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B
yła [...] wśród najwyżej uhonorowanych (również państwowymi orderami) 
artystów w Polsce, sprzedawała obrazy za ogromne sumy, stale uczestniczy
ła w wystawach polskich za granicą. Reprodukcje jej prac trafiały do szkół 
tworząc nowy kanon postrzegania ludowości i historii: "Księgarnie, salony sztuki, 

sklepy z materