł Kochanow
skiego na rynku międzynarodowym 
przyhamowała nieco zmiana gustów 
w malarstwie przed pierwszą wojną 
światową oraz absolutna wierność 
malarza swojej na wskroś realistycz
nej wizji przedstawianego świata. 
Ponadto mieszkając w Niemczech 
(ożenił się z Niemką), odczuł dotkli
wie skutki dojścia Hitlera do władzy; 
został objęty zakazem wystawiania 
i sprzedawania obrazów i obowiąz
kiem meldowania się na posterunku 
policji w Monachium. Dzisiaj polskie 
muzea na nowo odkrywają senty
mentalne, nostalgiczne malarstwo 
Romana Kochanowskiego.

W warszawskim Muzeum Nie
podległości 9 listopada br. zosta
nie otwarta wystawa poświęcona 
Warszawie w okresie pierwszej wojny 
światowej. Zgromadzone na wysta
wie zabytki przedstawią różne dzie
dziny życia miasta w tym okresie, 
oddając klimat ówczesnej Warszawy 
zarówno od strony ulicy, jak wnętrz 
prywatnych i publicznych. W tak 
zakreślonej przestrzeni zaznaczo
ne zostaną wydarzenia polityczne, 
zwłaszcza przełomowych dni listo
pada 1918 r. Wystawę będzie można 
oglądać do 31 marca 2009 r.
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Przyjęło się uważać, że najsłynniejszym atakiem kawalerii w historii wojskowości była 
bohaterska, lecz niestety straceńcza szarza brytyjskiej lekkiej brygady pod Bałakławą 

25 października 1854 r. podczas wojny krymskiej. Dla Polaków, a pewnie i dla wielu Francuzów, 
nie ma słynniejszej szarży od tej, którą 30 listopada 1808 r. w Górach Gaudarramy, w wąskim 
wąwozie otwierającym wojskom Napoleona drogę na Madryt, przeprowadził polski szwadron 
szwoleżerów cesarskiej gwardii. Był to atak nie tylko bohaterski, ale i zwycięski, zasługujący 

na zachowanie o nim zgodnej z faktami historycznymi pamięci. Niestety, jak dotychczas, 
w sztuce nikomu nie udało się tego dokonać.

Somosierra

1. Henryk Pillati, „Kozietulski w wąwozie Somosierra” („Kozietulski pod Somosierrą”), 1855 r., olej, ptótno, 
41 x 51 cm (w zbiorach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze)

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI rąbiąc w pędzie kanonierów, jedno po drugim zdobywał” 
(Les Polonais a Somo-Sierra en 1808 en Espagne, Paris 
1854; wyd. polskie: Somo-Sierra przez Andrzeja Niego
lewskiego, Poznań 1854, s. 13).

Marian Brandys w wielokrotnie wznawianym best- 
selerze Kozietulski i inni (pierwsze wydanie: Warszawa 
1967) o ataku polskich szwoleżerów w wąwozie Somo
sierra pisał: „historyczna szarża trwała od siedmiu do 
ośmiu minut. Brało w niej udział pięć plutonów, czyli 
125 szwoleżerów. Przebyta szalonym pędem trasa natar
cia wynosiła 2500 metrów. Zdobyto 16 armat. 57-miu 

■ ■ pis słynnej szarży znany jest z co najmniej kil-
ku relacji (wspomnień oraz listów) uczestniczą

cych w niej szwoleżerów, a także z oficjalnych raportów 
i publikacji w biuletynach wojennych i prasie. Na temat 
tamtych wydarzeń powstało też wiele naukowych i po
pularnie ujętych opracowań (autorstwa Aleksandra Pu- 
zyrewskiego, Aleksandra Rembowskiego, Wacława Gą
sior owskiego, Mariana Brandysa, Waldemara Łysiaka, 
Roberta Bieleckiego, Zbigniewa Dunin-Wilczyńskiego 
i innych), ale dyskusja 
o sprawach szczegóło
wych toczy się do dzisiaj.

W relacji Andrzeja 
Niegolewskiego, jednego 
z bohaterów spod Somo- 
sierry: „Wszyscy pędzili 
wśród ogromnego ognia 
tak kartaczowego z przo
du jak z lewej i z prawej 
strony wąwozu i same
go jego szczytu, z ręcznej 
broni przez piechotę na 
nas w tę cieśninę ciskane
go, jeden przez drugiego 
przy odgłosie «vive l’em- 
pereur» wyprzedzając, 
by najprędzej na szczyt 
wąwozu się dostać i na 
nieprzyjaciela natrzyć. 
I tak lotem błyskawicy 
pędząc padl w wąwozie 
pierwszy, drugi za pierw
szym, trzeci za drugim ale 
następujący nie uważa
jąc na poległych i ciągle 
spadających kolegów, już 
każde z czterech pięter 
z jego czterema armatami
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oficerów i szeregowych poległo bądź odniosło ciężkie 
rany”. Po skończonym ataku Andrzej Niegolewski padł 
przy czwartej baterii. Zadano mu 11 ran, lecz przeżył, 
a od cesarza odebrał na polu bitwy Legię Honorową. 
Cztery armaty były jego. Wcześniej, już na trzeciej plat
formie, padł Jan Dziewanowski. Ten nie przeżył. Po kil
ku dniach skonał przy lekarzu, którego przysłał mu sam 
Napoleon. Zdobył trzy baterie, a w słynnym dla nas, 
Polaków, 13 Biuletynie Wielkiej Armii tylko jego nazwi
sko zostało unieśmiertelnione. Dowódca szwadronu po
rucznik Jan Kozietulski miał najmniej szczęścia w walce, 
lecz najwięcej u potomnych. To on rozpoczął szarżę, ale 
niemal natychmiast, po stracie konia, wycofał się z niej. 
Dotarł do pierwszej baterii.

ku pozostawał w prywatnych zbiorach, nie wzbudził do
tychczas krytycznych ocen.

Co innego, kiedy chodzi o dzieło bardziej znanego 
i cenionego artysty, także namalowane na prywatne 
zamówienie i niepokazujące prawdy, za to chętnie pre
zentowane i kopiowane. Przykładem takiego właśnie 
malowidła jest obraz francuskiego malarza-batalisty 
Horacego Verneta, pracującego m.in. na zlecenie gene
rała Wincentego Krasińskiego, niegdyś dowódcy pułku 
szwoleżerów, „Bitwa pod Somosierrą” („Generał Win
centy Krasiński pod Somosierrą”, „Epizod z wojen hisz
pańskich”) z 1816 r. Oryginał tej, nie przez wszystkich 
zaakceptowanej i często krytykowanej kompozycji (zna
nej też z malarskich kopii wykonanych przez Januarego

Takiego właśnie - zagrzewającego do walki swoich 
żołnierzy bohaterskiego oficera na białym koniu (zapew
ne na krótko przed utratą wierzchowca), z szablą wysoko 
uniesioną ponad głową, w pięknej, malowanej szeroką 
paletą słonecznych barw górskiej scenerii - przedstawił 
na obrazie z 1855 r. „Kozietulski w wąwozie Somosier
ra” („Kozietulski pod Somosierrą”) Henryk Pillati. To 
chluba i niedawny nabytek (zakup w Domu Aukcyjnym 
Agra Art w Warszawie w czerwcu 2007 r.) Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze - praca o wybitnych wa
lorach dekoracyjnych, znakomicie wpisująca się w ro
mantyczny nurt polskiego malarstwa batalistycznego 
połowy XIX w. To także przykład obrazu malowanego 
na prywatne zamówienie; pochodzi ze zbiorów rodziny 
Łubieńskich (według napisu na odwrocie w przeszłości 
należał do Franciszka Łubieńskiego, właściciela majątku 
w Kazimierzy Wielkiej w dawnym pow. pińczowskim, 
wnuka Franciszka Łubieńskiego, kapitana szwoleżerów 
gwardii napoleońskiej i zarazem stryjecznego wnuka 
Tomasza Łubieńskiego, dowódcy 1. szwadronu pułku 
szwoleżerów gwardii). Realia topograficzne, pogodowe 
i kostiumologiczne - są tu w większości nieprawdziwe, 
zważywszy jednak na przyjętą dla dzieła romantyczną 
konwencję oraz fakt, że obraz przez ponad półtora wie- 

Suchodolskiego, Józefa Tadeusza Polkowskiego i Feliksa 
Ramanowskiego, a także z wielu sztychów, z których 
jeden wykorzystano ponadto do dekoracji fajansowego 
talerzyka wyprodukowanego w drugiej połowie XIX w. 
w belgijskiej Wytwórni Fajansów KERAMIS w La Lo- 
uviere) za życia generała i jego syna Zygmunta Krasiń
skiego ozdabiał wnętrza pałacu przy Krakowskim Przed
mieściu 5 w Warszawie. Obecnie znajduje się w zbiorach 
warszawskiego Muzeum Narodowego.

Skąd ta krytyka? Nie jest tajemnicą, że bohaterska 
szarża miała duże znaczenie wojskowe i propagandowe, 
a dla uczestniczących w niej żołnierzy także prestiżowe. 
Wykorzystując to, niektórzy wysokiej rangi oficerowie 
- często mający niewielki lub nawet tylko nominalny 
związek z samym atakiem szwoleżerów - przypisując 
sobie niezasłużenie sukcesy na polu walki, próbowali 
unieść się na fali w celu zrobienia błyskawicznej kariery. 
W tej sytuacji nie można dziwić się weteranom (uczest
nikom bitwy), którzy po obejrzeniu sztychów z obrazu 
Verneta nie do końca byli usatysfakcjonowani doborem 
rozpoznanych tam osób. Kontuzjowany porucznik Jan 
Kozietulski nie mógł przecież dosiąść nowego konia dla 
odbycia parady po bitwie! Czyżby ukazanie go w towa
rzystwie pułkownika Wincentego Krasińskiego (który 
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w szarży udziału nie brał) oraz gros-majora Piotra Dau- 
tancourta (powszechnie uwielbianego przez żołnierzy) 
w taki właśnie sposób miało mu przysporzyć jeszcze 
większej chwały?

Tymczasem we Francji powstawały kolejne wersje 
słynnej bitwy: w litografiach Gedofroya Engelmanna, 
według kompozycji Louisa Alberta Bacler-d’Albe (topo
grafa sztabu Napoleona I) i w obrazach Louisa Franęois 

polskiego oręża. Szybko też okazało się, że popełniane 
błędy najczęściej wynikały z niewiedzy twórców, z nie
zbyt rzetelnego przygotowania się przez nich do podej
mowanego dzieła.

Na wielu obrazach przedstawiających polskich szwo
leżerów spod Somosierry ukazano ich na przykład z lan
cami. „Nieprawdziwie - powiada Niegolewski - my 
takowe dopiero rok później po kampanii austryackiej

2. Philibert Louis Debucourt 
według obrazu olejnego z 1816 r. 
Horacego Verneta, „Po bitwie 
pod Somosierrą" („Somosierra”, 
„Bitwa pod Somosierrą”, 
„General Wincenty Krasiński pod 
Somosierrą”, „Epizod z wojen 
hiszpańskich”), 1818 r., akwatinta, 
563 x 766 mm (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej w Warszawie)

3. Talerz deserowy z dekoracją 
według sztychu „Bitwa pod 
Somosierrą” („Bataille de Somo- 
-Sierra”), 1850-1880, fajans, 
Wytwórnia Fajansów KERAMIS, 
La Louviere, Belgia (w zbiorach 
Muzeum Narodowego
w Warszawie)

4. Piotr Michałowski, „Somosierra”, 
ok. 1848 r., olej, płótno,
58,0 x 86,5 cm (w zbiorach 
Muzeum Narodowego
w Warszawie)

Lejeune, Josepha Louisa Hippolyte’a Bellange, Denisa 
Augusta Raffeta. Z nich Philibert Louis Debucourt, Lo
uis Rene Rollet i inni wykonywali swoje sztychy.

Obrazy te, w Polsce rozpowszechnione przede 
wszystkim w postaci sztychów oraz lepiej lub gorzej 
malowanych kopii, rozpętały zagorzałą dyskusję nad 
trafnością „wystawienia Somo-Sierry malowaniem arty- 
stycznem utrwalającem pamiątkę czynu całemu pułkowi 
cześć przynoszącego.” Kiedy zaś na temat szarży zaczęli 
wypowiadać się także francuscy dziejopisarze, dyskusja 
przybrała na sile. Oliwy do ognia dolał sam Adolphe 
Thiers, zamieszczając w jednym z pierwszych tomów 
monumentalnej Historii Konsulatu i Cesarstwa (Paris 
1845-1862) takie oto zdanie: „Świetny oficer jazdy je
nerał Montbrun wystąpił na czele szwoleżerów polskich 
[a był to] młody hufiec wyborny, który Napoleon utwo
rzył sobie w Warszawie, ażeby miał w swojej gwardyi coś 
ze wszystkich narodów i ze wszystkich strojów”. Francu
skiemu historykowi pierwszy odpowiedział jeden z bo
haterów spod Somosierry Andrzej Niegolewski - wtedy 
już w randze pułkownika (A. Niegolewski, Somo-Sierra 
przez..., op. cit.), a rozpoczęta dyskusja zaczęła zataczać 
coraz szersze kręgi. I nic w tym dziwnego, bo zabierano 
głos w obronie historycznej prawdy, w obronie godności 

w Paryżu dostali”. Podobnie rzecz się miała z czapka
mi. „[Sztychowany obraz] Verneta posiadam i zgadzam 
się z Tobą, że nie jest historycznym” - pisał do generała 
Józefa Załuskiego ten sam weteran. ,,[A między inny
mi] nie historyczne jest wystawienie oficerów z kitkami 
na czapkach, a tern samem i Koziedulskiego z złamaną 
kitką, w dniu bowiem tym mglistym mieliśmy czapki ce
ratami pokryte” (A. Niegolewski, op. cit., s. 15).

Popełniano też inne błędy. Vernet np. malował ofice
rów w nieskazitelnie czystych, paradnych strojach, na co 
zwrócił uwagę Wojciech Gerson: „to zimny, sztywny i wy
tworny rodzaj portretu wielkopańskiego, na tle efektownem 
i pochlebiającym” (W. Gerson, Luźne karty z dziejów ma
larstwa polskiego, „Tygodnik Ilustrowany”, II półr., 1898, 
s. 551). Charakterystykę obrazu francuskiego mistrza już 
wcześniej trzeźwo ocenił generał Józef Załuski: „jest to 
malowanie prześliczne, czyniące Vernetowi chlubę, bardzo 
piękny od niego upominek narodowi polskiemu, ale nie 
wystawianie czynu takim jak się odbył”. Na marginesie 
zaś napisał: „S. p. Piotr Michałowski byłby najwłaściwiej 
podał obraz bitwy pod Somo-sierrą ziomkom potomnym, 
gdyby mu śmierć nie była dzieła przerwała” (J. Załuski, 
Wspomnienia o pułku lekkokonnym polskim Gwardyi Na
poleona I..., Kraków 1865, s. 101).
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I rzeczywiście, Piotr Michałowski z tematem Somo- 
sierry zmagał się dość długo. Układał swoją kompozycję 
raz w pionie, raz w poziomie. Błędy starał się korygować 
na bieżąco, jak choćby białe mundury szwoleżerów na 
pierwszych studiach „Bitwy pod Somosierrą” (akwarela 
w zbiorach prywatnych oraz obraz olejny w Muzeum 
Narodowym w Krakowie) zastąpił granatowymi ubio
rami w późniejszych pracach (dwa obrazy olejne, jeden 
na płótnie, drugi na tekturze, w tym samym krakow

skim muzeum oraz olej na płótnie w Muzeum Narodo
wym w Warszawie). Ukończyć pracy jednak nie zdołał.

Poza Michałowskim (i Henrykiem Pillatim, o którym 
była już mowa) z polskich malarzy szarżę szwoleżerów 
w wąwozie Somosierra malowali: Józef Sonntag, January 
Suchodolski, Antoni Ziemięcki i wszyscy trzej Kossakowie, 
by wymienić tych najważniejszych. A przecież także mniej 
znani artyści coraz częściej wystawiali swoje „Somosier
ry”. W 1898 r. Aleksander Rembowski napisał, iż doszło 
do tego, że „więcej niż pieśni było obrazów, poświęconych 
zdobyciu sommo-sierskiego wąwozu. Dziś nawet w dwor
kach wiejskich można się niekiedy spotkać z produkcyami 
olejnemi, lub z rysunkami niewiadomych artystów, które 
po większej części niewielką posiadają wartość” (A. Rem
bowski, Szarża szwoleżerów polskich na wąwóz Sommo- 
Sierra, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 22, 1898, s. 427).

Niestety, także prace polskich malarzy obarczone 
były błędami. Popełnił je m.in. Antoni Ziemięcki, któ
ry w 1854 r. na Wystawie Sztuk Pięknych w Krakowie 
pokazał swoją „Somosierrę”. Generał Józef Załuski na 
łamach krakowskiego „Czasu” prostował: „dzień 30 li
stopada 1808 r. był mglisty i służba przy Napoleonie 
odbywała się tego dnia jak zwykle, w odzieży marszo
wej, tj. w kurtkach zapiętych, rajtuzach podróżnych 
i w czapkach ceratą czarną pokrytych. Kozietulski odby
wał natarcie w obszernym granatowym płaszczu, okry
wającym całego jego konia. Ten płaszcz został gęsto 
kulami karabinowemi przeszyty, a tym sposobem koń 
Kozietulskiego został zabity” (J. I. Z., Słowo o obra
zie p. Ziemięckiego na wystawie krakowskiej, „Czas”, 
nr 95, 1855, s. 2). Rzeczywiście, u Ziemięckiego było 
inaczej.

January Suchodolski temat Somosierry podejmował 
wielokrotnie. Najlepiej znane są, zbliżone w kompozy
cji, choć nieco odmienne merytorycznie: „Atak szwole
żerów Kozietulskiego pod Somosierrą” (69 x 88 cm), ze 
zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, „Szar
ża polska pod Somosierrą w r. 1808” (79 x 102 cm), 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz 
„Bitwa pod Somosierrą” (144 x 193 cm), największy 
z trzech obrazów, ze zbiorów warszawskiego Muzeum 
Narodowego. Gdyby doliczyć do tego jeszcze „Na
poleona w wąwozach Somosierry” (87 x 117 cm), ze 
zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku, i co najmniej pięć kopii obrazu Verneta - 
okazałoby się, że był to ulubiony temat naszego pierw
szego batalisty.

Ale Suchodolskiemu także zarzucano, że „nie trzy
mał się wskazówek historyi”, że zbytnio schlebiał gene
rałowi Krasińskiemu (zawsze umieszczając jego wize
runek na płótnach), wreszcie, że na swoich pierwszych 
obrazach, oprócz broniących baterii hiszpańskich żoł
nierzy i powstańców, przedstawiał również walczących 
zakonników (ten zarzut stawiano także Ziemięckiemu). 
Czy zatem znalazł się w końcu ktoś, kto zgodnie z hi
storyczną prawdą potrafił przenieść na płótno zmaga
nia polskich bohaterów spod Somosierry?

Ze słynnego klanu malarzy Kossaków Juliusz, co 
oczywiste, starał się dokonać tego pierwszy. W 1864 r. 
namalował - obecnie zaginioną - akwarelę „Somosier
ra”, „ale nie przedstawiała ona la charge brillante, lecz 
chwilę po niej, kiedy 2. Szwadron pod dowództwem 
Tomasza Łubieńskiego otrzymuje od Napoleona rozkaz 
wsparcia ataku szwadronu Kozietulskiego. Na pierw
szym planie wybija się postać Napoleona na białym 
arabie, trochę przyciężka, ale wiadomo, że cesarz słabo 
trzymał się na koniu. Z lewej Kozietulski, któremu zaraz 
po rozpoczęciu szarży ubito konia, pieszo zdaje raport 
Napoleonowi, a jeszcze za nim niosą rannego Niegolew
skiego, Kossak podobnie jak inni malarze, nie ubierał 
szwoleżerów w jasne płaszcze, którymi byli okryci w tym 
zimnym dniu 30 listopada, gdyż nie chciał przesłaniać 
tych zgrabnych sylwetek odzianych pięknie w granato
we z amarantowymi wyłogami mundury” (Kazimierz
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5. Juliusz Kossak, „Somosierra” („Napoleon daje rozkaz Tomaszowi 
Łubieńskiemu wsparcia szwadronu Jana Kozietulskiego”), 1864 r., 
akwarela (wymiary i miejsce przechowywania nieznane)

6. Kasetka wykonana w latach 1914-1918 w Zakładzie Artystycznym 
Wyrobów Brązowych i Srebrnych Edwarda Krasnosielskiego w Warszawie 
z plakietkami modelowanymi na przełomie 1887 i 1888 r. przez Antoniego 
Kurzawę, mahoń, brąz złocony (w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie)

7. Wojciech Kossak, Michał Wywiórski, „Szarża na baterie hiszpańskie”
- szkic do panoramy „Somosierra”, 1900 r., olej, płótno, 150 x 288 cm
(w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej)

(ilustracje: 1 - dzięki uprzejmości Domu Aukcyjnego Agra Art w Warszawie;
2, 5- fot. Biblioteka Narodowa; 3, 4,7 -wg W. Przybyszewski, „Somosierry 

duże i male" [w:] „Art & Business", nr 11, 1996; 6 - wg W. Przybyszewski,
,0 zapomnianych pracach Antoniego Kurzawy wykonanych dla firmy Józefa 

Frageta w Warszawie", [w:] „Almanach Muzealny", t. IV, Warszawa 2003, II. 4)

Olszański, Juliusz Kossak, Kraków 2000, s. 93). Uległ 
więc pokusie i sprzeniewierzył się prawdzie na rzecz es
tetycznych doznań, „zgrabnej kompozycji”.

W dorobku artystycznym Juliusza Kossaka znane są 
ponadto akwarele: „Somosierra” (1868) oraz „Spod So
mosierry - jak szwoleżer Poniński na rekonesansie po
rwał żywcem Hiszpana i na koniu przed sobą dostarczył 
sztabowi dla języka” (1876), praca inspirowana Pamięt
nikami Niegolewskiego. Po wystawieniu w salonie To
warzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie przy
padły one w drodze losowania bliżej nam nieznanym 
członkom Towarzystwa.

Niewiele wiadomo o jeszcze jednym obrazie „Somo
sierra” Juliusza Kossaka, znanym wyłącznie z korespon
dencji malarza z Władysławem Bełzą. Tę wersję tematu 
artysta malował na zamówienie rodziny Sokołowskich, 

pracę ukończył w marcu 1885 r., ale dalszych losów 
dzieła nie znamy. Szkoda, bo rzecz ważna. Jak wyni
ka z listu Kossaka do Bełzy, który pośredniczył w całej 
tej sprawie, już w trakcie malowania obrazu artyście 
złożono propozycję, by umieścił na obrazie scenę ahi- 
storyczną. Kossak pisał: „Co do projektu umieszczenia 
młodego Sokołowskiego w «Somosierze» w chwili, kiedy 
go zdobi Legią Napoleon, zajdzie kwestia, którą rozpa
trzyć musimy, a to dlatego, że tego faktu nie było. Soko
łowscy bracia obydwa padli podczas szarży, jeden z nich 
wachmistrz przy Niegolewskim na ostatniej już baterii, 
i ten moment już zacząłem [...] w żadnych pamiętnikach 
nie ma wzmianki o podobnym fakcie, lepiej być ści
słym w oddawaniu momentów z przeszłości świetnej” 
(K. Olszański, op. cit., ss. 207-208). Ciekawe, jak rzecz 
się skończyła.

Dla Wojciecha Kossaka szarża polskich szwoleżerów 
pod Somosierrą była czymś więcej, niż zwykłym wyzwa
niem. Jego pierwsza próba - to obraz olejny na płótnie 
„Somosierra” (1885), zaprezentowany m.in. trzynaście 
lat później na „Wystawie Retrospektywnej” w Warsza
wie. Była to kompozycja żywa, ukazująca lekkokonnych 
pędzących w szaleńczym tempie, czwórkami, z szablami 
dobytymi do walki, której ostateczny wynik nie mógł 
już nikogo zaskoczyć. Jak w zatrzymanym kadrze doku
mentalnego filmu z minionej epoki. Ale detale...

Aleksander Rembowski, na łamach „Tygodnika Ilu
strowanego”, wytknął malarzowi (poza kitkami w pa
radnej demonstracji, do czego zdążyliśmy się już przy
zwyczaić) niefortunne ubarwienie kompozycji poprzez 
wprowadzenie zasłon koszowych ustawianych przed ar
matami oraz głazów staczanych przez obrońców wąwo
zu na szarżujących szwoleżerów (oba pomysły niezgodne 
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z prawdą). Ogólne wrażenie pozostało jednak korzyst
ne, toteż po wyeliminowaniu dostrzeżonych błędów 
można już było zaplanować ostateczne rozwiązanie tego 
kuszącego tematu. Kossakowi, po sukcesie, jaki odnio
sła „Panorama Racławicka” i „Berezyna”, marzyło się 
kolejne tego typu przedsięwzięcie. Pomysł namalowa
nia panoramy z Somosierrą wydawał się więc całkiem 
realną i przemyślaną propozycją. Zanim jednak podjął 
w tej sprawie pierwsze kroki, motywy jego pierwszego 
obrazu z powodzeniem wykorzystane zostały... w sztu
ce złotniczej.

Dokonał tego niezwykle uzdolniony i wrażliwy 
rzeźbiarz Antoni Kurzawa, który w 1887 r. na zlecenie 
warszawskiej firmy Józefa Frageta przeniósł z malowi
dła Kossaka na niewielką (8 x 20 cm), płaskorzeźbioną 
plakietkę całą kompozycję. Nie ustrzegł się przy tym, 
co prawda, popełnionych przez malarza błędów, ale 
ekspresją przedstawienia poruszył niejednego z ogląda
jących. Plakietka, odlana w brązie i złocona, stanowi
ła niegdyś jeden z dekoracyjnych elementów plastycz
nych, zaprojektowanej przez Wojciecha Kossaka tzw. 
srebrnej kasetki Poniatowskiego, prezentowanej przez 
Frageta (i nagradzanej) na wielu wystawach sztuki de
koracyjnej, obecnie znanej nam tylko z opisów i archi
walnej fotografii. Natomiast w zbiorach warszawskie
go Muzeum Narodowego znajduje się nieco późniejsza 
(i nie tak bogato już zdobiona) szkatułka, wykonana 
w latach 1914-1918 w wytwórni Edwarda Krasnosiel- 
skiego w Warszawie, na której także umieszczono „So- 
mosierrę” Kurzawy.

Wreszcie, w listopadzie 1899 r., Wojciech Kossak 
„dla odbycia studiów terenowych” wyruszył do Hiszpa
nii. Nie sam, lecz w towarzystwie specjalisty od pejza
ży, Michała Wywiórskiego, o którego umiejętnościach 
przekonał się pracując nad „Berezyną”. Z polskich ma
larzy byli tam więc pierwsi, gdyż, jak wiadomo z pa
miętników córki Piotra Michałowskiego, Celiny, wy
bierał się tam też i jej ojciec „dla dokładnego obejrzenia 
i narysowania miejscowości”, ale ostatecznie zamiaru 
tego nie zrealizował. Kossak w liście do żony nie krył 
zaskoczenia tym, co zobaczył na miejscu: „Somosierra 
jest tak kompletnie i tak nadzwyczajnie inna od wszyst
kich opisów i tego, co ludzie o niej myślą, że po prostu 
zgłupiałem, i ja i Wywiór. Gdyśmy po nadludzkich wy
siłkach do tego pustkowia dotarli, oniemieliśmy: kom
pletnie droga do Kuźnic od willi pani Krasińskiej, ale to 
zupełnie. Z opisem [generała Aleksandra] Puzyrewskie- 
go [autora wydanej rok wcześniej monografii poświę
conej szarży pod Somosierrą] zgadza się kompletnie 
i cudowna może być panorama, ja ją już widzę. Zdaje 
mi się już pewne, że takiej nie było i nie będzie. Tak jak 
pewne jest dla mnie, że nikt z malarzy, którzy ją robili, 
tam nie był i nawet nie słyszał o tym” (W. Kossak, Li
sty do żony i przyjaciół (1883-1942), t. I, Kraków 1985, 
s. 479). Podobnie pisał we wspomnieniach: „[jest to] 
droga podobna jak do Kuźnic w Zakopanem, ale idzie 
w zakosy, wszystko jednak na większą skalę i rozleglej- 
sze. Od wejścia do wąwozu aż do szczytu siodła jest czte

ry kilometry. Szosa jest zamknięta z obu stron murem 
z głazów i obsadzona topolami, widać ją dokładnie całą, 
pomimo mgły jesiennej. Podobna błyskawicy piorunu, 
załamuje się parę razy i wreszcie prostą końcową linią 
strzela wprost aż do szczytu. Tam daleko, u szczytu sio
dła, jeszcze rudzieją na tle sinych mgieł złotawe sylwe
ty topoli” (W. Kossak, Wspomnienia, Warszawa 1871, 
ss. 170-171).

Po powrocie, już w Berlinie, w błyskawicznym tem
pie (styczeń 1900 r.) powstały cztery olejne szkice: 
„Droga z Burgas”, „Droga do Madrytu otwarta”, „Szar
ża na baterie hiszpańskie” i „La Guerilla” (każdy o wy
miarach 150 x 288 cm); wszystkie obecnie znajdują się 
w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu. W zamierzeniu panorama miała być dzie
sięciokrotnie od nich większa. Ale pomysłu nie udało 
się zrealizować. Przeszkodziły temu względy polityczne, 
przede wszystkim zaś upór carskiego generał-guberna- 
tora, księcia Aleksandra Imertyńskiego, który doszuku
jąc się w dziele nazbyt widocznych akcentów polskich, 
zabronił wystawienia obrazu w Warszawie. Po śmierci 
gubernatora szkice do „Somosierry” zobaczyła jeszcze, 
co prawda, warszawska publiczność (TZSP, maj 1901 r.). 
Sprawa była jednak przesądzona. Zostały tylko szkice - 
nareszcie zgodne z miejscową topografią i rzetelne pod 
względem historycznej prawdy - oraz zapisane przez 
malarza słowa: „Smutne to i serce mi się krwawi [...]. 
Szkic [ten] na wieki pozostanie dokumentem jak pojmo
wałem Somosierrę”.

W późniejszych latach artysta wielokrotnie powracał 
jeszcze do tematu Somosierry, w obrazach takich, jak: 
„Zamilkła bateria” (1909), „Szwoleżer gwardii polskiej” 
(1910), „Napoleon wjeżdża do zdobytego wąwozu So
mosierra” (1912), ukazując różne jego aspekty.

Trzeci z Kossaków, Jerzy, podobno już za młodu 
często kopiował prace ojca. Samodzielnych jego kom
pozycji związanych z Somosierrą nie ma więc wiele. 
Kazimierz Olszański (K. Olszański, Jerzy Kossak, Wro- 
cław-Warszawa-Kraków 1992, s. 22) wymienia jednak 
„Szarżę szwoleżerów w wąwozie Somosierry”, namalo
waną przez Jerzego Kossaka w 1929 r. „w oryginalnym, 
własnym i odmiennym niż u Wojciecha ujęciu bocznym” 
(olej, płótno, 97 x 146 cm, własność prywatna), a kilka 
innych, podobnie ujętych płócien pojawiło się w ostat
nich latach na polskim rynku antykwarycznym. Artysta 
miał już jednak przetarte szlaki i wiedział, jak malo
wać. Nie dziwi więc, że wśród niedawno oferowanych 
do sprzedaży na aukcjach jego obrazów znalazł się i ten 
z 1926 r., zatytułowany „Napoleon wjeżdża do zdoby
tego wąwozu Somosierra” (olej, płótno, 85 x 136 cm, 
w ofercie Domu Aukcyjnego Rempex w Warszawie). 
Wiele w nim ze scenerii dalekiego hiszpańskiego wą
wozu wypracowanej przez ojca artysty w szkicach do 
panoramy Somosierry, wiele z identycznie zatytułowa
nego obrazu Wojciecha Kossaka z 1912 r., ale i sporo 
własnej roboty oraz inwencji.

Wojciech Przybyszewski
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W Stalowej Woli nad Sanem przetrwały do naszych czasów 
przykłady elementów stylu art deco w architekturze miasta, 

które godne są zachowania.

Art deco 
w Stalowej Woli

1. Budynek Dyrekcji Naczelnej Huty Stalowa Wola

ANNA SIERADZKA

talowa Wola, sztandarowa realizacja Central
nego Okręgu Przemysłowego, powstającego 

głównie dzięki inicjatywie ówczesnego wicepremiera 
i ministra skarbu, Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, została ukształ
towana jako ośrodek przemysłowy i mieszkaniowy 
w latach 1937-1939. Koncepcję urbanistyczną i ar
chitektoniczną wznoszone
go „na surowym korzeniu” 
miasta opracowali warszaw
scy architekci - Bronisław 
Rudziński i Stefania Skib- 
niewska, wypełniając geo
metryczną siatkę szerokich, 
oznaczonych literami ulic, 
luźną, osiedlową zabudową. 
Choć w znacznie mniejszej 
skali i w skromniejszych 
formach, niż w stołecznej 
Warszawie, rozbudowującej 
się prężnie Gdyni, nabierają
cych splendoru stolicy Śląska 
Katowicach czy bogacącemu 
się dzięki przemysłowi włó
kienniczemu Bielsku-Białej, 
także w architekturze miasta 
nad Sanem starano się połą
czyć nowoczesność i funk
cjonalność z estetyką i sporą 
dozą dekoracyjności. Ową dekoracyjność nadawały 
budowlom Stalowej Woli elementy stylu art deco.

Są to przede wszystkim zgeometryzowane bryły 
budowli, których purystyczną prostotę urozmaicają 
w obiektach użyteczności publicznej rytmiczne po
działy fasad graniastymi pilastrami, ryzality i wspar
te na filarach podcienia, a w budynkach mieszkalnych 
uskokowe zestawianie prostych modułów, wnękowe 
ukształtowanie wejść na klatki schodowe bloków 
czy do sieni willowych domów, wykusze i ryzality, 

opływowe balustrady balkonów oraz okna z geome
tryczną siatką szprosów spinających szyby. Jednak 
dominującym w całej architekturze Stalowej Woli 
elementem dekoracyjnym, a zarazem praktyczno- 
-funkcjonalnym (ochrona przed zawilgoceniem i za
brudzeniem tynku) są okładziny z ciemnobrązowej, 
klinkierowej cegły. Spotykamy je w cokołach do
mów, w obramieniach otworów wejściowych i wy
pełnieniach przestrzeni międzyokiennych, w obli-

cowaniach słupów podcieni budynków publicznych, 
bloków mieszkalnych, gankach i pergolach willi. Ta 
wyrafinowana w swej prostocie forma podkreślenia 
geometrii budowli i jej poszczególnych części przez 
kontrast ciemnych, lśniących pasów klinkieru z bia
łymi fugami i jasną fasadą, miała długoletnią trady
cję. Po raz pierwszy została zastosowana w prekur
sorskim, a zarazem jednym z najsłynniejszych dzieł
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2. Budynek Dyrekcji Naczelnej Huty Stalowa Wola - hol na parterze

3. Schody w hotelu „Hutnik”

4. Blok urzędniczy przy ul. Wolności

architektury art deco - Pałacu Stoclet 
w Brukseli, realizowanym przez austriac
kiego artystę Josefa Hoffmanna w latach 
1905-1911. Później podobne akcenty 
zdobnicze spotykamy zwłaszcza w archi
tekturze holenderskiej z lat dwudziestych 
XX w., a w Polsce w niektórych budow
lach Gdyni, Katowic czy warszawskich 
osiedlach spółdzielczych z lat trzydzie
stych ubiegłego stulecia.

Najcenniejszym i najlepiej zachowa
nym przykładem stylu art deco w Stalo
wej Woli jest niewątpliwie dawna siedziba 
Dyrekcji Naczelnej Huty, czyli Zakładów 
Południowych, powstała w latach 1937- 
-1938. Nie wiadomo, kto był autorem 
projektu - być może działający w Stalo
wej Woli architekt Jan Bitny-Szlachta lub 
dyrektor budowy Zakładów Południowych, kato
wicki inżynier Bronisław Chudzyński. Urozmaiconą 
ryzalitami, uskokami i podcieniami bryłę budynku, 
z głównym wejściem umieszczonym w narożniku 
i zaakcentowanym geometrycznym zegarem, zdobią 
obficie ciemne okładziny klinkierowe, kontrastują
ce z szorstką fakturą jasnego tynku. Także otwory 
okienne o różnorodnych kształtach i balkonowe log
gie wnoszą elementy ekspresji i dekoracyjności do 
funkcjonalnej, a zarazem reprezentacyjnej architek
tury obiektu.

Wnętrze Dyrekcji Naczelnej Huty, choć niedaw
no nieco przebudowane, a zwłaszcza hole na parte
rze i piętrach oraz klatka schodowa, jest znakomitym 
przykładem luksusowej wersji art deco na światowym 
poziomie, spotykanym w Polsce w kilku obiektach 
użyteczności publicznej z czasów Drugiej Rzeczypo
spolitej. Można je porównać z takimi znanymi reali
zacjami, jak biblioteka warszawskiej Wyższej Szkoły 
Handlowej, wnętrza Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie i Bielsku-Białej czy wystrój gmachu Są
dów w Warszawie.

Hol na parterze Dyrekcji Naczelnej Huty - to re
prezentacyjne wnętrze z typowymi dla art deco ele
mentami aranżacji przestrzeni, wykonanymi z dro
gich surowców. Graniaste filary obłożone są szarym 
marmurem kieleckim i zwieńczone wykonanymi 
z chromowanej stali ażurowymi „kapitelami” o geo
metrycznej ornamentyce; posadzkę ułożono z du
żych, regularnych prostokątów, a drzwi ozdobiono 
dębowym fornirem. Lśniące płyciny, blaty i metalo
we listwy recepcji nie mają wprawdzie przedwojen
nego rodowodu, ale znakomicie wpisują się w sty
listykę całego pomieszczenia. Efektowny kształt 
odwróconej, schodkowej piramidy z wyszlifowa- 
nych płytek szkła nadano zwisającemu nad recepcją 
wielkiemu żyrandolowi, który wykazuje cechy cha-

rakterystyczne dla prac czołowego twórcy polskiego 
art deco, Wojciecha Jastrzębowskiego. Podobnie, 
choć skromniej, zaprojektowano hole na pierwszym 
i drugim piętrze. Poszczególne kondygnacje budyn
ku łączą szerokie schody, w których pełnej balu-
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stradzie skontrastowano piaskową biel części górnej 
z szerokim, ciemnym, schodkowym pasem na dole, 
a poręczy nadano ekspresyjną, falistą, zwielokrot
nioną linię.

Ten sam typ zmultiplikowanej poręczy o bardziej 
ostrym zarysie mają też schody w hotelu „Hutnik” - 
jest to najistotniejsza pozostałość stylistyki art deco 
w tym mocno przebudowanym wewnątrz i pozba
wionym zewnętrznej dekoracji budynku. Podobne 
poręcze występują również w większości domów 
mieszkalnych.

Wprowadzenie do architektury Stalowej Woli 
umiarkowanych form ekspresyjnego funkcjonali- 
zmu, charakterystycznych dla późnej fazy stylu art 
deco, łączącej tendencje awangardowe, wywodzące 
się m.in. od Le Corbusiera (osiedlowe ukształtowanie 
mieszkalnej zabudowy miejskiej, linearne elewacje, 
płaskie dachy, słupowe podcienia) z preferowanym 
przez ekspresjonizm rozbiciem jednolitej kubiczności 
bryły oraz typowymi dla „architektury okrętowej” 
obłymi formami detali elewacji, odpowiadało róż
norodnym tendencjom, kształtującym architekturę 
polskich miast u schyłku istnienia Drugiej Rzeczy
pospolitej.

W Stalowej Woli racjonalizm układu urbani
stycznego i architektonicznego wyrazu budow
li szedł w parze z nowoczesnym rozplanowaniem 
i wyposażeniem zróżnicowanych metrażem i stan
dardem mieszkań, w których też nie zabrakło dys
kretnych akcentów spod znaku art deco. Od willi 
dyrektorskich po lokale robotnicze widoczna jest

Obchodzone od ubiegłego roku siedemdziesięciolecie 
Stalowej Woli uświetniło otwarcie w listopadzie 2007 r. 

roku w tutejszym Muzeum Regionalnym wystawy „COP dla 
przyszłości. Ludzie - przemysł - architektura”. Wystawa, uho
norowana I nagrodą w konkursie na Wydarzenie Muzealne 
Roku „Sybilla 2007” w kategorii wystaw historycznych, biogra
ficznych i literackich, czynna jest do końca roku w hali przy 
Zespole Szkól nr 1, ul. Hutnicza 17. Z okazji jubileuszu Stalowej 
Woli Muzeum Regionalne zorganizowało jeszcze jedną ekspo
zycję - plenerową wystawę fotograficzną „Stalowa Wola mia
sto COP-u. Urbanistyka i architektura”. Składa się ona z ponad 
100 wielkoformatowych fotografii, ukazujących najbardziej 
interesujące i wartościowe obiekty architektoniczne Stalowej 
Woli. Na planszach zostały zaprezentowane wybrane budow
le, powstałe w ciągu 70 lat istnienia miasta, którego oblicze 
odmieniały kolejne przełomy polityczne, przynoszące zmiany 
we wszystkich dziedzinach życia społecznego, także w kultu
rze i sztuce. Byty one wyraźnie widoczne w architekturze, ze 
względu na szczególne związki łączące ją z polityką i gospo
darką.

Aby podkreślić różnorodność i ułatwić „czytanie" architek
tonicznej i urbanistycznej historii miasta, ekspozycja została 
podzielona na 5 działów: architekturę przemysłową, elementy 
art deco w modernizmie, socrealizm, modernizm, postmoder

nizm. Warstwę ilustracyjną ekspozycji uzupełniają teksty doty
czące stylów architektonicznych i urbanistyki miasta, a także 
kalendarium ważniejszych etapów budownictwa Stalowej Woli. 
Autorami fotografii współczesnych są Adam Krzykwa i Marek 
Myśliwiec. Wykorzystane zostały również - często jako mate
rial porównawczy - zdjęcia archiwalne ze zbiorów muzealnych 
i prywatnych. Fotografie eksponowane są w nowoczesnej aran
żacji w centralnym punkcie miasta, przy ul. Staszica. Czynną 
przez całą dobę, oświetloną w nocy wystawę można zwiedzać 
do końca roku.

Obydwu ekspozycjom towarzyszą specjalnie wydane przez 
Muzeum Regionalne publikacje: autorstwa Anny Sieradzkiej 
Szlakiem architektury art deco. Stalowa Wola oraz Miasto Sta
lowa Wola, unikatowy zespól urbanistyczno-architektonicz
ny z lat 30. XX w., stanowiąca zbiór artykułów analizujących 
walory architektoniczne i urbanistyczne Stalowej Woli. Ich 
autorami są historycy sztuki i architektury związani głównie 
z Uniwersytetem Warszawskim i Polską Akademią Nauk: prof. 
Anna Sieradzka, prof. Małgorzata Omilanowska, dr Iwona 
Luba, dr Filip Burno.

Książki zamówić można u wydawcy. Zamówienia należy 
kierować pod adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, tel. 015 844 85 56, 
e-mail: muzeum@stalowawola.pl, www.muzeum.stalowawola.pl.
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5. Posadzka w łazience mieszkania w bloku przy ul. Wyszyńskiego

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli)

dbałość o należyte oświetlenie, ogrzewanie i wen
tylację pomieszczeń, warunki higieniczne i udo
godnienia w życiu codziennym. Poczynając od er
gonomicznych wyprofilowań poręczy na klatkach 
schodowych, układanych w geometryczne wzory 
ceramicznych posadzek i „jodełkowych” parkie
tów, przez funkcjonalne szafy ścienne i pawlacze 
czy wydzielenie miejsca do spania dla służącej, 
aż po drobne elementy: mosiężne klamki drzwio
we i okienne, niezawodne blokady okien, kratki 
wentylacyjne oraz bakelitowe wyłączniki światła 
i przyciski do dzwonków, produkowane przez zna
ną firmę Kazimierza Szpotańskiego - wszystkie te 
utensylia zostały wykonane z wielką starannością, 
z solidnych materiałów i często do dziś służą lo
katorom. W niektórych mieszkaniach zachowały 
się też charakterystyczne dla stylistyki późnego art 
deco metalowe żyrandole o łukowato wygiętych ra
mionach i mlecznych kloszach.

Elementy stylu art deco przetrwały w architek
turze Stalowej Woli po latach destrukcyjnego dzia
łania czasu, niektórych niefortunnych zmianach lat 
powojennych i zamazujących niekiedy zabytkowy 
charakter budynków innowacjach współczesnych 
użytkowników. Jako ewenement w polskiej skali 
godne są poznania, a przede wszystkim zachowa
nia, by nadal świadczyły o wyjątkowym charakte
rze miasta COP-u.

Anna Sieradzka

NASI KOLEKCJONERZY INWESTUJĄ Z SUKCESEM
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AKCJA CMENTARZE

Pomnik „bitwy narodów" 
w Staszkówce

ANDRZEJ OSIŃSKI 

ołożona na jednym ze wzniesień Pogórza Cięż- 
kowickiego Staszkówka, wzmiankowana była 

w XIV w. jako tzw. królewszczyzna. O rosnącym zna
czeniu tej wsi świadczył fakt, iż już w XVI w. funk
cjonowała tu szkoła, a sto lat później - szpital. Jej roz
wój utrzymał się w następnych stuleciach, jednak, kie
dy autorzy Die westgalizischen Heldengraber (Wiedeń 
1918), Rudolf Broch i Hans Hauptmann, odwiedzili 
Staszkówkę w związku z pracami przy budowie czterech 
cmentarzy wojennych, zastali ruiny i zgliszcza, będące 
pozostałością frontu austriacko-rosyjskiego lat

Gwardii Nr 1, znanego regimentu Augusty. Ten fakt był 
przyczyną wyrażenia przez stronę niemiecką życzenia, by 
w tym miejscu postawić pomnik według projektu artysty, 
pochodzącego z Rzeszy Niemieckiej [...] jego zaprojek
towanie powierzono profesorowi Hosaeusowi z Berlina, 
artyście spoza Wydziału Grobów Wojennych Komendan
tury Wojskowej” (R. Broch, H. Hauptmann, Zachodnio- 
galicyjskie groby bohaterów, Tarnów 1994, s. 167).

Wybitny rzeźbiarz i medalier Hermann Kurt Hosa- 
eus (1875-1958) związany był z Berlinem, gdzie aż do 
zakończenia drugiej wojny światowej wykładał i na
uczał na tamtejszych wyższych uczelniach artystycznych.

1914-1915. W trakcie krwawych walk spłonął 
również pochodzący z XV w. drewniany ko
ściół wraz ze słynnym obrazem Matki Boskiej 
Staszkowskiej.

Podczas „operacji gorlickiej”, rozpoczętej 
o świcie 2 maja 1915 r., Staszkówka wraz z są
siednimi Ciężkowicami i Łużną znalazła się na 
pierwszej linii frontu. Niemieckim i austriackim 
dywizjom, których prawe skrzydło niemal w ca
łości składało się z polskich żołnierzy, przypadłe 
bodaj najtrudniejsze zadanie tej kampanii. Dość 
wspomnieć, iż sama tylko 2. Dywizja Gwardii 
w szturmie na Staszkówkę straciła ponad 20% 
stanu osobowego. Jej żołnierze, grzęznąc w za
siekach z drutu kolczastego, zostali złamani 
ogniem rosyjskich karabinów maszynowych.

Widownią szczególnie krwawych walk było 
wzgórze 437, nazywane „Patrią” albo Mętlów- 
ką, z którego w pogodny dzień rozciąga się 
niezapomniany widok na łagodne wzniesienia 
Pogórza Ciężkowickiego i Beskid Niski. Tutaj, 
w ciszy i odosobnieniu, wynikającym z pewne
go oddalenia od głównych arterii wsi, góruje 
nad okolicznym krajobrazem jedna z najbar
dziej niezwykłych nekropolii żołnierskich tej 
wojny: cmentarz nr 118. Broch i Hauptmann 
relacjonują: „Wśród dużej liczby pochowanych 
na tym największym z cmentarzy koło Stasz- 
kówki znajduje się 10 oficerów i 265 szeregow
ców Królewskiego Pruskiego Pułku Grenadierów

1. Cmentarz w Staszkówce: pomnik centralny z parą 
stylizowanych mieczy 
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2. Widok kompleksu
od południowego zachodu

3. Fragment bramy wejściowej; 
w tle pylony

(zdjęcia: Andrzej Osiński)

W Staszkówce artysta stworzył pomnik centralny, zło
żony z czterech potężnych, kamiennych pylonów, które 
wznoszą się na kwadratowej podstawie i górują nad zało
żeniem. Do pylonów, niczym do starożytnego templum, 
prowadzi główna alejka cmentarna, ujęta szpalerem 
krzewów. Hosaeus żywił głębokie przekonanie o dydak
tycznej wymowie przedsięwzięcia, o jego wysokiej ran
dze moralnej i etycznej, o religijnym charakterze. Treści 
te stają się szczególnie czytelne w miejscu, w którym na 
skutek odsunięcia od siebie trzymetrowych podstaw fi
larów na odległość 1 m powstaje przestrzeń przypomi
nająca krzyż. Kiedy staniemy dokładnie w punkcie prze
cięcia osi czterech pylonów, i uniesiemy w górę głowę, 
ujrzymy nad sobą ogromny krzyż nieba, ujęty w czerń 
murów.

„Aż do najdalszych czasów - nawoływali inicjatorzy 
akcji oraz budowniczowie cmentarzy bohaterów w Gali
cji - te oto pola mogilne winny być dla nas i naszych na
stępców miejscami uszlachetniania się i budowania. Po
winny z nich promieniować siły, które wyprostują chwiej
nych i przyprowadzą do siebie błądzących” (R. Broch, 
H. Hauptmann, op. cit., s. 3). Idei tej służą m.in. duże 
kamienne ciosy oraz para wysokich, stylizowanych mie
czy, zwróconych ku niebu i wieńczących pierwsze dwa 
pomniki. Mieczy takich miało być cztery, po jednym 
na każdym filarze. Ich nieobecność, podobnie jak brak 
kamiennego gzymsu okapowego oraz dwudzielnej nad
budowy, wynika z przerwania wszystkich prac budow
lanych w przededniu rozpadu monarchii habsburskiej, 
w październiku 1918 r. Nie wiadomo, jakie treści miały 
przekazać potomnym tablice inskrypcyjne na cmenta
rzu nr 118, gdyż i one nie zostały ukończone. Na licach 
pomnika oraz na słupach bramy wejściowej figurują dzi
siaj wyłącznie duże prostokątne płyciny. Nie umniejsza 
to artystycznej rangi całego założenia, którego skala 
szczególnie mocno oddziałuje z dużej odległości, kiedy 
w naturalny sposób zaciera się powstały pomiędzy pylo

nami prześwit, a naszym oczom prezentuje się surowy, 
jednolity i niemal purytański w formie monument.

Na ponad 3500 m2 powierzchni cmentarnej roz
mieszczono 48 grobów zbiorowych i 209 pojedynczych, 
w których pochowano 765 żołnierzy trzech armii: ofiar 
trwającego zaledwie kilka godzin szturmu (Jerzy J. P. 
Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), 
Tarnów 1999, s. 557 i nast.). Projektantem pól grobo
wych, ogrodzenia oraz twórcą betonowych nagrobków, 
zwieńczonych żeliwnymi krzyżami, o kształtach odpo
wiadających armijnej przynależności pochowanych, był 
niemiecki sierżant saperów, Anton Muller, pracujący 
pierwotnie na terenie IV Łużniańskiego Okręgu Cmen
tarnego, a począwszy od 1917 r. - VI Tarnowskiego. 
Muller nie był zawodowym artystą, przypisuje się mu 
autorstwo zaledwie kilku założeń cmentarnych, z któ
rych co najmniej dwa, oznaczone numerami 116 (Stasz- 
kówka-Dawidówka) i 125 (Zagórzany), należy uznać za 
niezwykle udane.

Górujący nad okolicą monument cmentarza nr 118 
w Staszkówce jawi się jako ekwiwalent pomnika na po
lach grunwaldzkich, jednak ten ostatni jest niemal pół 
wieku młodszy i wolno nam przypuszczać, iż pylony 
na cmentarzu nr 118 mogły być jego mniej lub bardziej 
czytelną inspiracją. Natomiast kiedy skierujemy wzrok 
na budowle i mauzolea, powstające na przełomie XIX 
i XX w. na obszarze wilhelmińskich Niemiec, w rodzi
mym kręgu kulturowym Hermanna K. Hosaeusa, od
notujemy przynajmniej dwa rozwiązania, do których 
artysta nawiązywał. Jednym z nich jest gigantyczny Vól- 
kerschlachtdenkmal, projektu Brunona Schmitza (1858- 
-1916), wzniesiony w 1913 r. na przedpolach Lipska, dla 
upamiętnienia setnej rocznicy słynnej „bitwy narodów”, 
ważnego epizodu w dziejach wojny wyzwoleńczej, pro
wadzonej przez państwa niemieckie i ich sojuszników 
z cesarską armią Napoleona. Innym założeniem, które 
wyszło spod ręki Brunona Schmitza i mogło zainspiro
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wać Hosaeusa, jest słynny Kyffhauserdenkmal, wzniesio
ny w latach 1890-1896 u podnóża gór Harzu. Ten zwień
czony 57-metrową wieżą kolos wyraża cześć i uwielbie
nie, jakie naród niemiecki żywił dla pierwszego cesarza 
zjednoczonej Rzeszy, Wilhelma I. Badając ewolucję tego 
typu pomników, które w literaturze historycznej krajów 
niemieckiego kręgu kulturowego określane są wspól
nym mianem Kriegerdenkmal, dojdziemy do wniosku, że 
zarówno lipski pomnik „bitwy narodów”, jak i mauzo
leum w Kyffhausen, są doskona
łym w formie i czytelnym w treści 
wyrazem wieloletniego rozwoju 
dwóch wyraźnie zróżnicowanych 
typów założeń.

Pierwszy typ - to pomniki 
i miejsca, związane z działania
mi militarnymi, upamiętniają
ce konkretne bitwy i potyczki, 
przywódców wojskowych, inne 
wybitne osobistości oraz wyda
rzenia istotne w dziejach narodu. 
Źródeł tego typu pomników na
leży szukać w burzliwym okre
sie Reformacji i towarzyszących 
jej w południowych Niemczech 
krwawych wydarzeniach wojny 
chłopskiej (1523-1525). Był to 
czas przełomu epok, początek 
budzącej się mentalności: czło
wieka, jako odrębnej jednostki, 
oraz narodu, jako odrębnej gru
py, dysponującej własną historią, 
własnymi doświadczeniami, am
bicjami i narodową mitologią. Wydarzenia takie, jak 
bitwa w turyńskim Schlachtberg (1525 r.), oddalonym 
kilka kilometrów od Kyffhausen, zrodziły potrzebę 
upamiętniania miejsc, w których przelano ludzką krew. 
Tu rozpoczęła się droga, która poprzez budzące grozę 
wydarzenia wojny trzydziestoletniej (1618-1648) i woj
ny siedmioletniej (1756-1763), a następnie przez krót
kotrwałe, acz burzliwe konflikty XIX w., doprowadziła 
do powstania niezwykłych założeń cmentarnych na po
lach bitewnych Zachodniej Galicji w pierwszej wojnie 
nowoczesnej Europy.

O ile w odniesieniu do rozwiązań w Lipsku i Kyffhau
sen możemy mówić wyłącznie o pierwszym, węższym 
pojęciu Kriegerdenkmal, o tyle założenie cmentarne nr 
118 w Staszkówce, mieszcząc się w tej grupie pomników 
wojennych, jednocześnie ją przekracza, ponieważ łączy 
w spójną całość monument z otaczającym go cmenta
rzem, określanym w literaturze fachowej również mia
nem Kriegerdenkmal (niekiedy Kriegerfriedhof). Ta druga 
grupa budowli, których masowe pojawienie się u progu 
XIX stulecia było wyrazem budzącego się po Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej nowego, mieszczańskiego społe
czeństwa, obejmowała cmentarze wojenne i pojedyncze 
groby, jak również krzyże, kolumny i pomniki, stawiane 
ku czci poległych na polu chwały.

Oświecenie dokonało istotnego przewartościowania 
w kulturze Zachodu, zmieniło stosunek jednostki i spo
łeczeństwa do samej istoty śmierci i procesu umierania, 
do grobu, pogrzebu i cmentarza, a także - do artystycz
nego wyrazu tych zjawisk. Wyprowadzenie cmentarzy 
poza obszary zabudowane i oderwanie ich od wąskie
go obszaru przykościelnego utworzyło nową przestrzeń 
sacrum: naturę, która potraktowana przez romantyków 
i panteistów jako oczywista manifestacja Boga i Jego

Wszechmocy, stała się godna przyjąć prochy ludzkie. 
Nowa przestrzeń stała się miejscem publicznym, w któ
rym bez przeszkód mógł realizować się prywatny i spo
łeczny kult zmarłych.

W miastach i miasteczkach Niemiec, Francji czy Au
strii zaczęto wznosić nowe pomniki; na polach bitew
nych i pobojowiskach powstawały kaplice i ossuaria, 
którym towarzyszyły wielkie zbiorowe mogiły. Składano 
w nich poległych, a następnie, o ile było to konieczne, 
rozkopywano je, aby wypalać płytko pogrzebane szcząt
ki. W Prusach momentem przełomowym była niemiec
ka wojna wyzwoleńcza lat 1813-1815, w której, dzięki 
mieszczańskim i wojskowym reformom, realizowanym 
tu konsekwentnie począwszy od 1808 r., wzięła udział 
znacząca liczba żołnierzy, reprezentujących wszystkie 
warstwy społeczne. Godni upamiętnienia stali się nawet 
nieznani polegli, którzy oddali swe życie za ojczyznę. 
Niemiecki poeta i dramaturg Theodor Kórner (1791- 
-1813), jedna z ofiar tej wojny, nawoływał: „Nie zapo
mnij, proszę, o mój ludu, o drogich zmarłych i przystrój 
także i naszą urnę liściem dębu”. Apel ten pozostał żywy 
także i w następnych dziesięcioleciach, znajdując echo na 
odległych polach bitewnych Zachodniej Galicji.

Wojny w 1864 r. z Danią o Schleswig, w 1866 r. 
z Austrią o zjednoczenie Rzeszy oraz w 1870-1871 r. 
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z Francją o supremację w Europie wyznaczają kolejne 
etapy ewolucji pomników żołnierskich, które w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. zaczęły 
powstawać na masową skalę, wykształcając charakte
rystyczne motywy semantyczne i ikonograficzne. Do 
najpopularniejszych należały: kolumna, głaz narzuto
wy, lwy, wojownik, postać mitycznej Germanii, żelazny 
krzyż, orzeł i kula.

Pierwsza wojna światowa, w której liczba poległych 
po obu stronach porażała, i która po raz pierwszy od 
dziesięcioleci nie była dla Niemiec wojną zwycięską, 
zmieniła zasadniczo wymowę i treść Kriegerdenkmaler. 
Stała się ona zdecydowanie jednoznaczna i gorzka. 
Zwycięskie pomniki lat 1870-1871 i pruskie orły ustąpi
ły stalowym hełmom, stylizowanym granatom ręcznym 
i prostym, acz sugestywnym tablicom z nazwiskami po
ległych, mocowanym nierzadko na wcześniejszych mo
numentach. Drastycznie zmieniła się też formuła me- 
moratywnych tekstów. Popularne w latach 1813-1815 
„polegli za króla i ojczyznę” czy pochodzące z lat 1870- 
-1871 „dzielnym żołnierzom” okazały się nieadekwatne 
do skali masowego mordu, bezmiaru upokorzenia i roz
goryczenia całych narodów. „Bohaterowie”, „ojcowie”, 
„synowie” czy „bohaterscy synowie”, pojawiający się na 
cmentarnych tablicach inskrypcyjnych nowych pomni
ków, przypominają o tym, iż zmarli mieli swoje rodziny, 
które kochali i do których już nie powrócą. Czytelna, 
humanistyczna i etyczna wymowa założeń, upamięt
niających niezliczone ofiary pierwszej wojny światowej, 
zmuszała tym samym do refleksji zarówno tych, którzy 
przeżyli tę gehennę, jak i następne pokolenia.

W staszkowskiej nekropolii, będącej „wspomnie
niem szalejących tu zmagań narodów” (R. Broch 
i H. Hauptmann, op. cit., s. 168), krzyżują się wszyst
kie te duchowe, etyczne, historyczne, literackie i arty
styczne treści, które znajdują tu doskonałą kulminację. 
Kompletne dzieło jawi się jako nieprzeciętne i godne 
zastanowienia: pomnik bohaterów, materialny i ducho
wy obraz chrześcijańskiej kultury, przejmujący testa
ment poległych.

Pozostałe realizacje Hermanna K. Hosaeusa, po
wstałe po 1915 r., również znakomicie wpisują się w tra
dycję niemieckiego Kriegerdenkmal, operując zdumie
wającą prostotą, siłą wyrazu oraz czytelną symboliką. 
W granicach Polski, w Szczecinie, znajdują się jeszcze 
dwa inne, udokumentowane dzieła tego artysty. Jed
nym z nich jest dekoracja plastyczna i rzeźbiarska słyn
nej Bismarck-Warte, wzniesionej w latach 1913-1921 
według projektu architekta Wilhelma Kreisa i znanej 
obecnie pod nazwą Wieży Gocławskiej, drugim - fon
tanna „Chłopiec z harmonią”, ulokowana na tyłach 
Urzędu Miejskiego (1927 r.). Zastanawia natomiast 
fakt, iż staszkowski pomnik, należący do najbardziej 
eminentnych realizacji artysty, pozostaje w Niemczech 
nieznany; nie jest też przedmiotem badań ze strony nie
mieckich historyków sztuki.

Andrzej Osiński

Wokół jednego zabytku

Plan 
Kołłątajowski

W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w pa
łacu Pod Krzysztofory znajduje się jeden z najznakomit
szych zabytków kartografii krakowskiej - plan zwany 

Kołłątajowskim. Powstał on staraniem księdza Hugo Kołłą
taja (1750-1812), znanego działacza politycznego, reforma
tora szkolnictwa, jednego z czołowych ideologów polskiego 
oświecenia, członka Komisji Edukacji Narodowej i współtwór
cy Konstytucji 3 maja.

W latach 1783-1786 Kołłątaj był rektorem Akademii Krakow
skiej, zwanej wtedy Szkołą Główną Koronną. W związku z po
rządkowaniem spraw majątkowych uczelni i jej reformą został 
sporządzony szczegółowy plan Krakowa. To unikatowe dzie
ło, doskonałe graficznie, o niespotykanej dotychczas dużej 
skali, o niezwykle bogatej treści topograficznej powstało w la
tach 1783-1785 w Krakowie. Wielkogabarytowa mapa (prawie 
170 x 190 cm) została sporządzona jednobarwnym czarnym 
piórkiem na grubym papierze czerpanym. Rysunek wykona
no na dużych arkuszach bardzo precyzyjną kreską. Spośród 
bezpośrednich wykonawców planu, których miało być czte
rech, znani są tylko dwaj: Maciej Dębski oraz Kazimierz Szar- 
kiewicz. Ten pierwszy sporządził pomiar i opis. Dębski byt 
geometrą, rysownikiem, wykładowcą geodezji i matematyki 
w Szkole Głównej Koronnej, kilka lat później w 1789 r. uzyskał 
przywilej geometry królewskiego. Przygotował wiele kalenda
rzy, opublikował później także prawo o miastach uchwalone 
przez Sejm Czteroletni. Drugi z twórców planu, Szarkiewicz, 
który wykonał rysunek, od 1786 r. byt geometrą królewskim. 
Podczas prac nad wykonaniem planu korzystali oni zapewne 
z wcześniejszych materiatów kartograficznych, uzupełniając 
je własnymi pracami terenowymi.

Nadzór naukowy i techniczny nad sporządzeniem planu 
sprawowali Feliks Radwański senior (1756-1826), architekt, 
profesor mechaniki i hydrauliki oraz Jan Śniadecki (1756- 
-1830), wybitny matematyk i astronom.

Plan Kołłątajowski ma charakterystyczną orientację połu
dniowo-wschodnią, po prawej stronie u dotu została umiesz
czona 32-ramienna róża wiatrów. Ma też wyjątkowo szczegó
łową skalę - w zamierzeniu twórców miata wynosić 1:3000, 
w rzeczywistości wynosi 1:3087. Mapa jest zwrócona stroną 
północno-zachodnią ku dołowi, obejmując swym zasięgiem, 
według ówczesnego miejskiego podziału administracyjnego, 
Kraków, Kazimierz, Kleparz, rozległe obszary przedmieść 
oraz niektóre gminy podmiejskie, jak Zwierzyniec, Czarna 
Wieś, Łobzów, Krowodrza i Grzegórzki. Na wschodzie teren 
zamykają granice z Olszą i obszar wsi Dąbie, na południu 
bieg rzeki Wisty, na zachodzie Wista, wzgórze Salwator, ob
szar Czarnej Wsi i Łobzowa, na północy zaś teren wsi Krowo
drza i Prądnik.

Na kartograficzną treść planu składa się sytuacyjny obraz 
zabudowy, stosunków wodnych, sieci drożnej, użytkowania 
gruntów i podziałów własnościowych. Zabudowa została 
przedstawiona w blokach, z zaznaczeniem zarysów budyn
ków, a także dziedzińców i ogrodów, uwzględniono również 
budynki wolno stojące, obwarowania miejskie z bramami 
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i basztami. Ważniejsze obiekty sakralne i świeckie przedsta
wiono w postaci architektonicznych rzutów poziomych. Do
datkowo oznaczone są one literami i objaśnione w opisie. Sieć 
komunikacyjna obejmuje drogi i ulice z nazwami ujętymi także 
w opisie. Warto podkreślić cenną wartość informacyjną pla
nu w badaniach dawnego nazewnictwa sieci komunikacyjnej 
Krakowa. Na mapie przedstawiono również sieć wodną, która 
obejmowała Wisłę z dwoma ramionami: Starą Wisłą i Młynów
ką Królewską, a także rzeki Rudawę oraz Prądnik. Ujęte zosta
ły także mosty i groble. Na mapie zaznaczono granice jurydyk 
i folwarków oraz rodzaje użytków gruntowych, ze szczegól
nym wyodrębnieniem własności 
uniwersyteckiej i duchownej.

W górnej części planu znaj
dują się objaśnienia oznaczeń, 
pod wspólnym tytułem „OPIS 
Planty Miasta Krakowa z Przed
mieściami". Są tu wyszcze
gólnione wszystkie jednostki 
administracyjne, w tym miasta, 
jurydyki, przedmieścia, wsie, fol
warki, a także ulice, kościoły pa
rafialne i nieparafialne, semina
ria diecezjalne, szpitale, posesje 
duchowne i pałace. Znajduje się 
tu także część dotycząca Szko
ły Głównej Koronnej.

Poniżej po prawej stronie 
została zaznaczona podziatka 
liniowa wyrażająca skalę i na
pis: „Miara mająca 1000 Stóp 
Krakowskich, z których każda 
warta % łokcia starego Krakow
skiego".

W dolnym pasie znajduje się 
widok panoramiczny Krakowa 
od strony zachodniej z Błoń, od 
okolic klasztoru Reformatów po 
Wawel i fragmentarycznie wi
doczny kościół św. Katarzyny 
na Kazimierzu. Panorama sta
nowi rozszerzenie topograficz
nej informacji mapy i jego arty
styczne wykończenie. Poniżej 
panoramy, w wydzielonej ramce 
znajduje się napis dedykacyjny - „Jaśnie Oświeconemu Panu 
Michałowi Jerzemu Xiążęciu PONIATOWSKIEMU Arcy=Bisku- 
powi Gnieźnieńskiemu, Prymasowi i pierwszemu Xiążęciu Ko
rony Polskiey i Wielkiego Xięstwa Litewskiego / Xiążęciu Ło
wickiemu, Administratorowi z zupełną lurysdykcyą Biskupstwa 
Krakowskiego w Komissyi Edukacyi Narodowey / Prezydujące- 
mu Hugo Koftątay Kanonik Krakowski, Szkoły Glówney Koron- 
ney Rector mapę Topograficzną Miasta Krakowa z opisaniem 
Posessyi Duchownych i Akademickich / na żądanie J. O. Xięcia 
Imci Własnym staraniem sporządzoną ofiaruję".

Z dedykacji tej dowiadujemy się, iż inspiratorem powstania 
planu byt książę Michał Jerzy Poniatowski (1736-1794), biskup 
krakowski, arcybiskup gnieźnieński, ostatni prymas Pierw
szej Rzeczypospolitej, brat króla polski Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Napis przedzielony jest herbem rodu Ponia
towskich - Ciołkiem z płaszczem gronostajowym, insygniami 
prymasowskimi oraz diademem książęcym. Herb otaczają 
wstęgi z orderami Orła Białego i Św. Stanisława.

Jeszcze jednym elementem dekoracyjnym planu jest in
skrypcja,, PLANTA / MIASTA KRAKOWA / Z PRZEDMIEŚCIA / Ml / 

ROKU MDCCLXXXV / ZROBIONA”, umieszczona w polu tabli
cy wspartej o pień dębu u dołu po prawej stronie dzieła.

W ramce otaczającej całość planu, przy krawędziach znaj
dują się napisy określające kierunki świata, a w polu ramki po 
lewej stronie sygnatura: „Maciej Dębski opisał i wymierzył”, 
a po prawej stronie „Kaźmierz Szarkiewicz odrysowat w Kra
kowie".

Duża skala oraz wielość szczegółów sytuacyjnych planu 
Kottątajowskiego czyni zeń niezmiernie cenne źródło informa
cji historycznych w pracach naukowych dla specjalistów róż
nych dziedzin. Plan ten stanowił ogromny postęp wobec planu 

(fot. Józef Korzeniowski)

pomiarowego Krakowa z 1667 r. i jego kopii sprzed 1773 r., 
wykonanej przez Dominika Pucka. Natomiast z geodezyjnego 
punktu widzenia ustępował planom Józefa Kromera z 1783 r. 
oraz Ignacego Enderle’a, tzw. senackiemu z lat 1802-1808.

Losy planu Kottątajowskiego byty burzliwe. Po upadku po
wstania kościuszkowskiego, w 1794 r. podczas okupacji pru
skiej został zrabowany i trafi) do Berlina, gdzie przez wiele lat 
byt przechowywany w Archiwum Map Sztabu Generalnego. 
Po zakończeniu drugiej wojny światowej plan został uznany za 
zaginiony, jednak odnaleziono go w zbiorach kartograficznych 
Biblioteki Państwowej w Berlinie i we wrześniu 1974 r. został 
oficjalnie przekazany przez wtadze Niemieckiej Republiki De
mokratycznej miastu Kraków. Obecnie obiekt należy do zbio
rów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Piotr Hapanowicz

Plan Kottątajowski, 1785 r.
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Bazyliański monastyr 
na Mnisiej Górze

W
zgórza wschodnich krańców
Pogórza Przemyskiego na Ukra
inie łagodnie opadają w doliny 

rzek Strwiąża i Wyrwy, gdzie ulokowa
ły się miasteczka Chyrów i Dobromil, 
a wzdłuż spływających z gór potoków 
ciągną się wioski, w których czas za
trzymał się dziesiątki lat temu. Nad 
okolicą dominuje wzniesienie Herburt 
(Ślepa Góra), kryjące na zalesionym 
szczycie ruiny renesansowego zam
ku. Nieco bliżej Dobromila, na stoku 
Góry Mnisiej, znanej wśród miejsco
wych Polaków jako Chomiec, ulo-

Udokumentowana historia bazy
lianów zaczyna się rok później i wią- 
że bezpośrednio z jedną z najbardziej 
kontrowersyjnych postaci tego czasu, 
Janem Szczęsnym Herburtem. Był to 
przedstawiciel możnego i znamienitego 
rodu, właściciel Dobromila i Felsztyna, 
pan na zamku w Tarnawie. Jako oso
ba gruntownie wykształcona, zrobił 
błyskotliwą karierę polityczną (sekre
tarz królewski, poseł do Rzymu, Pragi, 
a także do króla Szwecji, cara moskiew
skiego i chana). Po pewnym czasie zna
lazł się w opozycji do króla Zygmunta 

nich grunty na stokach góry i zezwalał 
na budowę tam klasztoru i cerkwi.

Pierwszą cerkiewkę, św. Mikołaja, 
zakonnicy wznieśli z drewna na miej
scu późniejszego cmentarza. Wkrótce 
świątynia okazała się za mała, jednak 
przetrwała około 200 lat. W 1818 r. 
powalił ją huraganowy wiatr, a osta
tecznie w 1840 r. została rozebrana.

W niedługim czasie po wybudo
waniu pierwszej świątyni powstała 
drewniana cerkiew św. Ilji; kult tego 
świętego szerzył się tu od dawna, 
ale wzmianki o odpustach datują się

1. Widok klasztoru z odległego Dobromila

2. Brama na teren monastyru

3. Cerkiew św. Onufrego

4. 5. Wnętrze cerkwi (4) z zachowaną polichromią (5)

kowali swój monastyr bazylianie. To 
odludne miejsce na skraju wsi Huczko 
w dawnych wiekach było jeszcze 
bardziej wyizolowane i znakomicie 
nadawało się dla potrzeb kontempla
cyjnych zakonników, wiodących spo
kojny, półpustelniczy żywot. Takiego 
miejsca szukali zapewne dwaj mnisi, 
ojciec Anastazy i jego towarzysz, któ
rzy, jak głosi tradycja, w 1612 r., ucie
kając przed Tatarami, opuścili jeden 
z lwowskich monastyrów i po długiej 
wędrówce dotarli do dobromilskich 
lasów na wzgórzu nad miasteczkiem. 
Blisko źródła dobrej wody znaleźli 
bezpieczne miejsce, sprowadzili tam 
innych braci i założyli mały klaszto- 
rek... Tyle legenda.

III i jako rokoszanin Zebrzydowskiego 
został ujęty, a nawet skazany na śmierć, 
od której uratowało go wstawiennic
two osób wpływowych. Nałożono 
nań areszt domowy w jego posiadłości 
dobromilskiej. Pozbawiony możliwo
ści udziału w życiu politycznym Jan 
Szczęsny rozpoczął działalność pisar
ską i wydawniczą, zadbał o rozwój go
spodarczy swojego miasta, a poprzez 
liczne fundacje stał się mecenasem 
sztuki.

W dniu 24 VIII 1613 r. Szczęsny 
Herburt wraz z żoną Elżbietą z Za- 
sławskich sporządzili w Przemyślu akt 
fundacji dla bazylianów dobromilskich. 
Dokument nadawał zakonnikom w wie
czyste użytkowanie zajmowane przez 

dopiero od 1840 r. Cerkiew św. Ilji 
była większa, trójdzielna, z niższym 
prezbiterium i babińcem oraz wyższą, 
kwadratową nawą, nakrytą czterospa
dowym dachem. Również ta świą
tynia okazała się niewystarczająca 
dla pomieszczenia wiernych przyby
wających do klasztoru na nabożeń
stwa. Bazylianie, uposażeni w 1655 r. 
nowymi terenami przez Stanisława 
Koniecpolskiego, a dodatkowo w 1663 
r. zwolnieni przez Alberta Krasińskiego 
z podatków, zaczęli planować budowę 
nowych, większych i trwałych obiek
tów. Na realizację tych zamierzeń 
pozwoliły dodatkowe fundusze, które 
zakonnicy uzyskali z młyna, przeka
zanego im przez Jana Bonawenturę 
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w 1772 r. sprzedali drewnianą cer
kiew św. Ilji do wsi Przekopana kolo 
Przemyśla, uzyskując za to 772 zł, 
15 gr. Z kolei w 1784 r. w wyniku sta
rań przeora o. Polikarpa Wolańskiego 
starościna miasteczka Lesko i dzie
dziczka Tarnawy Anna Białogłowska 
zapisała klasztorowi ruiny pobli
skiego zamku Herburtów. Dziesięć 
lat później kolejny przeor, mając na 
uwadze ubogość klasztornych zabudo
wań, zaczął czerpać z zamku budulec 
z przeznaczeniem na mury klasztor
ne. Pomimo tych problemów finan
sowych, monastyr stał się centrum 

praesidum przysłani do Dobromila 
jezuici przeprowadzili tu wielką refor
mę zakonu bazylianów. Głównym 
ośrodkiem tej reformy stał się klasz
tor. W 1888 r. w szeregi zgromadze
nia wstąpił Roman Andrzej Szeptycki 
(1865-1944), wnuk Aleksandra Fredry, 
późniejszy arcybiskup, metropoli
ta Galicji i Lodomerii, zwierzchnik 
Cerkwi Greckokatolickiej. Zabytkowa 
tablica pamiątkowa poświęcona poby
towi Andrzeja Szeptyckiego w klaszto
rze dobromilskim jest dziś wmurowa
na przy wejściu do dzwonnicy.

W latach 1904-1920 monastyr 
był opuszczony przez zakonników. 
Nowicjat przeniesiono do Krechowa. 
Cenny księgozbiór został podzielo
ny między klasztory w Ławrowie 
i Krechowie. Krechowska część biblio

Krasińskiego, oraz z jarmarków, które 
pozwolił im organizować w czasie 
odpustów i świąt. Bazylianie czer
pali także dochody z kopalni soli na 
Huczku.

Niebawem przystąpiono do wzno
szenia murowanego klasztoru i cerkwi. 
Prace rozpoczęto jeszcze w XVII w., 
a były kontynuowane w następnym 
stuleciu. Budowę cerkwi zakończono 
w 1723 r. W 1776 r. do prezbite
rium została dostawiona od wschodu 
kaplica. W latach 1731-1751 do pół
nocno-wschodniego naroża klasztoru 
dobudowano dzwonnicę. Zespół zabu
dowań uzupełniały budynki gospo
darcze, w tym spichlerz, a cały teren 
został otoczony murem z bramą i furt
kami oraz okrągłą basztą.

Zarówno cerkiew, jak i klasztor 
były systematycznie ozdabiane i wypo
sażane. Kroniki klasztorne notują 
nazwiska artystów, często zakonni
ków, którzy wykonywali dla 
bazylianów różne zadania. 
Wzmiankowany jest malarz 
Michał, twórca ikon (m.in. 
ikony św. Onufrego), oraz 
mnisi Samson Skrzypecki 
i Joachim Borysowicz, wyko
nawcy różnych prac malar
skich w świątyni i klasz
torze w latach 1740-1754. 
W 1869 r. działał w cerkwi 
malarz i pozłotnik Michał 
Fedorczak, czynny wcześniej 
w Żółkwi, twórca nowego 
ikonostasu, prostołu i ołta
rzy. W tym samym czasie 
znany lwowski malarz Marcin 
Jabłoński wykonywał poli
chromię w klasztorze i cerkwi. 
Na ścianach klasztoru zawi
sły portrety fundatorów Jana 
Szczęsnego Herburta i jego 
żony Elżbiety oraz innych 
dobrodziejów i przeorów.

Wszystkie inwestycje bazy- 
liańskie były jednak niekiedy 
trudne do udźwignięcia dla zgroma
dzenia, dlatego też przeorzy zabiegali 
o pozyskanie przychylności nowych 
sponsorów, a w razie potrzeby urucha
miali też własne środki. Jako szczegól
ny dobroczyńca zapisał się w dziejach 
klasztoru o. Kuzmin, przeor w latach 
1711-1723. Sytuacja materialna zgro
madzenia stała się szczególnie ciężka 
po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy 
administracja austriacka zlikwidowa
ła kopalnię soli na Huczku, znacz
nie uszczuplając dochody bazylianów. 
Zakonnicy próbowali ratować sytu
ację w rozmaity sposób. Na przykład

życia intelektualnego. Zgromadzono 
tu bogatą bibliotekę z rękopisa
mi oraz wieloma pierwodrukami. 
Funkcjonował nowicjat. W 1882 r. 
bullą papieża Leona XIII Singulare
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teki, zabrana w 1919 r. do Warszawy, 
uległa rozproszeniu.

Po 1920 r. klasztor zaczął szybko 
wracać do dawnej świetności, umiesz
czono w nim nawet gimnazjum i stu
dium filozoficzne. O randze, jaką wtedy 
uzyskał, świadczy zwołanie w mona
styrze w 1931 r. Kapituły Generalnej, 
na którą przybyli przedstawiciele zako
nów bazyliańskich z Galicji, Ukrainy 
Zakarpackiej, Węgier, Rumunii i obu 
Ameryk.

Kres działalności zgromadzenia 
przyniosła druga wojna światowa. 
Sowieci zamknęli monastyr. W prze
jętych budynkach umieszczono począt
kowo zakład poprawczy, potem inter
nat psychiatryczny dla kobiet. Cenne 

wyposażenie cerkwi i klasztoru zostało 
zniszczone lub rozgrabione. Jedynie 
nieliczne ikony i drobne sprzęty udało 
się uratować wiernym. Zdewastowano 
cerkiew przez wbudowanie betono
wych stropów, dzielących wnętrze na 
dwie kondygnacje. Wewnątrz urządzo
no skład i klub, a polichromie zosta
ły zamalowane. Rozebrano też kopułę 
cerkiewną. Zabudowania klasztorne, 
niewłaściwie użytkowane niemal przez 
50 lat, ulegały postępującej dewastacji.

Dopiero w 1992 r. bazylianie mogli 
powrócić do swojego monastyru na 
Mnisiej Górze i przystąpić do odbu
dowy zniszczonej cerkwi i pozostałych 
budynków. Zgromadzenie jest dziś bar
dzo niewielkie: z przeorem Makarym 
Tkaczukiem pracuje tu dwóch zakonni
ków. Teren klasztoru jest cichy i pusty. 
Z drogi od Huczka prowadzi tu nie
zbyt okazała brama zamknięta lukiem. 
Na końcu alejki wiodącej wzdłuż 
wypieszczonych rabatek góruje dzwon

nica. Stanowi ona akcent dominujący 
w całym założeniu. Zza wieży wyła
nia się budynek mieszkalny, naprze
ciw niego, po lewej stronie alejki stoi 
cerkiew. Dochodząc do tych budow
li, mijamy wielki lamus o interesującej 
sylwecie. Jego architektura przykuwa 
wzrok szlachetną prostotą i pięknem. 
Dolna, murowana część ma wejście 
poprzedzone podcieniem z kwadrato
wymi filarami. Piętro jest drewniane. 
Zwracają uwagę potężne belki ujmujące 
okna. Budynek jest przykryty dachem 
półszczytowym. Tego typu budowle 
spotkać można już tylko w skansenach. 
Tymczasem to tu właśnie, w starym 
spichlerzu, urządzili sobie mieszkanie 
trzej mnisi. Niestety, adaptacja tego 
zabytkowego obiektu ciągnie za sobą 
niekorzystne zmiany w wyglądzie. 
Pojawiły się już plastikowe, jednopoła- 
ciowe okna, o mniejszym niż oryginal
ne wykroju, oraz współczesne fabryczne 
drzwi z tworzywa.

wyremontowane, usunięto dzielący je 
strop, osuszono i odmalowano ścia
ny. W północnym ramieniu transep- 
tu, tworzącym teraz kaplicę, zostało 
odsłonięte na sklepieniu osiemnasto
wieczne malowidło przedstawiające 
Niepokalane Poczęcie Najświętszej 
Marii Panny. Nie udało się jednak 
odrestaurować malowideł na pozo
stałych sklepieniach, ścianach i czaszy 
kopuły w wieży na skrzyżowaniu. Brak 
też oryginalnego wyposażenia. Nie ma 
na razie ikonostasu, chociaż z przed
wojennej konstrukcji zachowały się 
niektóre ikony. Te wszystkie zabiegi 
wymagają dużych nakładów finanso
wych. Niestety, czasem prace restau
racyjne idą w niewłaściwym kierunku. 
Podobnie jak w spichlerzu, tak i w cer
kwi zabytkowa stolarka jest wymienia
na na plastikowe okna.

Na wprost świątyni usytuowane jest 
wejście do klasztoru. Murowany, piętro
wy i podpiwniczony budynek ma formę 

6. Rokokowa dzwonnica

7. Klasztorny kapitularz

(zdjęcia: Ewa Korpysz)

Najważniejszą częścią kompleksu 
zabudowań klasztornych jest cerkiew. 
Została zbudowana na planie krzyża 
łacińskiego. Na skrzyżowaniu nawy 
i transeptu ma ośmioboczną wieżę 
z barokowym, piętrowym hełmem. 
Ramiona transeptu i główna elewacja 
są zwieńczone wysokimi szczytami, 
osłaniającymi osobliwy, łamany dach. 
Bryła budowli przypomina swoim 
wyglądem bardziej barokowy kościół 
łaciński niż cerkiew, a wrażenie to 
potęguje brak tradycyjnej, niskiej, 
cebulastej kopuły. Elewacje budowli są 
skromne, pozbawione detalu, podzielo
ne na przęsła ujęte prostymi płycinami. 
Jedynie dostawiona z tyłu kaplica jest 
ozdobiona zwielokrotnionymi pilastra- 
mi o liściastych głowicach, ujmującymi 
zaokrąglone naroża budynku, i deko
racyjnymi obramieniami okien. Mury 
cerkwi czekają jeszcze na odnowienie. 
Dotychczas udało się odbudować wieżę 
i położyć nowy dach. Wnętrze jest 

wydłużonego prostokąta. Akcentem 
monotonnej, pozbawionej detalu archi
tektonicznego elewacji jest dwubiegowa 
klatka schodowa prowadząca do wej
ścia. Poniżej portalu, na jego osi, znaj
duje się sztuczna grota z interesującą, 
barokową figurą św. Onufrego, patro
na zgromadzenia. Wnętrza klasztoru 
zachowały swój dawny układ. Wzdłuż 
zachodniej ściany każdej kondygnacji 
biegną korytarze sklepione kolebkowo. 
Na parterze znajdowały się większe 
sale, w których gromadzili się zakonni
cy, m.in. kapitularz, refektarz, a także 
kuchnie. W kapitularzu do dziś zacho
wała się dziewiętnastowieczna boazeria 
i obramienie drzwi, a na sklepieniu 
rzeźbiony zwornik. W pomieszczeniu 
kuchennym przetrwały przedwojenne 
żeliwne urządzenia z polskimi napi
sami, pochodzące z odlewni Henryka 
Bogdanowskiego we Lwowie. Piętro 
klasztoru mieściło cele dla mnichów. 
Tu również układ pomieszczeń został 
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zachowany. Obie kondygnacje łączy
ła reprezentacyjna wewnętrzna klatka 
schodowa, pochodząca jeszcze z okre
su baroku, oraz dziewiętnastowieczne 
kręcone schody z żeliwną balustradą. 
Klasztor jest obecnie w fatalnym sta
nie. Stropy piętra zapadają się, kręcone 
schody grożą zawaleniem. Budynek jest 
nieużytkowany, za duży dla potrzeb 
zakonników, którym brak zapewne 
środków na restaurację.

Przylegająca do północno-wschod
niego narożnika budynku klasztornego 
okazała dzwonnica jest budowlą kwa
dratową w planie, z wnętrzem podzie
lonym na cztery piętra. W przyziemiu 
znajdował się przejazd i przejście do 
klasztoru, które funkcjonuje do dziś. 
Elewacje zewnętrzne wieży są trójkon- 
dygnacyjne, z ostatnim piętrem oddzie
lonym wydatnym gzymsem, powyżej 
którego umieszczono balkony. Budowla 
jest zwieńczona baniastym hełmem. 
Ściany dzwonnicy zostały rozwiązane 
bardzo dekoracyjnie: naroża są ozdo
bione zwielokrotnionymi pilastrami 
o rokokowych głowicach, a płaszczyzny 
pomiędzy nimi i otwory okienne są ujęte 
ozdobnymi płycinami. Dekoracje te są 
podobne do ozdób na zewnętrznych 
ścianach kaplicy przy prezbiterium cer
kwi. W zapiskach klasztornych jako datę 
ukończenia wieży podaje się rok 1751, 
niektórzy badacze jednak datują ją na 
rok 1784, łącząc wzniesienie dzwon
nicy z zapisem Anny Białoglowskiej, 
zezwalającym na eksploatację kamie
nia na rozbudowę zabudowań klasz
tornych. Nieznany jest autor projektu 
dekoracji wieży. Przypuszcza się, że 
był nim twórca kaplicy cerkiewnej. 
Historycy sztuki podkreślają pokre
wieństwo detalu architektonicznego 
(forma pilastrów, płycin i obramień 
okiennych) z pracami jezuickiego archi
tekta pochodzącego z Wielkopolski, 
a czynnego na Rusi Zachodniej 
i Wołyniu, Pawła Giżyckiego. Był 
on autorem m.in. kościoła jezuitów 
w niedalekim Samborze i kolegium je
zuitów w Krzemieńcu. Artysta dzia
łający w monastyrze dobromilskim 
z pewnością znał rozwiązania stoso
wane w projektach Pawła Giżyckiego 
i naśladował je w monastyrze na 
Mnisiej Górze. Wieża bazyliańska tak 
się podobała, że przemyski biskup 
greckokatolicki, Atanazy Szeptycki, 
zalecił sprowadzić do budowy dzwon
nicy cerkwi katedralnej w Przemyślu 
muratora, który pracował w dobromil
skim monastyrze.

Ewa Korpysz

AKCJA DREWNO

Ginący krajobraz
■

Żuław
Ż

uławy - to szczególnie nieszczę
śliwa kraina dla architektury 
drewnianej. Wiatraków po dru
giej wojnie światowej było tu kilkaset, 

a dzisiaj zaledwie kilka (według nie
których ostatnie dwa), domów podcie
niowych, tak charakterystycznych dla 
tego regionu, przetrwało kilkanaście, 
domów drewnianych „aż” kilkadzie
siąt. Teraz przyszedł czas dla zabytków 
budownictwa gospodarczego. W cią
gu ostatnich lat tylko 
w dwóch gminach po
wiatu elbląskiego zde
montowano kilkanaście 
drewnianych dziewięt
nastowiecznych stodół 
i spichlerzy. Cieszyć się 
należy, jeśli uzyskane 
drewno zostało wyko
rzystane wtórnie, bo 
najczęściej strawił je 
ogień. Podczas licznych 
podróży po terenach 
Żuław udało się zliczyć 
zaledwie kilka zespo
łów tzw. zagród ho
lenderskich, w których 
zachował się budynek 
mieszkalny i okalające 
zabudowania gospodar
cze.

Jednym z ostatnich 
przykładów dziewięt
nastowiecznego budo
wnictwa gospodarcze
go na Żuławach jest 
stodoła w Brudzędzach. 
Jest to budynek drew
niany, w którym połą
czono funkcje stodoły 
oraz spichlerza i właśnie z racji tej 
dwufunkcyjności należy do obiektów 
unikatowych. W swej konstrukcji za
wiera interesujące ciesielskie rozwią
zania, dzisiaj już niemal zapomniane, 
a w formie zachwyca plątaniną belek 
i mimo wielu ubytków urzeka drobny
mi elementami zdobniczymi, jak zdo
biony pazdur na szczycie dachu, pro

filowane opaski wokół okien, okucia 
wrót i drzwi, które subtelnie kontra
stują z surowością ciosanych filarów, 
podciągów i krokwi.

Stodoła usytuowana jest prostopa
dle do długiej masywnej bryły domu 
i obory, a szczytem do drogi, zamyka 
podwórze, które z drugiej strony ogra
niczone jest sadem, a wokół obsadzone 
lipami, dębami i brzozami. W szkie
lecie stodoły dominuje konstrukcja 

skrzyniowa: poszczególne, cztery na
wy oddzielone są ażurowymi ściana
mi zbudowanymi w technice ryglowej. 
Również od strony spichlerza znajduje 
się pięć okien w ścianie szczytowej -

1. Południowa część wnętrza stodoły 
w Brudzędzach, stan przed remontem
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2. Widok stodoły od podwórza

3. Północna część spichlerzowa 
podczas prac remontowych

(zdjęcia: Filip Gawliński)

po dwa okna w kondygnacji pierwszej 
i drugiej oraz jedno nad jętkami. Na 
podłogi, pełniące funkcję stropów na 
trzech kondygnacjach, wykorzystano 
potężne deski sosnowe; nieco cieńsze 
deski stanowiły ścianę oddzielającą 
część spichlerza od przejazdu. Według 
relacji mieszkańców na każdą kondy
gnację prowadziły solidne masywne 
schody, które - podobnie jak podłogi 
i ściana - po śmierci ostatnich właści
cieli zostały rozszabrowane. Spichlerz 
był przygotowany do składowania 
zboża i pod względem jakości wyko
nania nie odbiegał od drewnianego 
domu mieszkalnego. Solidność całej 
budowli przypomina nam o mieszkań
cach Żuław końca XIX w.: bogatych, 
rozważnych gospodarzach, którzy 
świadomi byli konieczności kompo
nowania swojej egzystencji w blisko
ści z naturą, przeciwną łapczywej dra
pieżności.

W najbliższym czasie olbrzymia 
murowana obora w sąsiedniej wsi 
Kępniewo, skromnie zdobna w cha
rakterystyczne dla tego rejonu tonda 
z łbami zwierząt, zostanie rozebrana 
w celu uzyskania materiałów budow
lanych. Ulegnie unicestwieniu kolejny 
element tworzący krajobraz żuławski. 
Z powodów finansowych zniknie za
bytkowy obiekt, podobnie jak wiele 
innych uznanych przez właścicieli za 
zbędne lub kłopotliwe. Budynki go
spodarcze często o olbrzymim metrażu 
generują wysokie podatki, ponadto są 
nieużywane i niszczeją, a remont po

ciąga za sobą znaczne koszty. Tymcza
sem każdy, kto zgłębiał zasady kształ
towania krajobrazu, ma świadomość, 
jak ważna jest architektura związana 
z naturą, wpleciona w krajobraz od 
stuleci, powstająca jeszcze w czasach, 
kiedy stosowność, owo witruwiańskie 
decorum, było praktykowane. W cią
gu zaledwie dwóch, trzech lat niemal 
zupełnie zniszczono stuletnie tradycje 
Żuław. Krajobraz tworzony od począt
ków osadnictwa na tej żyznej ziemi zo
stał wyjałowiony.

W 2007 r., podczas konferencji 
w Nowym Dworze Gdańskim do
tyczącej zabytkowych wiatraków, 

przedstawiono propozycję rekon
strukcji wiatraka drewnianego na 
Żuławach. Koszt takiego przedsię
wzięcia - to około 2 min euro. Za
pewne za kilka lat kolejne stowarzy
szenie, fundacja, organizacja przed
stawi równie kosztowny projekt re
konstrukcji drewnianej zabudowy 
gospodarczej. Tymczasem remont ist
niejących jeszcze, kilku przetrwałych 
zabytków nie wymaga tak ogromnych 
nakładów finansowych, a co najważ
niejsze - pozwoli na zachowanie ory
ginałów. Wystarczy kilka jasnych de
cyzji, które pomogą uratować to, co 
jeszcze pozostało. (F. G.)
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Rodowe mauzoleum 
Potockich w Łańcucie

P
od transeptem i prezbiterium 
przebudowanej w ostatnich 
latach XIX w. na kościół neogo
tycki łańcuckiej fary architekt Teodor 

Talowski zaprojektował, na zamówie
nie Romana Potockiego, III ordyna
ta łańcuckiego, i jego żony, Elżbiety 
z Radziwiłłów, mauzoleum 
rodowe. Monumentalne 
wejście do niego zlokali
zował od wschodu kościo
ła. W zwieńczeniu por
talu rzeźbiarz Kazimierz 
Mieczysław Chodziński 
umieścił, zgodnie z projek
tem Talowskiego, płasko
rzeźbę anioła ze wstęgą, 
a w szczycie fasady herb 
Pilawa pod hrabiowską 
koroną, otoczony podwój
nym wieńcem, trzymanym 
u dołu przez dwa delfiny. 
Po otwarciu metalowych 
drzwi z monogramem 
kolatorów „ERP” i datą 
„1899” białe marmurowe 
schody prowadzą w dól 
do ośmiobocznej sklepio
nej kaplicy z marmurowym 
neogotyckim ołtarzem. 
Jest on sygnowanym dzie
łem rzeźbiarza Antoniego 
Popiela ze Lwowa (twór
cy lwowskiego pomnika 
Adama Mickiewicza). Pieta 
z białego marmuru dłuta 
tegoż artysty zdobi od 
1904 r. nastawę ołtarza. 
Po obu stronach kaplicy 
mieszczą się dwie wielo- 
boczne krypty; w każdej 
okno z witrażem projek
towanym i sygnowanym 
przez Jana Bukowskiego 
w 1908 r., wykonanym 
w pracowni Stanisława 
Żeleńskiego w Krakowie: 
od północy - z wizerun
kiem Chrystusa Ecce Homo oraz her
bami Szreniawa Lubomirskich i Pogoń 
Czartoryskich, od południa - z wize
runkiem Matki Bożej Ostrobramskiej 

oraz herbami Pilawa Potockich i Trąby 
Radziwiłłów.

Po konsekracji mauzoleum 5 listo
pada 1900 r. przeniesiono do niego 
ze starszej krypty, mieszczącej się od 
XVIII w. pod południową nawą kościo
ła, szczątki ostatnich Lubomirskich 

i pierwszych Potockich. Niedługo póź
niej, w 1903 r. pochowano w mauzo
leum Marię z Sanguszków, a w 1915 
złożono ciało jej zmarłego syna 

Romana Potockiego. Sprawiono im 
dwie jednakowe trumny. Dwie meta
lowe trumny z XIX w. kryją zwłoki 
małżonków - Alfreda I Potockiego 
i Józefy z Czartoryskich. Większość 
dębowych trumien wykonano na 
nowo na początku XX w. W jed

nej z nich złożono szcząt
ki marszałka wielkiego 
koronnego Stanisława 
Lubomirskiego, a na wieku 
umieszczono osiemnasto
wieczną mosiężną tablicę 
z epitafijnym tekstem po 
łacinie i grawerowanym 
herbem Szreniawa. Nowe 
plakietki przydano trum
nom emigrantów fran
cuskich, podając na nich 
przybliżone daty śmierci: 
„po 1792 r.”

Najbardziej tajemnicza, 
metalowa trumna wsparta 
na lwich łapach, z wizerun
kiem Chrystusa na ciernio
wym krzyżu, z motywem 
wieńca laurowego i głów
kami serafinów w naro
żach, znajduje się w pół
nocnej krypcie. Napis na 
tabliczce wskazuje na osobę 
Księżnej Marszałkowej. 
Tymczasem za trumną stoi 
puszka w kształcie walca, 
zawierająca metalową urnę 
wypełnioną prochami. Na 
urnie widnieje miedziana 
plakietka z grawerowa
nym napisem: „Domina 
Isabella Principessa / 
Vidua Lubomirska nata / 
Principessa Czartoryska 
aetatis / Annorum LXXXIII 
obiitdXXV / Mensisnovem- 
bris anno MDCCCXVI”. 
Są to więc bez wątpienia 
prochy zmarłej w 1816 r. 
Izabeli Lubomirskiej. 

Sprowadził je z Wiednia do Łańcuta 
w 1885 r. prawnuk, II ordynat-Alfred 
Potocki. Nie wiadomo, czyje szczątki 
kryje przypisywana jej trumna.

1. Mauzoleum Potockich w Łańcucie
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2. Plan przyziemia mauzoleum
- z numeracją spisu trumien

3. Schody wejściowe 
do mauzoleum

4. Kaplica grobowa z widokiem 
na ołtarz i kryptę południową

5. Pieta dłuta Antoniego Popiela 
w nastawie ołtarza

6. Krypta północna z witrażem Ecce 
Homo; widok na trumny: marszałka 
wielkiego koronnego Stanisława 
Lubomirskiego oraz domniemaną 
trumnę Izabeli Lubomirskiej
(w głębi na podłodze urna z jej 
prochami)

(zdjęcia: 1, 3-6 - Roman Łyko, 
rys. 2 - Wrzeslaw Żurawski),

Obecnie w łańcuckim mauzoleum spoczywają:

1. Stanisław Lubomirski (1721-1783), mar
szałek wielki koronny od 1766 r., syn Józefa 
Lubomirskiego i Teresy z Mniszchów, ożeniony 
z Izabelą Czartoryską

2. Izabela Anna Teofila z Czartoryskich 
Lubomirska (1736-1816), córka Augusta 
Aleksandra Czartoryskiego i Marii Zofii 
z Sieniawskich, żona Stanisława Lubomirskiego 
zwana Księżną Marszatkową, zmarła i pocho
wana w Wiedniu, prochy sprowadzono do 
Łańcuta w 1885 r.

3. Louis Hector Honore de Sabran (1738- 
-1811), francuski emigrant, biskup, spowiednik 
królowej Marii Antoniny

4. Ignacy Gabard de Vaux (1749-1807), fran
cuski emigrant, administrator dóbr łańcuckich 
Księżnej Marszatkowej

5. Alfred Potocki (1786-1862), syn Jana 
Potockiego i Julii z Lubomirskich, I ordynat łań
cucki, adiutant księcia Józefa Poniatowskiego, 
marszałek w. k. galicyjski od 1834 r., ożeniony 
z Józefiną Marią Czartoryską

6. Józefina Maria z Czartoryskich 
Potocka (1788-1862), córka Józefa 
Klemensa Czartoryskiego i Barbary Doroty 
z Jabłonowskich, żona Alfreda Potockiego
I ordynata

7. Adam Potocki (1815-1834), syn Alfreda 
Potockiego i Józefiny z Czartoryskich

8. Marianna Potocka (1819-1822), córka Artura 
Potockiego z Krzeszowic i Zofii z Branickich

9. Alfred Józef Potocki (1822-1889), syn 
Alfreda Potockiego i Józefiny z Czartoryskich,
II ordynat łańcucki, attache ambasady Austrii 
w Londynie, minister rolnictwa od 1868 do

1869 r., przewodniczący gabinetu ministrów od
1870 r., minister obrony krajowej, marszałek 
krajowy Królestw Galicji i Lodomerii od 1875 r., 
namiestnik Galicji od 1875 do 1883 r., ożeniony 
z Marią z Sanguszków

10. Maria Klementyna z Sanguszków Potocka 
(1830-1903), córka Romana Sanguszki i Natalii 
z Potockich z Wilanowa, żona Alfreda Józefa 
Potockiego II ordynata

Epitafium - biały marmur
11. Dorota Barbara z Jabłonowskich 
Czartoryska (1760-1844), matka Józefiny 
Potockiej, żony Alfreda Potockiego I ordynata, 
pochowana w Rzymie

Epitafium - biały marmur
12. Maria Antonina-Józefa de Bourbon (1774- 
-1841), córka Ferdynanda de Bourbon i Marii 
Amalii de Lorraine, zakonnica Maria Alojza ze 
zgromadzenia ss. urszulanek, matka chrzestna 
Józefiny Potockiej, żony Alfreda I ordynata, 
pochowana w Rzymie

13. Roman Potocki (1851-1915), syn Alfreda 
Józefa Potockiego i Marii z Sanguszków, 
III ordynat łańcucki, szambelan dworu cesar
skiego, członek izby panów, marszałek 
powiatu łańcuckiego, ożeniony 1o z Izabelą 
z Potockich z Brzeżan, 2o z Elżbietą Marią 
Matyldą z Radziwiłłów, fundator mauzo
leum

14. Elżbieta Maria Matylda z Radziwiłłów 
Potocka (1861-1950), córka Antoniego 
Fryderyka Wilhelma i Marii Doroty de Castellane, 
druga żona Romana Potockiego III ordyna
ta, opuściła Łańcut w 1944 r., pochowana 
w Lozannie, prochy sprowadzono w 2001 r.

15. Izabela z Potockich Potocka (1864-1883), 
córka Stanisława Potockiego z Brzeżan i Marii 

z Sapiehów, pierwsza żona Romana Potockiego 
III ordynata

16. Alfred Antoni Wilhelm Roman Bazyli 
Potocki (1886-1958), syn Romana Potockiego 
i Elżbiety z Radziwiłłów, IV ordynat łańcucki, 
ożeniony z Izabelą z Jodko-Narkiewiczów (1904- 
-1972), opuścił Łańcut w 1944 r., pochowany 
w Lozannie, prochy sprowadzono w 2001 r.

17. Jerzy Józef Potocki (1889-1961), syn 
Romana Potockiego i Elżbiety z Radziwiłłów, 
adiutant Józefa Piłsudskiego (1919-1920), 
ambasador RP w Turcji (1933-1936) i w USA 
(1936-1940), ożeniony z Susaną Rosą Yturregui 
y Orbegoso, pochowany w Lozannie, prochy 
sprowadzono w 2001 r.

18. Susana Rosa Yturregui y Orbegoso 
Potocka (1898-1989), córka Juana Manuela 
Yturregui i Susany Orbegoso de Yturregui, 
żona Jerzego Józefa Potockiego, pochowana 
w Lozannie, prochy sprowadzono w 2001 r.

19. Roman Antoni Potocki (1893-1971), 
z Antonin i Derażnego nad Horyniem, rot
mistrz wojska polskiego, syn Józefa Potockiego 
z Antonin i Heleny z Radziwiłłów, ożeniony 
z Anną z Czetwertyńskich

20. Trumna niezidentyfikowana
Epitafium - czarny granit

21. Józef Mikołaj Potocki (1862-1922), syn 
Alfreda Józefa Potockiego II ordynata i Marii 
z Sanguszków, założyciel ordynacji antoniń- 
skiej, polityk, podróżnik, wybitny działacz 
gospodarczy i naukowy, ożeniony z Heleną 
z Radziwiłłów, pochowany w Montresor we 
Francji

22. Tadeusz Chutkowski (1892-1978), lekarz 
rodziny Potockich
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W północnej krypcie 
znajdują się także dwie 
urny bez podpisów: 
żelazna, w kształcie 
walca oraz marmuro
wa z pokrywą, skośnie 
żłobkowana na brzuścu. 
Obie zawierają prochy 
nieznanych osób.

Po drugiej wojnie 
światowej, po wyjeździe 
Potockich z Łańcuta, 
mauzoleum zmieniło 
swoje przeznaczenie. 
Już w 1950 r., prze
kształcone w ciemnicę 
wiełkoczwartkową, stop
niowo przejęło także 
funkcję parafialnej ka
plicy przedpogrzebowej. 
Krypty oddzielono od 
kaplicy kotarami. Potem 
wszystkie trumny ście
śniono w południowej 
komorze, zamurowując ją 
ceglaną ścianką z wąski
mi drzwiami. W ten 
sposób zabezpieczono 
szczątki zmarłych przed 
zbyteczną ciekawością 
władzy ludowej.

W czasach PRL-u 
w łańcuckim mauzo
leum złożono ciało Ro
mana Antoniego Poto
ckiego, syna Józefa z linii 
antonińskiej, zmarłego 
w 1971 r. Poza Łań
cutem we wspólnym 
rodzinnym grobowcu 
w Lozannie pochowa
ni zostali zmarli poza 
granicami Polski: Alfred 
Potocki - IV ordynat
Łańcuta (zmarł w 1958 r.), jego matka 
Elżbieta z Radziwiłłów Romanowa 
Potocka (zmarła w 1950 r.), brat 
Alfreda - Jerzy Potocki, sena
tor i dyplomata (zmarł w 1961 r.) 
oraz jego żona Susana Yturregui 
y Orbegoso (zmarła w 1989 r.). Po 
śmierci Alfreda Jerzy rozpoczął 
starania o pochówek matki i brata 
w rodowym mauzoleum. W liście do 
Ministerstwa Kultury i Sztuki z 6 maja 
1959 r. napisanym przez Antoniego 
Dudę-Dziewierza, dyrektora Muzeum 
w Łańcucie, czytamy: „Za pośred
nictwem [...] Ciechanowieckiego [...] 
zwrócił się do mnie [...] Jerzy Potocki 
- z prośbą o wysondowanie opinii 
Rządu PRL w sprawie następującej: 
1. Jerzy Potocki pragnie uzyskać zezwo

lenie okresowego (co roku) przyjaz
du do Polski i odwiedzenia Łańcuta; 
2. Prosi o zezwolenie przywiezienia 
do grobów rodzinnych w Łańcucie 
zwłok matki i brata. W zamian za 
przychylną decyzję zwróci bezintere
sownie Muzeum w Łańcucie: biblio
tekę, archiwum, obrazy i inne ekspo
naty rzemiosła artystycznego [...]. Ze 
swej strony zauważam, że odzyskanie 
w/wym. przedmiotów zwłaszcza archi
wum - miałoby bardzo ważne znacze
nie dla prac badawczych, a obrazy, 
biblioteka i przedmioty rzemiosła 
artystycznego wzbogaciłyby znacznie 
zbiory[...]”. Odpowiedź Ministerstwa 
była jednoznaczna: „[...] Przyjazd do 
Polski i odwiedzenie Łańcuta przez 
Jerzego Potockiego jest możliwe. 

Sprowadzenie zwłok - nie, gdyż była
by to szkodliwa demonstracja”. Dwa 
lata później Jerzy Potocki zmarł.

Ponowne starania o sprowadzenie 
ze Szwajcarii prochów bliskich roz
począł bratanek ostatniego ordynata 
Stanisław hr. Potocki i jego żona 
Rosa Larco de la Fuente (zamiesz
kali w Peru). Z tej okazji w 2001 r. 
rodowemu mauzoleum przywrócono 
pierwotny charakter. Dla zabezpie
czenia trumien w arkadach oddzie
lających boczne krypty od środkowej 

kaplicy wmontowano projektowane 
przez Wrzesiawa Żurawskiego neo
gotyckie kraty z herbami Szreniawa, 
Pogoń, Pilawa, Trąby. Przywiezione 
z Lozanny prochy spoczęły w mauzo
leum 20 września 2001 r.

Po ceremonii pogrzebowej prace 
remontowe były kontynuowane. 
Rozebrano ścianę zamykającą połu
dniową kryptę, a trumny rozstawio
no w obu skrzydłach mauzoleum. 
Cztery jednakowe mniejsze od pozo
stałych trumny zawierające prochy 
Potockich przywiezione w 2001 r. 
stanęły w krypcie południowej.

Teresa Bagińska-Żurawska 
Marta Paterak
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Kamienica Niedziochów 
uratowana

W
 Ustrzykach Dolnych nie ma 
zbyt wielu obiektów zabyt
kowych, dlatego uratowanie 
budynku wyróżniającego się wśród 

innych swoją architekturą ma duże 
znaczenie. Kamienica Niedziochów 
została wybudowana w latach dwu- 

część budynku jest piętrowa i przy
kryta mansardowym dachem. Od 
frontu przylega do budynku trójkon- 
dygnacyjna wieża mieszcząca m.in. 
klatkę schodową. Jej czterospadowe 
przykrycie zakończone jest kulą i me
talową chorągiewką z datą budowy 

cu stała przez wiele lat pusta (jako 
mienie komunalne) i niszczała. Oży
wienie gospodarcze lat dziewięćdzie
siątych spowodowało zainteresowa
nie obiektem, ale po dokładnym jego 
obejrzeniu i zapoznaniu się ze stanem 
technicznym (szczególnie fundamen-

dziestych XX w. Jak pisze dawna 
mieszkanka Ustrzyk Dolnych p. Ma
ria Dziurzyńska „[...] była na owe 
czasy prawie wykwintna, z licznymi 
balkonami i wykuszami” [Wspominki 
ustrzyckie, „Bieszczady”, nr 5, 1997). 
Franciszek Niedziocha był kominia
rzem, a jego żona - jak się wówczas 
mówiło - krawczynią, która obszy
wała wszystkie ustrzyckie panie nie
mal 24 godziny na dobę i to dzięki 
jej pracy powstał ten dom. Główna 

- „1926”. Na pierwszym i drugim 
piętrze są balkony, z tym że dolny ma 
balustradę betonową tralkową, a gór
ny żelazną kutą. Wejście do budynku 
osłonięte jest niewielkim daszkiem 
wspartym na kolumnie i dwóch pół- 
kolumnach.

Po 1951 r.-kiedy Ustrzyki powró
ciły do Polski - kamienica Niedzio
chów przez długi czas była siedzibą 
pogotowia ratunkowego, później 
mieściła szkołę nauki jazdy, a w koń-

1. Kamienica Niedziochów przed remontem, 
elewacja zachodnia

2. 3. Kamienica po remoncie, elewacja 
zachodnia (2) i wschodnia (3)

(zdjęcia: 1 - Czeslaw Darocha,
2, 3- Andrzej Szczerbicki)

tów) wszyscy potencjalni inwestorzy 
rezygnowali.

Dopiero zainteresowanie kamie
nicą przez członków Bieszczadzkiego
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Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami p. Ry
szarda Kasperczyka, współwłaściciela firmy budowlanej 
z Krakowa, przyniosło oczekiwane rezultaty. Dom po
przez przetarg znalazł nowego właściciela, którego stan 
techniczny budynku nie odstraszył i nie zniechęcił - fir
ma p. Kasperczyka od lat specjalizuje się w odnawianiu 
zabytków podwawelskiego grodu.

Kamienica Niedziochów została oczyszczona z zale
gających śmieci i przygotowana do kapitalnego remontu, 
który miał przywrócić pierwotny wygląd i adaptować 
obiekt do nowej roli - pensjonatu. Projekt wykonany 
przez krakowskie biuro projektów, pozytywnie zaopi
niowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
wszedł w fazę realizacji. Doświadczona ekipa remontowa 
przywracała należyty stan techniczny budynku. Wiernie 
odtworzono elewację, zachowano stare podziały okien, 
wyremontowano ozdobne elementy: gzymsy, obramienia 
okienne, kolumny, tralki, balustrady. Mansardy pokryto 
(jak pierwotnie) ocynkowaną pofelcowaną blachą, a da
szek wieży blachą ułożoną „w karo”.

W styczniu 2007 r. pensjonat nazwany „Villa Neve” 
oddano do użytku. W trzynastu komfortowo wyposażo
nych pokojach zapewnia ponad 30 miejsc noclegowych, 
wyposażony jest w zaplecze kuchenne, restaurację, prze
szklony barek z tarasem.

Dzięki remontowi i adaptacji uratowano starą ustrzyc- 
ką kamienicę, dowodząc, że można to czynić zgodnie ze 
sztuką konserwatorską, przysposabiając jednocześnie 
obiekt do pełnienia nowych funkcji.

Andrzej Szczerbicki

Spotkanie z książką

KRAJOBRAZ Z MENORĄ

Jedną z ostatnio wydanych przez Zaktad Narodowy im. Osso
lińskich publikacji z serii Nasze pamiątki i krajobrazy jest 
książka Marii i Kazimierza Piechotków Krajobraz z menorą. Żydzi 

w miastach i miasteczkach dawnej Rzeczpospolitej (Wroclaw- 
-Warszawa-Kraków 2008). Autorzy ukazują tu dzieje osadnic
twa żydowskiego i architekturę bóżniczą na ziemiach polskich 
od X w. (początki osadnictwa 
żydowskiego w Polsce), przez 
okres od drugiej połowy XIII do 
XV w., XVI i pierwszą połowę 
XVII w. („Złoty Wiek" Żydów 
polskich), drugą połowę XVII 
i początek XVIII w., do upad
ku Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, rozbiorów, po dru
gą wojnę światową. W książ
ce odtworzony został niepo
wtarzalny koloryt żydowskich 
dzielnic w miastach i miastecz
kach dawnej Rzeczypospolitej, 
opisany bujny rozwój kultury 
żydowskiej, zwłaszcza w „Zło
tym Wieku", kiedy to na terenie 
Polski mieszkało 80% Żydów 
europejskich.

Mottem publikacji jest podana przez autorów definicja słowa 
„menora”. Ten siedmioramienny świecznik - symbol mądrości 
bożej i opieki nad narodem żydowskim towarzyszy rozproszo
nym po świecie Żydom jako znak judaizmu. „Blisko 800-letnia, 
nieprzerwana, trwająca od zarania państwa polskiego obecność 
Żydów na ziemiach najpierw monarchii piastowskiej, potem pol
sko-litewskiego państwa Jagiellonów i Rzeczpospolitej Oboj
ga..., a właściwie wielu narodów i religii, była w dziejach prawie 
2000-letniej diaspory żydowskiej zjawiskiem niezwykłym" - pi- 
szą w książce Maria i Kazimierz Piechotkowie. Już w połowie 
X w. na szlaku handlowym wiodącym przez polskie ziemie na 
Bliski i Daleki Wschód pojawili się podróżnicy i kupcy żydowscy 
z Europy Zachodniej - rodanici, a w trzynastowiecznej Polsce 
na mocy przywileju kaliskiego prawo pisane stało się podstawą 
bytu Żydów w naszym kraju. Dzieje narodów polskiego i żydow
skiego ciągle się przeplatały. Zainteresowanie wielokulturowo- 
ścią Rzeczypospolitej, w tym historią Żydów, wzrasta w Polsce 
od lat osiemdziesiątych XX w.

Każdy z rozdziałów publikacji poprzedzony został mottem 
- fragmentem z literatury pięknej dotyczącym dziejów narodu 
żydowskiego; często cytowane są fragmenty książki Byrona 
L. Sherwina Duchowe dziedzictwo Żydów polskich (Warszawa 
1995). Bogaty wybór archiwalnych i współczesnych ilustracji 
(jest ich 127, a książka ma 190 stron) daje wyobrażenie o pięk
nie architektury bóżniczej. Bóżnice (synagogi, szkoły żydowskie) 
mają antyczny rodowód; zaczęty powstawać jeszcze w okresie 
niewoli babilońskiej. Z czasem stały się podstawową instytucją 
judaizmu.

Na końcu tomu zamieszczony został spis bibliografii i indeks 
wymienionych w tekście miejscowości.

Publikację można nabyć (cena: 42 zł) w księgarniach 
naukowych i bezpośrednio u wydawcy (Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich - Wydawnictwo we Wrocławiu, 50-062 
Wrocław, pl. Solny 14a, e-mail: wydawnictwo@ossolineum.pl; 
www.ossolineum.pl).

MARIA I KAZIMIERZ 
PIECHOTKOWIE

OSSOLINEUM
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■

Elektrownia w Żurze 
wciąż pracuje

W
 1923 r. w Gródku na Wdzie, 
dopływie dolnej Wisły, 
powstała pierwsza w od
radzającej się Rzeczypospolitej hy

droelektrownia na Pomorzu. Co
raz większe zapotrzebowanie na 
energię, budujące się miasto i port 
Gdynia wymusiły powstanie kolej
nej elektrowni. Zawiązana spółka 
„Pomorska Elektrownia Krajowa 
Gródek S.A.” (PEK) otrzymała kon
cesję rządową na dostawę energii 
do Gdyni i wkrótce zbudowano 
drugą elektrownię na Wdzie w miej
scowości Zur (niedaleko Swiecia 
w woj. kujawsko-pomorskim), gdzie 
występowały dogodne warunki 
hydrologiczne. Dyrektor PEK, Al
fons Hoffmann, jeden z najwybit
niejszych przedstawicieli pomor
skiej inteligencji technicznej, współ- 
projektował i nadzorował budowę 
elektrowni, opracował komplek
sowy plan elektryfikacji Pomorza. 
Był przy tym wielkim społeczni
kiem, animatorem życia kultural
nego na tych terenach, populary
zatorem turystyki wodnej, ochrony

środowiska. Inicjował akcje uświa
damiania społeczeństwa poprzez 
pokazy i odczyty o korzyściach pły
nących z używania urządzeń elek
trycznych.

Hydroelektrownię w Żurze 
wybudowano w rekordowym tem
pie 16 miesięcy. Twórcami projek
tów byli prof. Karol Pomianowski 
z Politechniki Warszawskiej oraz

inż. Alfons Hoffmann. Budową kie
rował Szwajcar Hans Hurzeler; za
porę projektował inż. Jerzy Skrzyń
ski. Budowę zapory wraz z kanałem 
powierzono duńskiej firmie „Hoj- 
gaard & Schultz” z Kopenhagi. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
15 min zł - na owe czasy była to 
suma bajońska.

Uroczyste uruchomienie elek
trowni nastąpiło w 10. rocznicę po
wrotu Pomorza do Polski - 15 lu
tego 1930 r., aktu otwarcia doko
nał prezydent RP Ignacy Mościcki. 
Elektrownia ta pod wieloma wzglę
dami była wyjątkowa. Wyposażona 
została w dwie najnowocześniejsze 
wówczas pionowe turbiny Kapłana 
austriackiej firmy VOITH o regu
lowanym kącie łopat wirnika. Było 
to pionierskie rozwiązanie na świe-
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cie na spad wody 15,5 m. Turbiny 
sprzęgnięto z dwoma generatorami 
szwedzkiej firmy ASEA o łącznej 
mocy 8,8 MW. Powstała też pierw
sza w Polsce rozdzielnia napowietrz
na o napięciu 60 kv oraz linia łączą
ca elektrownie Gródek i Zur z Gdy

nią. System sieciowy tych elektrowni 
obejmował obszar od Bałtyku po 
Ciechocinek.

Do 1939 r. elektrownia szczyto
wa w Żurze była najnowocześniej
szą i największą w kraju. Miała też 
znaczenie strategiczne - pozwoliła 

uniezależnić się w dostawach ener
gii dla Gdyni od Niemiec i Wolnego 
Miasta Gdańska. Mimo upływu lat 
elektrownia wciąż pracuje i jest do
starczycielem odnawialnej energii.

Piotr Walczak

Spotkanie z książką
PRZEWODNIK PO ZABYTKACH TECHNIKI

W2008 r. na rynek księgarski trafiła publikacja Technika. Prze
wodnik po Polsce, napisana przez Marka Barszcza, Judytę 
Kurowską-Ciechańską i Ariela Ciechańskiego, która ukazała się na

kładem warszawskiego wydawnictwa Carta Blanca.
Jak piszą autorzy we wstępie: „Z naszych obserwacji wynika, że 

stale rośnie zainteresowanie zabytkami techniki i przemysłu, bra
kuje jednak łatwo dostępnej informacji na ich temat. 
[...] Dlatego też zrodziła się potrzeba napisania prze
wodnika, który stanie się pierwszym na polskim rynku 
całościowym katalogiem zabytków przemysłu i trans
portu".

W przewodniku przedstawiono ponad 90 tych za
bytków. Pogrupowano je zgodnie z rozmieszczeniem 
w regionach geograficznych. Pomorze reprezentują 
przede wszystkim latarnie morskie i sopockie molo. 
Mazury, Suwalszczyzna i Podlasie - to m.in. kanały 
Elbląski, Mazurski i Augustowski. Kujawy zaintere
sują turystów spichlerzami w Bydgoszczy i tężniami 
w Ciechocinku. Wielkopolska słynie z parowozow
ni w Wolsztynie, a na Mazowszu możemy zwiedzić 
m.in. trzy muzea warszawskie - Techniki, Kolejnictwa 
i Gazownictwa. Na ziemi lubelskiej powodzeniem cie
szy się Nałęczowska Kolej Dojazdowa, a na Dolnym 

i Górnym Śląsku witają przybyszów muzea techniki, kopalnie, elek
trownie i skanseny. Małopolska i Podkarpacie - to liczne huty i ko
palnie, ale też Bieszczadzka Kolejka Leśna czy kolekcja powozów 
w Łańcucie. Oprócz tych znanych, opisane są tu rzadko wymienia
ne zabytki, np. stopień wodny na Nogacie w Białej Górze, spawany 
most drogowy na Sludwi w Maurzycach, ruiny cukrowni w Konarach 

i wiele innych.
Opis każdego obiektu zawiera jego historię, ro

dzaj używanej technologii oraz przydatne dla zwie
dzających informacje turystyczne. Szczególnie - 
zdaniem autorów - warte zwiedzania zabytki zostały 
opatrzone wskazówką: zobacz koniecznie. W prze
wodniku zamieszczony jest również słowniczek uży
wanych w tekstach trudniejszych terminów i wykaz 
źródeł, z których korzystali autorzy. Liczne mapy, 
rysunki i zdjęcia ułatwiają korzystanie z publikacji.

Książkę można nabyć (cena: 29, 90 zł) w księ
garniach oraz bezpośrednio w wydawnictwie Car
ta Blanca (00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7, 
tel. 022 695 45 55, e-mail: cb@cartablanca.pl, 
www.cartablanca.pl). Warto dodać, że Carta Blan
ca zamierza wydać tę publikację również w formie 
albumu.
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Zapomniany artysta 
Stefan Dąbrowski

W
 Muzeum Narodowym w Kiel
cach znajduje się m.in. zespól 
dzieł sztuki i pamiątek po 

kolekcjonerze Janie Henryku Dąbrow
skim (1914-1979). Zespół ten zawiera 
obiekty z czasów od końca XVI w. do

1. Portret Stefana Dąbrowskiego (autoportret?), 
około 1880 r. (?), olej, tektura, 21 x 16 cm

2. „Młynarz w Dolinie Białej Wody”, około 1900 r., 
olej, płótno, 26,5 x 38,5 cm

około 1900 r., a wśród nich - pamiąt
ki po dziadku kolekcjonera - Stefanie 
Dąbrowskim (1849-1909), malarzu, 
grafiku i pedagogu. W grupie 108 ob
razów autorstwa Stefana Dąbrowskie
go większość stanowią szkice olejne, 
są również rysunki i grafiki oraz szki
ce rysunkowe artystów mu współcze
snych; jest też ukazująca Dąbrowskie
go gipsowa płaskorzeźba znanego rzeź- 
biarza-medaliera Czesława Makow
skiego (1873-1921). Wizerunki Stefa
na Dąbrowskiego w kieleckim zbiorze 

— oprócz płaskorzeźby - to również 
niewielki, starannie wykonany obraz 
olejny (autoportret?), dwa realistycz
ne rysunki - praca węglem mono- 
gramisty JC i karykatura rysunkowa 
Konstantego Górskiego (1868-1934) 
z około 1900 r., oraz fotografia z war
szawskiego zakładu fotograficznego 
„J. Kostka [i] Mulen” (ok. 1880?). 
O życiu towarzyskim, w jakim brał 
udział artysta, świadczy żartobliwy 
akwarelowy „Przywilej na flirt Ste
fana Dąbrowskiego”, wymalowany 
w 1898 r. dla niego - ówczesnego 
studenta medycyny, przez Bronisławę 
Wiesiołowską (1867-1940), uczen
nicę Wojciecha Gersona. Medykiem 
nie został, ale jego potomkowie - tak: 
syn Stefan Zygmunt był profesorem 
nauk medycznych we Lwowie, na
stępnie w Poznaniu. Muzeum posiada 
też archiwalne fotografie pośmiert
nej wystawy Stefana Dąbrowskiego 
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięk
nych w Warszawie w 1910 r.

Wszystkie te dzieła i pamiątki 
przekazała do kieleckiego muzeum 
w 1980 r. Irena Mirska-Dąbrowska, 

wdowa po Janie Henryku Dąbrow
skim. W muzeum poddano je renowa
cji i stanowią ważny dział poszerza
jący wiedzę o Stefanie Dąbrowskim
- artyście. Malarstwo olejne Stefana 
Dąbrowskiego w kieleckim muzeum
- to głównie realistyczne pejzaże: 
leśne i wiejskie - widoki natural
nych terenów z akcentami budowli, 
takimi jak wiejski kościół, chałupy, 
szałasy, meczet. Jest również obraz 
„Cmentarz w Lipnie” i widoczki ruin 
zamku w Ogrodzieńcu. Najśmielsze 
artystycznie, z impastami, są widoki 
z Tatr: szczyty gór w chmurach, kotli
ny i doliny wypełnione mgłami albo 
z jeziorami połyskującymi w słońcu
- skalisty Młynarz w Dolinie Białej 
Wody, Czarny Staw Gąsienicowy, 
Kopy Sołtysie, masyw Cyrhli, Poto
czek przy Czerwonych Stawach, Haw
rań i Murań. Są także nizinne widoki 
z rozlewiskami wodnymi z blikami 
w partii wody, np. „Brzegi Pilicy”, czy 
pejzaże nadmorskie z łodziami na pia
sku, z lasem w oddali. Groźny żywioł 
morski oddaje niewielka marina uka
zująca sztorm - „Szalupa na morzu”.

30 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 11 • 2008



Z WIZYTĄ W MUZEUM

3. „Wilejka nocą”, przed 1900 r., olej, tektura, 49,5 x 36,5 cm

4. „Dynie”, około 1900 r., olej, tektura, 35 x 50 cm

5. „Cerkiew Wołoska we Lwowie”, przed 1900 r., tusz, sepia, tektura, 22 x 16,5 cm

6. „Żaglówka w nocy”, około 1900 r., akwaforta, miękki werniks, papier, 30,5 x 23,8 cm

(wszystkie prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, zdjęcia: Pawef Suchanek)

Do nielicznych portretów należą 
studia mężczyzn: jednego w półpo- 
staci, w szynelu i czapce-krakusce 
- prawdopodobnie Wawrzyńca Dą
browskiego (ojca Stefana), który brał 
udział w powstaniu styczniowym 
i popiersie zakopiańskiego górala 
Sabały, słynnego gawędziarza.

Na wystawie pośmiertnej prac 
Dąbrowskiego w warszawskiej „Za

chęcie” w 1910 r. znalazło się ponad 
100 obrazów. Na kieleckich fotogra
fiach z tej wystawy rozróżnić można 
kilka z zachowanych obrazów (lub 
ich repliki); na odwrocie wielu prac 
Dąbrowskiego w naszym muzeum 
widnieją nadal nalepki z tamtej wy
stawy. Na jednej z fotografii widać 
okazalszą wersję znajdującego się 
w kieleckim muzeum nokturnu „Wi

lejka nocą”. Jest to dowód pobytu 
artysty w Wilnie, gdzie czterokrotnie 
wystawiał. Stefan Dąbrowski przy
puszczalnie podróżował również do 
Lwowa w celach zawodowych, bo
wiem na niektórych wiejskich pejza
żach w kieleckim muzeum widnieją 
napisy wykonane niebieską kredką: 
„Lwów” - może zostały wybrane na 
lwowską wystawę?

Elżbieta Szczawińska w Słowniku 
artystów polskich i obcych w Polsce 
działających (t. 2, 1975, ss. 28-29) 
uznała pejzaże Dąbrowskiego za 
„posiadające cechy amatorstwa". Być 
może, ale przestrzeń w tych reali
stycznych „odbiciach” natury sugeru
je fachowe malarskie sfumato. Wiele 
z nich w sposobie kadrowania wybra
nych motywów wykazuje cechy mo
dernistyczne, np. fragmenty lasów 
ujęte z góry na poziomie pni drzew, 
podobnie grzędy warzywników. 
W malarstwie tym przeważa kolo
ryt lokalny, typowy dla realizmu, ale 
wyczuwa się świadome ukierunko
wywanie odcieni barw, stąd np. gra 
zieleni w leśnych krajobrazach, in
nym razem - kolory o przewadze cie
płych (brązy, ugry, pomarańcze), np. 
we wspomnianych widokach Ogro- 
dzieńca, albo przeciwnie - chłodne 
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szarości, jak w niektórych pejzażach 
tatrzańskich. W kompozycji stoso
wał S. Dąbrowski różne ujęcia - od 
szerokich, niemal panoramicznych 
do wycinkowych (fragmenty lasów, 
łąk z kwitnącymi roślinami czy za
gony z kapustą lub dyniami).

Wśród znajdujących się w kie
leckim muzeum akwafort i akwa- 
tint oraz szkiców i studiów rysun
kowych, wykonanych przez Stefana 
Dąbrowskiego ołówkiem bądź wę
glem, piórkiem i tuszem przeważają 
motywy pejzażowe: szeroko zary
sowane krajobrazy, z kłębiącymi się 
chmurami bądź delikatnie zarysowa
nymi obłokami, górskie potoki, ba- 
gniska, fragmenty lasu, wiejskie oraz 
góralskie chałupy i zagrody, studia 
pojedynczych drzew, nieliczne, ale 
niezwykle nastrojowe widoki mo
rza z motywem samotnej łodzi czy 
płynącej nocą żaglówki. Jest też gra
ficzny odpowiednik olejnego obrazu 
z Wilejką. W pracach tych widać 
dużą swobodę w operowaniu świa
tłem, budowaniu nastroju. Odrębną 
grupę tematyczną stanowią nieliczne 
motywy architektoniczne, w których 
co prawda brak swobody charakte
ryzującej pejzaże, widać jednak dużą 
poprawność kompozycji, wprawne 
posługiwanie się perspektywą. Wi
doki te są zapewne dokumentacją 
podróży artystycznych autora. Na 
uwagę zasługuje tu „Cerkiew Woło
ska we Lwowie”, „Meczet wśród do
mów” czy „Spichrze nad rzeką”.

Kolejny temat prac S. Dąbrow
skiego - to sceny erotyczno-symbo- 
liczne, np. „Kobieta z lwem”, „Ko
bieta z małpą”, „Kobieta i Śmierć”.

Wśród prac rysunkowych ofiaro
wanych do zbiorów kieleckich z ko
lekcji Stefana Dąbrowskiego zna
lazły się szkice, studia i satyryczne 
rysunki, zebrane w Albumie karyka
tur. Wszystkie pochodzą z przełomu 
XIX i XX w., a wykonane są przez 
różnych artystów, m.in. Konstantego 
Górskiego, a także Józefa Rapackie
go i Stanisława Jasieńskiego.

Opisane prace Stefana Dąbrow
skiego pokazane zostały po raz 
pierwszy na niedawnej wystawie 
„Donatorzy Muzeum Narodowego 
w Kielcach” (zob. omówienie katalo
gu w nr. 9, 2008, s. 30).

Elżbieta Jeżewska 
Joanna Mielcarska-Kaczmarczyk

Kolekcja z Suchej

W
życiu muzealnym Warszawy 
zagęściło się w ostatnim czasie 
od wystaw kolekcji dzieł sztuki, 
gromadzonych przez przedstawicieli 

słynnych polskich rodów. Jeszcze teraz 
(do 30 listopada br.) czynna jest wysta
wa „Ród Ledóchowskich - Ojczyźnie 

malarzy i grafików z XVI-XIX w., 
m.in. Bernarda Bellotto, Szymona Cze
chowicza, Józefa Grassiego, Jana Pio
tra Norblina, Franciszka Smuglewicza. 
Niezwykle wartościową część kolekcji 
stanowią prace o znaczeniu ikonogra
ficznym - portrety, widoki miast, ry-

i Bogu” w Muzeum Historycznym, 
o której mowa na stronach następnych. 
W Bibliotece Narodowej do 11 paź
dziernika br. mogliśmy oglądać „Ex 
Collectione Dzikoviana - zbiory hra
biów Tarnowskich z Dzikowa”, a do 21 
września br. „Kolekcję z Suchej” - po
kaz w Muzeum Narodowym.

Kolekcja dzieł sztuki zgromadzo
na przez Branickich i Tarnowskich 
w zamku w Suchej wprawdzie już od 
1946 r. jest pod opieką warszawskiego 
Muzeum Narodowego, ale jego wła
snością stała się dopiero od 2006 r. 
Właśnie przed dwoma laty, dzięki 
wsparciu finansowemu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
sfinalizowana została ze spadkobierca
mi transakcja kupna tego wspaniałego 
zbioru. Składa się nań 9213 obiektów: 
1148 rysunków, 7960 rycin i fotografii, 
pięć obrazów olejnych, dwa rękopisy, 
jeden starodruk oraz 97 map i atlasów. 
Wśród zakupionych dzieł są prace zna
komitych artystów polskich i obcych, 

1. Fragment wystawy „Kolekcja z Suchej” 
w Muzeum Narodowym w Warszawie

2. 3. Eksponowane na wystawie prace: 
„J.l. Kraszewski”, 1853-1854, litografia
O. Białego wg rys. R. Chojnackiego (2); 
Zygmunt Vogel, „Ruiny zamku w Łobzowie 
od strony dziedzińca”, 1799 r., sepia, tusz (3) 
(w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

(zdjęcia: Muzeum Narodowe w Warszawie)

sunki z wykopalisk archeologicznych, 
przedstawienia o tematyce religijnej, 
heraldycznej i etnograficznej, wczesne 
fotografie.

Początki kolekcji dziel sztuki w Su
chej sięgają 1866 r. W owym właśnie 
roku Aleksander Branicki założył 
w odrestaurowanym zamku bibliote
kę i wyposażył ją w cenny księgo
zbiór. Wkrótce też - w 1869 r. - za
kupi! kilkutysięczną kolekcję rysun-
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W czasie wybuchu drugiej wojny 
światowej kolekcja grafiki i rysunku 
została wywieziona do Międzyrzecza 
Podlaskiego, a pozostałe zbiory i za
bytkowe wyposażenie zamku w Su
chej skonfiskowali Niemcy. W 1943 r. 
komisja złożona m.in. z pracowników 
warszawskiego Muzeum Narodowe
go przewiozła ocalałą część kolekcji 
z Międzyrzecza do Warszawy, skąd 
w 1944 r. Niemcy wywieźli ją wraz 
z innymi dziełami sztuki i wróciła do
piero w ramach akcji rewindykacyjnej 
w 1946 r. Od tego momentu, wpraw
dzie uszczuplona na skutek wydarzeń 
ostatniej wojny, ale nadal niezwykle 
cenna, kolekcja z Suchej była pod stałą 
opieką merytoryczną i konserwatorską 
warszawskiego Muzeum Narodowego.

Prace graficzne oraz fotografie są 
systematycznie opracowywane i pre
zentowane na wystawach monogra

ków, rycin i fotografii, stworzoną 
przez Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
Do dziś stanowi ona niezwykle cenny 
materiał artystyczny i ikonograficzny 
do badań nad historią i kulturą Rze
czypospolitej.

Dzieło Aleksandra Branickiego kon
tynuował jego syn - Władysław oraz 
wnuczka Anna, która poślubiła Juliusza 
Tarnowskiego. Ich syn, Juliusz Gabriel 
Tarnowski, wraz z żoną, Różą z Za
moyskich, zarządzali Suchą do 1939 r. 
i cały czas rozbudowywali kolekcję, 
m.in. wzbogacili ją dziełami malar
skimi z rodzinnego zbioru Róży Za
moyskiej.

ficznych i tematycznych w kraju i za 
granicą, a spośród zakupionych z ko
lekcją obrazów olejnych dwie fantazje 
architektoniczne autorstwa osiemna
stowiecznego malarza Michele Marie- 
schiego możemy oglądać w stałej eks
pozycji Galerii Malarstwa Włoskiego 
warszawskiego muzeum.

Na niedawnym pokazie w Muzeum 
Narodowym mogliśmy obejrzeć tylko 
niewielką część zbioru z Suchej. Była 
to bowiem dopiero zapowiedź plano
wanej na 2012 r. wystawy na stulecie 
urodzin Józefa Ignacego Kraszewskie
go, bo to właśnie jego zbiory stanowią 
trzon kolekcji z Suchej.

BIBLIOTEKA ORDYNACJI 
ZAMOJSKIEJ

W 2005 r. minęło 400 lat od śmierci Jana Za
moyskiego - mecenasa kultury i nauki, za

łożyciela Zamościa i Ordynacji Zamojskiej oraz 
dwóch księgozbiorów, które zapoczątkowały 
Bibliotekę Ordynacji Zamojskiej. Wśród wielu 
upamiętniających tę rocznicę imprez ważne miej
sce przypadto wystawie przygotowanej przez 
Bibliotekę Narodową, zatytułowanej „Biblioteka 
Ordynacji Zamojskiej: od Jana do Jana”. Wysta
wa ukazała dzieje i najcenniejsze zbiory dawnej 
Biblioteki Ordynacji Zamojskiej (BOZ), była hoł
dem ztożonym za
łożycielowi Or
dynacji i księgo
zbioru oraz jego 
spadkobiercom, 
którzy wzbogacali 
i rozwijali książni
cę własnym kosz
tem. W okresie 
międzywojennym 
zbiory BOZ liczy
ły ponad 120 tys. 
woluminów. Pierw
szy ordynat zbu
dował podwaliny 
Biblioteki (książki 
kupował, a jako 
wpływowy polityk 
często otrzymywał 
w darze), ostatni 
- też Jan, senator 
Trzeciej Rzeczypo
spolitej, przekazał 
w 1946 r. uratowa
ny z pożogi wo
jennej księgozbiór 
w depozyt Bibliotece Narodowej. Wspomniana 
ekspozycja była pierwszą monograficzną pre
zentacją książnicy, w zbiorach której znajdują się 
takie cymelia, jak np. Kronika wszytkiego świata 
Marcina Bielskiego (ok. 1495-1575), Listy Erazma 
z Rotterdamu z 1529 i 1532 r. do biskupa kra
kowskiego Piotra Tomickiego, modlitewnik Jana 
Zamoyskiego z 1485 r., największa zachowana 
część księgozbioru Zygmunta II Augusta, pier
wodruk Odprawy postów greckich Jana Kocha
nowskiego z 1578 r. (najwcześniejszy druk war
szawski) czy Geografia Klaudiusza Ptolemeusza 
- odpis z 1467 r.

Wystawie towarzyszył katalog wydany przez 
Bibliotekę Narodową. Składał się z dwóch części: 
w pierwszej przedstawiono dzieje księgozbio
ru Zamoyskich, a drugą stanowił opracowany 
przez Tomasza Makowskiego przewodnik po 
wystawie (wydany też w wersji multimedialnej na 
płycie CD), w którym omówiono 138 ukazanych 
na wystawie eksponatów. Na opisy opatrzonych 
zdjęciami obiektów składała się ich krótka histo
ria, nazwiska poprzednich właścicieli, okolicz
ności, w jakich trafiły do BOZ. Wszystkie teksty 
opublikowane zostały też w języku angielskim. 
Uzupełniającą publikacją Biblioteki Narodowej, 
związaną z obchodami 400-lecia śmierci pierw
szego ordynata Zamościa, była książka Bogda
na Horodyskiego Biblioteka Ordynacji Zamoj
skiej w latach wojny, wydana również w 2005 r. 
(w stulecie urodzin i 40. rocznicę śmierci autora, 
długoletniego dyrektora i wicedyrektora Biblio
teki Narodowej, głównego kronikarza i kustosza 
Biblioteki Ordynacji Zamojskiej). Wstępem do 
publikacji było napisane przez Hannę Łaskarzew
ską wspomnienie Bogdan Horodyski - kronikarz 
dziejów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w czasie 
okupacji (1939-1945). Syntetyczne ujęcie historii 
Biblioteki Ordynacji Zamojskiej zamieszczone zo
stało w kończącym publikację kalendarium.

Wymienionych publikacji nie można już kupić, 
dostępne są w czytelniach większych bibliotek.
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Ród Ledóchowskich
- Ojczyźnie i Bogu

P
rezentowana w Muzeum His
torycznym m.st. Warszawy wysta
wa pt. „Ród Ledóchowskich - 
Ojczyźnie i Bogu” ukazuje dzieje tej rodzi

ny wybitnych wojskowych, duchownych, 
świętych i błogosławionych, twórców, 
w szerokiej perspektywie chronologicznej, 
poczynając od XVII w. po czasy współ
czesne. Jej budowę oparto na archiwach 
rodzinnych, co daje wyjątkową możliwość 
zapoznania się z licznymi dokumentami, 
poczynając od przywilejów królewskich, 
w których kolejni przedstawiciele uzyski
wali w uznaniu zasług godności i dobra. 
Najstarszy z zaprezentowanych na wysta
wie jest przywilej Jana Kazimierza, nada
jący Stefanowi Ledóchowskiemu podko- 
morstwo krzemienieckie, nie zabrakło 
również dokumentów nadania orderu 
św. Stanisława Antoniemu i Franciszkowi 
Antoniemu przez króla Stanisława 
Augusta. O bliskich związkach łączących 
tego władcę z różnymi przedstawicie
lami rodu Ledóchowskich świadczy też 
zachowany w zbiorach rodzinnych wzru
szający obrazek rodzajowy namalowany 
na polecenie królewskie przez malarza 
sylwetek Josefa Rockstuhla w 1787 r., 
ukazujący Mariannę z Ledóchow
skich Alexandrowiczową na spacerze 
z dziećmi.

Szczególnie ważny wśród rodzin
nych archiwaliów jest dokument nada
nia tytułu hrabiowskiego Antoniemu 
(1755-1832) przez cesarza Franciszka II 
w 1800 r. Dokument wraz z tytu
łem hrabiowskim nadał Antoniemu 
Ledóchowskiemu nowy wzór herbu, nie 
tylko wzbogacony 9-pałkową koroną, 
ale również flankującymi tarczę herbo
wą rycerzami w zbrojach.

Wyjątkowo bogato reprezentowany 
na wystawie jest zbiór tłoków pieczę
ci rodowych, wykonanych w różnej 
stylistyce, z różnych surowców i boga-

1. Autor nieznany, portret Stanisława 
Ledóchowskiego (1666-1725), XVIII w. (?), olej, 
płótno (w zbiorach prywatnych)

2. Autor nieznany, portret Antoniego hrabiego 
Ledóchowskiego (1755-1835) w kostiumie 
kawalera Wielkiej Gwiazdy Orderu Leopolda, 
po 1809 r., olej, płótno (w zbiorach prywatnych) 

to niekiedy zdobionych. Najstarszy 
pochodzi zapewne z początku XVIII w. 
Służył on do potwierdzania wniesie
nia opłat przyjmowanych przy okazji 
wydawania oficjalnych dokumentów 
przez kancelarię. Zachowała się rów
nież pieczęć Ignacego Ledóchowskiego, 
komendanta twierdzy Modlin, ale 
szczególnie wyszukany kształt arty
styczny został nadany części pieczęci 
o uchwytach z kości słoniowej bądź 
kryształu górskiego, wykonanych na 
zamówienie kardynała Mieczysława 
Ledóchowskiego.

Stoisl.™ LEDOCHOWSKJ Wojewoda Wołyński 
YiarlzaTeK Generalny Konfederaci v Óey/nowjr R.r

Bohaterów wystawy poznajemy dzię
ki portretom. Większość z nich wpraw
dzie nie jest sygnowana, ale uwagę 
zwraca grupa portretów rodzinnych 
namalowanych przez austriacką malar
kę Elise Modeli, a zwłaszcza portret 
Marii z Zakrzewskich Ledóchowskiej, 
matki prymasa. Interesujące są rów
nież portrety Apolonii z Ledóchowskich 
Alexandrowiczowej i Stanisława 
Alexandrowicza. Szczególną wartość 
emocjonalną dla wychowawcy arcyksią- 
żąt Tymoteusza Ledóchowskiego miał 
prezentowany na wystawie portret arcy- 
książąt, namalowany w technice akwa
reli przez Josefa Kriehubera, ofiarowa
ny przez arcyksięcia Franciszka Karola 
i Zofię Wittelsbach.

Bogato reprezentowane są fotografie 
portretowe, pochodzące z najlepszych 
pracowni austriackich, włoskich, kra
kowskich, warszawskich. Jeden z przed
stawicieli rodu Ledóchowskich, Juliusz, 
brat kardynała Mieczysława, też był zapa
lonym fotoamatorem i w połowie XIX w. 
wykonał wiele fotografii, które zosta
ły pracowicie wklejone przez jego ojca 
Józefa Zachariasza do albumu. Widzimy 
w nim fotografie przedstawicieli róż
nych warstw społecznych, środowisko 
rodzinne. Fotografie pozbawione retu
szu, wywołane na błyszczącym papierze 
ukazują swych bohaterów z dokumen
talną wiernością.

Dewiza rodu: „Avorum respice 
mores'” (Bacz na obyczaje przodków) 
przyświecała przedstawicielom rodu 
Ledóchowskich w dążeniu do ocalenia 
materialnych przejawów dawnej jego 
świetności. Na wystawie znalazły się 
obiekty wypożyczone od przedstawi
cieli rodziny mieszkających w Austrii, 
Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce, 
uzupełnione zbiorami zgromadzeń 
zakonnych: Sióstr św. Piotra Klawera 
w Rzymie, Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego, Urszulanek Unii Rzymskiej, 
Towarzystwa Jezusowego, jak też 
Archidiecezji Poznańsko-Gnieźnieńskiej, 
Muzeum 600-lecia Jasnej Góry, Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Należy pod
kreślić, iż większość obiektów została 
ukazana szerszej publiczności po raz 
pierwszy.
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Stanislaw Ledóchowski (1666-1725), rozpo
czął swą służbę ojczyźnie pod wodzą króla 
Jana III Sobieskiego. W 1683 r., wraz z dwoma 
braćmi, Felicjanem oraz Kazimierzem, wziął 
udział w odsieczy wiedeńskiej. Po powrocie 
do Polski stopniowo zyskiwał na znaczeniu. 
Został wybrany marszałkiem Konfederacji 
Tarnogrodzkiej.

Antoni Ledóchowski (1755-1835), przeżył dra
matyczne wydarzenie, jakim była utrata nie
podległości. Był posłem na Sejm Czteroletni, 
uczestnikiem powstania kościuszkowskiego, 
po rozbiorach Rzeczypospolitej deputowanym 
szlachty Galicji Zachodniej. W 1800 r. został 
obdarzony przez Franciszka I dziedzicznym 
tytułem hrabiowskim.

Ignacy Halka Ledóchowski (1789-1870), gene
rał, uczestnik wojen napoleońskich, dowódca 
Arsenału w Warszawie, komendant twierdzy 
modlińskiej z czasów powstania listopado
wego, odznaczony Krzyżem Legii Honorowej 
i Krzyżem Virtuti Militari.

Kardynał Mieczysław Halka Ledóchowski 
(1822-1902), arcybiskup gnieźnieńsko-poznań- 
ski, prymas Polski. Za sprzeciw wobec ger
manizacji więziony w Ostrowie Wielkopolskim.

Główni bohaterowie wystawy:

Po uwolnieniu kontynuował karierę w służbie 
papieskiej. Wybitny mąż Kościoła.

Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), 
założycielka Stowarzyszenia Sióstr Misyjnych 
św. Piotra Klawera („Klawerianki"). Na wniosek 
Kościoła austriackiego w 1975 r. w Rzymie 
ogłoszona została błogosławioną. Jako młoda 
dziewczyna zadziwiała rozległością talentów 
i zainteresowań. Autorka licznych akwarel oraz 
książki Mein Polen, wydanej pod pseudonimem 
Aleksander Halka.

Julia Urszula Ledóchowska (1865-1939), 
założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
Serca Jezusa Konającego („szare urszulan
ki”), kanonizowana w Rzymie 18 maja 2003 r. 
Autorka licznych obrazów religijnych, m.in. 
„Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia”.

Włodzimierz Ledóchowski (1866-1942), gene
rał jezuitów w latach 1914-1942. Bliski współpra
cownik papieży Benedykta XV, Piusa XI oraz 
Piusa XII. Jeden z głównych inicjatorów proce
su beatyfikacyjnego św. Andrzeja Boboli. Nim 
sięgnął po kościelne zaszczyty, byt wyjątkowo 
zdolnym uczniem wiedeńskiego Theresianum - 
otrzymał złoty medal za wybitne osiągnięcia od 
cesarza Franciszka Józefa.

Ignacy Halka Ledóchowski (1871-1945), 
pułkownik w wojsku austriackim, od 1918 r. 
w wojsku polskim, dowódca na jednym 
z odcinków Bitwy o Warszawę. Awansowany 
na stanowisko generała dywizji w 1924 r. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Virtuti 
Militari. Uwięziony w Gross-Rosen za działal
ność w Armii Krajowej, zmarł po ewakuacji do 
obozu Dora Nordhausen.

Włodzimierz Ledóchowski (1910-1987), 
uczestnik walk o warszawską Pragę w 1939 r., 
kurier Polski podziemnej, żołnierz spod 
Tobruka. Po wojnie inżynier, pisarz, przeciwnik 
apartheidu w Afryce Południowej, gdzie rzuciły 
go powojenne losy.

Teresa z Ledóchowskich Tyszkiewiczowa 
(1906-1992), córka Ignacego, wybitna malarka, 
profesor Wyższej Szkoły Plastycznej w Łodzi.

Antoni Ledóchowski (1895-1972), oficer 
Marynarki Wojennej w Puli. Po wojnie jeden 
z założycieli Państwowej Szkoły Morskiej 
w Polsce. Autor książek naukowych z zakresu 
nawigacji oraz astronomii morskiej.

Aleksander Ledóchowski (1933-1990), wybit
ny krytyk filmowy.

Na wystawie oprócz portretów głów
nych bohaterów są też portrety przedsta
wicieli rodziny Ledóchowskich, szczegól
nie zasłużonych w dziewiętnastowiecz
nej Austrii: Tadeusza Ledóchowskiego 
(1790-1856), cesarskiego podkomorze
go, uczestnika bitwy pod Wagram po 
stronie austriackiej, uczestnika kongresu 

w Weronie w służbie następcy tronu 
arcyksięcia Ferdynanda oraz Tymoteusza 
Ledóchowskiego (1797-1846), majora 
huzarów, szambelana dworu i wycho
wawcy arcyksiążąt Franciszka (przy
szłego cesarza Franciszka Józefa), 
Maksymiliana, późniejszego cesarza 
Meksyku, Ferdynanda i Karola.

3. Elisa Modeli, portret Marii Rozalii
z Zakrzewskich herbu Jastrzębiec 
Ledóchowskiej (1779-1863), 1855 r., olej, 
płótno (w zbiorach prywatnych)

4. La Costa, portret kardynała Mieczysława 
hr. Halka Ledóchowskiego (1822-1902), 
1856 r., olej, płótno (w zbiorach rezydencji 
arcybiskupiej w Gnieźnie)

Nie zabrakło również obiektów 
dokumentujących działalność żyjących 
przedstawicieli rodu: Mieczysława 
Ledóchowskiego (ur. 1920), wielolet
niego kuratora Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, inicjatora powołania 
w Austrii Forum Polonii, kierowni
ka polskiego oddziału Europejskiego 
Funduszu Pomocy austriackiej i niemiec
kiej Konferencji Biskupów, wicepreze
sa Austriacko-Polskiego Towarzystwa; 
Stanisława Ledóchowskiego (ur. 1932), 
krytyka sztuki, publicysty, autora 
wielu scenografii w polskim filmie; 
Teresy Ledóchowskiej Horodyńskiej 
(ur. 1931), autorki tkanin artystycz
nych.

Barbara Moszczyńska

MUZEUM
HISTORYCZNE
M.ST WARSZAWY

Wystawa pt. „Ród Ledóchowskich - Ojczyźnie i Bogu" prezentowana jest w Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy w dniach 19 września - 30 listopada br.
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Kicka i Poniatowski
w Udryczach

Miejscowość Udrycze 
jest położona w doli
nie, nad rzeką Ferens, na 

Lubelszczyźnie. Od strony pół
nocnej i południowej otaczają 
ją wzniesienia, wzdłuż których 
są usytuowane zabudowania. 
W centralnej części miejscowo
ści, nad stawem znajduje się 

ciele miejscowości, Udryccy, 
wznieśli naprzeciw kaplicy 
pałac i z boku zabudowania 
folwarczne. Budynki te po 
1780 r. zostały przebudowa
ne przez kolejnych właścicieli 
- Debolich, a następnie na 
początku XIX w. przez Józefę 
Szydłowską (1753-1833), 

Wielkim podczas obrad nad 
Konstytucją 3 maja. Po upad
ku powstania kościuszkow
skiego byt jedną z dwóch 
osób, które towarzyszyły kró
lowi na zesłaniu do Grodna. 
Kiccy dysponowali dużym 
majątkiem, byli w posiada
niu dóbr Jaszczów i Mełgiew, 

owdowieniu oświadczy! się 
o jej rękę, lecz naturalnie ofiaro
wane morganatyczne małżeń
stwo razem z królem pruskim 
ze wstrętem od siebie odrzuci
ła" - zanotowała Natalia Kicka. 
Wśród dziesiątek kawalerów 
ubiegających się o jej rękę był 
także Walerian Krasiński.

dziewiętnastowieczny zespól 
patacowo-parkowy. W skład 
tego zespołu wchodzą: pałac, 
pozostające w ruinie oficyny 
boczne oraz kaplica. Obiekty 
te byty wznoszone przez 
kolejnych właścicieli Udrycz, 
a z zapisów źródłowych wyni
ka, że najstarsza jest wznie
siona w XVII w. i obsługiwana 
wówczas przez arian kapli
ca (Aleksander Kossowski, 
Protestantyzm w Lublinie 
i w Lubelskiem w XV/-XV// w., 
Lublin 1933). Przypuszczalnie 
w XVIII stuleciu kaplica została 
zamieniona na katolicką i słu
żyła jako dom modlitwy miesz
kającym w pałacu właścicie
lom Udrycz (Piotr Kondraciuk, 
Szlacheckie fundacje sztuki 
sakralnej dla kościołów i kaplic 
w ordynacji Zamojskiej w XV/// 
wieku [w:] Ziemiaństwo na 
Lubelszczyźnie, Materiały II 
sesji naukowej zorganizowa
nej w Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce, 22-24 maja 2002, 
Kozłówka 2003, ss. 197-211). 
Na początku XVIII w. wtaści- 

która wniosła majątek Udrycze 
w wianie Onufremu Kickiemu 
(1750-1818).

Parterowy pałac w Ud
ryczach wzniesiony jest na 
planie wydłużonego prosto
kąta, ma dwa nieznacznie 
wysunięte względem korpusu 
alkierze zwieńczone attykami. 
Usytuowane od strony połu
dniowej wejście jest poprze
dzone czterema filarami 
zwieńczonymi attyką, na osi 
z wejściem głównym od strony 
północnej znajduje się wyjście 
na taras (Zabytki architektu
ry i budownictwa w Polsce, 
red. Hanna Krzyżanowska, 
Województwo zamojskie, 
Warszawa 1991, s. 80).

Właściciel Udrycz, Onufry 
Kicki, większość czasu spę
dzał w Warszawie. W stolicy 
Rzeczypospolitej pełnił funkcję 
szambelana króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, 
komisarza komisji ekono
micznej jego królewskiej 
mości i marszałka Trybunatu 
Koronnego. Zasiadał w Sejmie 

a na początku XIX w. kupili 
w Warszawie pałac Karasia; 
do Warszawy przeprowadziła 
się żona Onufrego i czwórka 
ich dzieci. W1807 r. jedyny syn 
Kickich, Ludwik (1791-1831), 
wstąpił do 1. pułku piechoty 
i szybko zyskał przychylność 
oraz uznanie księcia Józefa 
Poniatowskiego, który zapro
ponował mu sprawowanie 
funkcji adiunkta.

Majątek Udrycze odzie
dziczyła najmłodsza z trzech 
córek Kickich, Teresa. Jej 
siostrzenica, Natalia, autor
ka pamiętników zapisała 
w jednym z listów, że Teresa 
„była niepospolitej urody, do 
której okraszenia Bóg dodał 
bystry dowcip i płomienistą 
imaginację" (Natalia Kicka, 
Pamiętniki, Warszawa 1972). 
Jako nastoletnia panna bywa
ła w Warszawie, spotykano ją 
na balach i pokazach, czę
sto widywano na bankietach 
w pałacu Karasia. „Roku 1813 
przez swego kanclerza Karla 
Hardenberga król pruski po

1. Pałac w Udryczach

2. Kaplica tzw. Ariańska

3. 4. Pozostałości kapliczki św. Jana 
Nepomucena (3) i umieszczonej
w niej rzeźby świętego (4)

(zdjęcia: Agnieszka Szykula)

Na jednym ze spo
tkań w stolicy Teresa Kicka 
została przedstawiona ks. 
Józefowi Poniatowskiemu, 
młodzi przypadli sobie 
do gustu, a według prze
kazów źródłowych pałac 
i park w Udryczach stały 
się miejscem ich spotkań. 
Zamojski nauczyciel, histo
ryk Michał Pieszko, przeby
wając w Udryczach przed 
1934 r., napisał: „pałac jest 
pełen wspomnień z pobytu 
w nim w roku 1809 ks. Józefa 
Poniatowskiego", wskazał na 
usytuowaną w parku ławkę 
i rosnący tam świerk (Michał 
Pieszko, Przewodnik po 
Zamościu i okolicy, Zamość 
1934, s. 85). W jednej z prac
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czytamy też, że kaplica ariań- 
ska stużyta jako miejsce 
modlitwy Kickiej, narzeczonej 
ks, Józefa Poniatowskiego 
(Jan Gaździński, Monografia 
wsi Udrycz powiatu zamoj
skiego, Zamość 1929, s. 24).

Nie ma informacji doty
czących przyczyny rozsta
nia narzeczonych. Teresa 
Kicka w latach dwudzie
stych XIX w. przebywała już 
na stale w Udryczach, ksią
żę Józef Poniatowski zmart 
19 października 1819 r. pod 

Lipskiem. Przed 1862 r. Teresa 
odmówiła płacenia podatków 
ze swojego majątku zaborcom 
i w wyniku tych decyzji władze 
carskie przejęły i zlicytowały jej 
posiadłość.

Obecnie w pałacu znaj
duje się szkoła podstawowa; 
zarówno budowla pałacowa, 
jak i kaplica w Udryczach 
wymagają remontu.

Na uboczu tej historii 
pozostają dzieje pochodzą
cej przypuszczalnie z końca 
XVIII w. kapliczki św. Jana 

Nepomucena. Znajduje się 
ona na obszarze, który pod 
koniec XVIII w. należał do 
Szydłowskich, a następnie 
Kickich, na wzgórzu za pała
cem. W źródłach brak informa
cji na temat fundatora i usytu
owanej w środku rokokowej 
figury Jana Nepomucena. 
W literaturze znajdują się jedy
nie lakoniczne wzmianki o tym 
ciekawym obiekcie.

Obecnie kapliczka i umie
szczona wewnątrz figura Jana 
Nepomucena są w ruinie; 

rzeźbę wandale strącili 
z cokołu, brak jest głowy 
i prawej dłoni świętego. 
Kapliczka została zbudowa
na z cegły, na planie kwa
dratu, przypuszczalnie była 
tynkowana. Wejście znajdo
wało się po stronie północ
nej, a wschodnia i zachod
nia ściana byty jednoosio
we. Od strony wejściowej, 
czyli północnej, widoczny 
jest przesklepiony kolebko
wo, obudowany cegłą otwór 
w ziemi. Południową i pół
nocną ścianę wieńczy pół
okrągło zakończony ryzalit 
z usytuowanymi po bokach 
ślimacznicami. Dach, fun
damenty ścian bocznych 
i podłoga nie zachowały się. 
Analiza stylistyczno-formalna 
rzeźby Jana Nepomucena 
wskazuje, że została ona 
wykonana pod koniec XVIII 
w. przez rzeźbiarza, inspiru
jącego się lwowską rzeźbą 
rokokową. Święty ukazany 
jest z krucyfiksem opartym 
na ramieniu, jego szaty są 
modelowane za pomocą 
ostrych, zdecydowanych 
cięć, a twarzy nadano indy
widualne rysy.

Agnieszka Szykuła

Spotkanie z książką
LUKSUSOWE POWOZY ŁAŃCUTA

Berlina, kalesza, cab, landolet, milord, dormeza, due, basket, 
szaraban - co kryje się pod tymi obco brzmiącymi nazwa
mi? Otóż są to rodzaje luksusowych pojazdów konnych, których 

zbiorem może poszczycić się Muzeum w Łańcucie. Opisuje je 
w wydanej w 2008 r. przez warszawską firmę M.K. Szuster książce 
Luksusowe powozy Łańcuta Teresa Fabijańska-Żurawska, spe
cjalistka w tej dziedzinie.

W łańcuckiej kolekcji znajduje się ponad 120 pojazdów kon
nych. Składa się ona z dwóch części: przedwojennej (56 unikato
wych egzemplarzy, gromadzonych przez rodzinę Potockich w XIX 
i na początku XX w.) i powiększającej się nieustannie powojennej, 
zwanej muzealną. Powozy eksponowane są na swoich starych 
miejscach w 105-letnim budynku powozowni. W latach trzydzie
stych XX w. w garażach zamkowych stało już kilka luksusowych 
samochodów, ale - choć rozwój motoryzacji nabrał wówczas roz
pędu - stajnie łańcuckie byty utrzymywane 
dla utrwalenia tradycji rodu, dla gości i upra
wiania sportów konnych. Pomieszczenia te 
słynęły z luksusu; podziwiano „marmurowe 
ściany, emaliowane żłoby, ceramiczne po
sadzki, kanalizację i bieżącą wodę, boksy 
wykładane kokosowymi dywanikami, rogóż- 
kowe chodniki w korytarzach paszowych 
i idealny porządek”.

Autorka wyróżnia wśród zgromadzonych 
w Łańcucie powozów kilka rodzajów: repre

zentacyjne (odgrywały prestiżową rolę, byty wyznacznikiem pozy
cji społecznej i majątkowej), wyjazdowe (czarne i w kolorze natu
ralnego drewna, używane do mniej i bardziej uroczystych wizyt), 
podróżne (prywatne i bardzo drogie), spacerowe (najliczniejsze 
i najbardziej różnorodne, prowadzone również przez damy, w tym 
unikat - powóz z odwróconym siedzeniem). Zbiór zamykają po
jazdy sportowe i myśliwskie.

Cenne - nie tylko dla zainteresowanych tematem czytelników 
- są informacje zawarte w końcowym rozdziale książki, w któ
rym autorka dokonała szczegółowego opisu firm produkują
cych omówione pojazdy. To ciekawostki ważne dla historyków, 
historyków sztuki i miłośników tradycji. Dowiadujemy się, jak 
wyglądało logo danej manufaktury, kto był jej właścicielem (tu 
następuje krótki życiorys), jak rozwijała się produkcja zakładu 
i co dzieje się z nim obecnie. Te encyklopedyczne noty dają po

jęcie o ekspansji firm wykonujących powo
zy, często przekształcających się z powo
dzeniem w zakłady produkujące karoserie 
samochodowe.

Książkę można nabyć (cena: 21 zł) w Mu
zeum Łowiectwa i Jeździectwa (Łazienki Kró
lewskie w Warszawie, ul. Szwoleżerów 9, 
tel. 022 628-42-05) oraz w siedzibie wydawcy 
(M.K. Szuster, 03-910 Warszawa, Al. Waszyng
tona 38/40, e-mail: sklep@szuster.com.pl, 
www.szuster.com.pl).
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Dwór Krasińskich w Opinogórze 
po stu latach otworzył podwoje

Nieczęsto się zdarza, by 
zgłoszony w konkursie 
i wyróżniony w nim I nagrodą 

projekt architektoniczny cze
ka) na realizację cale dzie
sięciolecia. A jednak dwór 
Krasińskich w Opinogórze - 
w założeniu duży dom wiejski, 
którego wzniesienie w miej
scu popadającego w ruinę

2008 r. minęto pói wieku od 
podjęcia decyzji o odbudo
wie neogotyckiego pałacy
ku w Opinogórze (zwanego 
też zameczkiem) - ślubnego 
daru gen, Wincentego Kra
sińskiego dla syna Zygmunta 
(poety) i jego żony Elżbiety 
z Branickich Krasińskiej. „Idea 
odbudowy zameczku - konty-

w gronie muzealników trwaiy 
dyskusje nad nową koncepcją 
rozwoju muzeum. Ich efektem 
byt projekt przywrócenia prze
strzeni historycznej Opinogóry 
obiektów, które w niej niegdyś 
funkcjonowaty, a obecnie 
będą służyć jako materialna 
baza rozwijającej się instytu
cji. Pierwszym z nich jest dwór, 

w Opinogórze dopiero 100 lat 
po konkursie".

Uroczystość otwarcia 
dworu i urządzonej w jego 
wnętrzu ekspozycji muzeal
nej poprzedziły msza święta 
w miejscowym kościele, zło
żenie kwiatów w krypcie rodu 
Krasińskich w podziemiach 
kościoła oraz przed pomni

drewnianego, siedemnasto
wiecznego dworu planował 
hr. Adam Krasiński, III ordynat 
opinogórski - wybudowany

nuowat gospodarz muzeum 
- narodziła się w środowisku 
regionalistów z Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Ciecha-

wfaśnie otwiera
ny, dokładnie 100 
lat po rozstrzy
gnięciu konkursu

1. 2. Dwór w dniu otwarcia: widok 
od podjazdu (1) i fragment portyku 
(przemawia Piotr Krasiński z linii 
radziejowickiej, po lewej Roman 
Kochanowicz, dyrektor Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze) (2)

został dopiero po stu latach! 
Jak do tego doszło, i jakie jest 
obecne przeznaczenie tego 
obiektu?

Informacji na ten temat 
udzielił licznie zgromadzonym 
gościom, podczas uroczysto
ści otwarcia dworu (12 wrze
śnia 2008 r.), dyrektor Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze 
Roman Kochanowicz. Swoje 
wystąpienie zaczął jednak od 
przypomnienia, że w czerwcu 

nowskiej. Po upływie trzech 
lat, 26 maja 1961 r. zostało 
otwarte Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze. Z czasem, 
dzięki depozytom i zakupom 
muzealiów, ekspozycje w Opi
nogórze przybrały kształt, 
w jakim funkcjonują do dziś, 
ukazując ród Krasińskich ze 
szczególnym uwzględnieniem 
Zygmunta i jego ojca Wincen
tego oraz kultu, jakim generał 
otaczał osobę Napoleona Bo- 
napartego".

W dalszym toku wywodu 
przemawiający przybliżył ze
branym ideę budowy dworu 
według dawnych konkurso
wych planów: „Od kilku lat 

na projekt dworu wiejskiego, 
ogłoszonego przez Towarzy
stwo ^Polska Sztuka Stosowa
na” w Krakowie na życzenie hr. 
Adama Krasińskiego, ostat
niego ordynata z opinogór- 
skiej linii Krasińskich, wnuka 
Zygmunta. Wówczas do bu
dowy dworu nie doszło, Adam 
Krasiński zmart niespełna rok 
później, a po kilku latach wy
buchła pierwsza wojna świa
towa. Ostatni ordynat, Edward 
Krasiński, realizował własny 
plan - wszystkie środki prze
znaczał na kosztowną i pre
stiżową inwestycję w stolicy: 
Bibliotekę i Muzeum Ordyna
cji Krasińskich. Dwór stanął 

kiem Zygmunta Krasińskiego, 
usytuowanym w pobliżu nowo 
wybudowanego dworu. Gości 
po wystawie oprowadzał Ja
nusz Królik, pomysłodawca 
i autor scenariusza ekspo
zycji, byty wieloletni dyrektor 
muzeum, który - uzasadnia
jąc potrzebę utworzenia na 
bazie dotychczasowych i pla
nowanych obiektów Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze 
nowej pod względem założeń 
i funkcjonowania instytucji 
muzealnej: Muzeum Roman
tyzmu Polskiego - stwierdził 
m.in.: „Uważam, że okres ro
mantyzmu byt niezwykle ważny 
w historii naszego kraju, a jego
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3.4. 5. Fragmenty ekspozycji: romantycy na konspiracyjnym spotkaniu, sala II (3), wileński 
pokój Adama Mickiewicza, sala III (4) oraz kobieta w stroju żatoby narodowej we wnętrzu 
nawiązującym do czasów powstania styczniowego, sala VII (5)

6. 7. Wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Zygmunta Krasińskiego (6) i w krypcie rodu 
Krasińskich w podziemiach kościoła w Opinogórze (7)

(zdjęcia: Wojciech Przybyszewski)

publikację mu
zeum. Nadano 
jej tytut, zgodnie 
z dewizą rodu 
„Ślepowronów” 
Krasińskich: 
AMOR PATRIAE 
NOSTRA LEX oraz 
podtytuł Zeszyty 
Muzeum Roman

zacja ekspozycji we współ
pracy z Ośrodkiem Studiów 
Epoki Napoleońskiej w Puł
tusku). A w nieco dalszej 
perspektywie - dopełnienie 
kompleksu muzealnego po
przez wzniesienie zespołu 
budynków gospodarczo-fol- 
warcznych (z wozownią i pta- 
szarnią), pełniących funkcję

głębsze poznanie pozwoliłoby 
na lepsze zrozumienie wielu 
działań Polaków, dziś uważa
nych za irracjonalne. Ponadto 
okres ten tak wiele wniósł do 
literatury, muzyki i sztuki, że 
można go nazwać złotym wie
kiem kultury polskiej. Dlatego 
w ramach utrwalania dzie
dzictwa narodowego Muzeum 
Romantyzmu Polskiego po

winno być traktowane na rów
ni z Muzeum Powstania War
szawskiego, Muzeum Historii 
Żydów Polskich i Muzeum 
Historii Polski, a jego organi
zacja winna stać się jednym 
z priorytetowych zadań Mini
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego".

\N dniu otwarcia dworu za
prezentowano też najnowszą 

tyzmu (zeszyt I, 
Opinogóra 2008), z czego wy
nika, że zapoczątkowuje ona 
cykliczne wydawnictwo na
ukowe tego muzeum. W naj
bliższych planach Muzeum 
Romantyzmu, już 28 listopa
da br., otwarcie wystawy na
poleońskiej zorganizowanej 
z okazji dwusetnej rocznicy 
szarży polskich szwoleżerów 
w wąwozie Somosierra (reali-

edukacyjną oraz zaplecza 
gospodarczego. Planuje się 
też utworzenie w pobliskiej 
dawnej szkole Europejskiego 
Ośrodka Edukacji i Dziedzic
twa Kulturalnego, jako miej
sca współpracy osób i insty
tucji zajmujących się życiem 
i twórczością czołowych pol
skich romantyków.

Wojciech Przybyszewski

Opinogóra znajduje się w odległości 8 km od Ciechanowa. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (ul. Zygmunta 
Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra, tel/ fax 23 671 70 25, e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl) otwarte jest 
codziennie od 10.00 do 17.00 z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Jubileuszowa teka z grafikami
Jubileusz dwustulecia słynnej 

szarży polskich szwoleżerów 
pod Somosierrą warszawskie 

wydawnictwo „Grafjka” przy 
współpracy katowickiej firmy 
„Zeta-Ars” i Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie uświet
niło w br. publikacją teki, zawie
rającej reprinty poświęconych 
mu najcenniejszych grafik, oraz 
eseju autorstwa Zbigniewa Du- 
nin-Wilczyńskiego, będącego 
zapisem przebiegu bitwy. Poza 
dokumentacją szarży autor 

zamieścił tu listę nazwisk Pola
ków uhonorowanych krzyżem 
Legii Honorowej za udział 
w bitwie oraz dokonał wyboru 
fragmentów listów, pamięt
ników, biuletynów, artykułów 
prasowych i opracowań żyją- 
cych wówczas historyków na 
temat tego wydarzenia. Jest tu 
m.in. list i fragment pamiętnika 
Tomasza hr. Łubieńskiego, list 
przypisywany Janowi Hipolito
wi Kozietulskiemu, cytat z pa
miętnika Wincentego Leona 

Szeptyckiego. Te cytaty są tym 
bardziej ciekawe, że nie spo
rządzono żadnych dokumen
tów bitwy, a rozkazy podczas 
szarży Napoleon dawał w chwi
li natarcia.

Zwycięstwo pod Somosierrą 
stało się inspiracją dla wielu ar
tystów. Przez niemalże 200 lat 
powstało dużo płócien i grafik 
uwieczniających to wydarze
nie. Obok prac wybitnych mi
strzów spotykamy bezimienne, 
niesygnowane dzieła przed- 

Są tu prace obrazujące bitwę 
i jej uczestników (wykonane za
równo przez znanych artystów, 
m.in. według obrazów Horace
go Verneta, Hipolita Bellange, 
jak i o nieustalonym autorstwie), 
a także fragmenty umunduro
wania i uzbrojenia szwoleżerów 
(rysowane przez Bronisława 
Gembarzewskiego).

Teka została wydana w bi
bliofilskim nakładzie 250 eg
zemplarzy, opatrzona lakową 
pieczęcią, i można ją zamówić

literatura net pl
WYDAWNICTWO

Pierwsze 
polskie 
wydanie!

Patronat:

sztukóipl

& BUSINESS 
www.artbiznes.pl

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI

O wartości dzieła, jakim jest Leksykon porcelany europejskiej
Ludwiga Danckerta, znawców i miłośników tej dziedziny sztuki 

przekonywać na pewno me trzeba, bowiem od lat stanowi on dla nich 
podstawowe i niezawodne źródło informacji. Doczekał się w Niemczech 
wielu wydań i choć od śmierci autora upłynęło już wiele czasu, jego praca 
wciąż jest kontynuowana, a książka uaktualniana i uzupełniana, ponieważ 
jest to kompendium wiedzy, z którym żadna z publikacji dotyczących 
porcelany europejskiej równać się nie może. Świadczy o tym również 
fakt, iż Leksykon został przełożony na inne języki.

Zamówienia:
Literatura Net PI. ul. Drożyny 6, 80-302 Gdańsk, 
tel./fax (058) 552 12 54, e-mail: bszmuda@migotania.pl

\Więcej informacji na stronie www.leksykonporcelany.pl

Augustin Franęois Lemaitre według 
obrazu olejnego z 1816 r. Horacego 
Verneta „Po bitwie pod Somosierrą”, 
1840 r., staloryt

stawiające szarżę bądź jej 
epizod. Twórcy często popeł
niali błędy, niektóre zamierzo
ne, kiedy świadomie przed
stawiano epizody niemające 
historycznego uzasadnienia, 
inne wynikające z niewie
dzy autorów (zob. artykuł 
Somosierra, ss. 3-8), przy
kłady takie podaje także Zbi
gniew Dunin-Wilczyński. Roz
bieżności i spory - jak czyta
my w eseju - dotyczą również 
dokładnego ustalenia liczby 
poległych; zaginionych uważa
no za zabitych, a przecież trau
ma spowodowana udziałem 
w ciężkiej walce mogła być po
wodem ucieczki z pola bitwy.

Znajdujące się w tece re
printy 24 czarno-białych i kolo
rowych grafik zreprodukowane 
zostały w pierwotnym formacie 
sztychów (od niewielkich 20,5 
x 29,5 do dużych 70 x 90 cm).

(cena: 850 zł) w firmie „Zeta-Ars” 
(40-153 Katowice, Al. W. Korfan
tego 179B, tel. 032 730 22 07, 
fax 032 7302215, e-mail: biuro@ 
zeta-ars.pl, sklep@zeta-ars.pl, 
www.zeta-ars.pl). „Zeta-Ars" zaj
muje się sprzedażą reprintów 
białych kruków, cymeliów, sta
rych map i rycin. W ofercie ma 
wiele publikacji, m.in. ośmio- 
tomowy Album widoków histo
rycznych Polski Napoleona Ordy 
(VIII serii), Herbarz rodzin szla
checkich Królestwa Polskiego 
najwyżej zatwierdzony, Konsty
tucje i ustawy generalskie wiel
kiego mistrzostwa polskiego i li
tewskiego, Budownictwo drzew
ne i wyroby z drzewa w dawnej 
Polsce, Rok polski w życiu, 
tradycji i pieśni oraz Białowieża 
w albumie Zygmunta Glogera. 
Pozycje te wyprodukowane zo
stały na papierze zawierającym 
środek grzybobójczy, zapew
niającym dobre warunki konser
wacji i odznaczają się staranną 
szatą edytorską. Kupno takiej 
publikacji - to dobry pomysł na 
świąteczny prezent.
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Redakcja „Spotkań z Zabytkami"

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałam artykuł 
Marka Barszcza na temat starych wind w Warszawie, 
zamieszczony w „Spotkaniach z Zabytkami", nr 5, 
2008. Poruszony w nim temat szczególnie mnie 
zainteresował, ponieważ jestem właścicielką kamie
nicy przy ul. Świętojańskiej w Gdyni, w której jest 

dobrze zachowana (bo stanowi obiekt mojej wielkiej 
troski i... dumy) winda Firmy Groniowski, jedyna 
tego typu sprawna winda w Gdyni. Porusza się 
w ażurowym szybie, jakiego nie widziałam nigdzie, 
chociaż będąc w Warszawie poszliśmy z mężem 
specjalnie na ul. 3 Maja 5 (pod nr. 7 mieszka moja 
rodzina) oraz na ul. Madalińskiego 42, III kl.

Zaskoczyła mnie informacja umieszczona 
w artykule, że przy ul. 3 Maja przetrwały trzy (!) 
oryginalne przedwojenne windy Groniowskiego. My 
zobaczyliśmy tylko jedną, co do której trudno było 
domyślić się, że jest Groniowskiego. Żadnej orygi
nalnej tabliczki, żadnych szczegółów, tylko ławeczka 
(czyżby charakterystyczna dla tego rodzaju wind?). 
Natomiast przy 
Madalińskiego była 
oryginalna tablicz
ka z przyciskami 
i z nazwą firmy (taka 
jak moja), na górze 
prostokątne otwory 
wentylacyjne; resz
ta przedstawiała 
smutny widok.

„Moja" winda 
ma drzwi od kabi
ny dwuskrzydłowe, 
przeszklone (rów
nież kabina) szkłem 
kryształowym, ale 
bez jakiegokolwiek
napisu. Na tylnej ścianie znajduje się prostokąt
ne lustro, na górze otwory wentylacyjne, a na 
suficie plafon (niestety nieoryginalny). W kabinie 
i na drzwiach do szybu zachowały się oryginalne 
tabliczki Groniowskiego, ale niestety nie na wszyst
kich piętrach. Będąc w Warszawie skontaktowali
śmy się z inż. Wojciechem Keller, który pokazał nam 
maszynownię wind (niestety nie Groniowskiego, 
tylko firmy Stigler).

Ze smutkiem zgadzam się z autorem artykułu, 
że największym zagrożeniem dla zabytku (także 
mojego) są planowane zmiany przepisów bezpie
czeństwa, zmuszające nas, właścicieli zabytkowych 
dźwigów do modernizacji układu napędowego. Ja 
jestem skłonna ponieść koszty renowacji starych 
elementów zamiast wymieniać je na elektroniczne. 
Ale czy mi się to uda? Chętnie wpisałabym moją 
windę do rejestru zabytków, czy mogę to zrobić?

Joanna Stankiewicz-Kielbińska
Gdynia

Z całą pewnością może Pani wpisać 
swoją windę do rejestru zabytków. Reguluje 
to Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 17 września 
2003 r., poz. 1658). Wpisu windy, która trak
towana jest jako ruchomy zabytek techniki, 
dokonuje wojewódzki konserwator zabytków 
na Pani wniosek i tylko za Pani zgodą. Przy 
wpisie konieczne jest wykonanie karty ewi
dencyjnej.
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Tłoki pieczętne 

Tłok pieczętny (Adama 
Ledóchowskiego ?), używany 
do potwierdzenia uiszczenia 
opłaty skarbowej, XVIII w., 
drewno, brąz

Tłok pieczętny kardynała 
Mieczysława Halki hrabiego 
Ledóchowskiego (z uchwytem 
w formie łapy orła), druga poi. 
XIX w., kość słoniowa, stal

rodu Ledóchowskich
(zob. artykuł na ss. 34-35)


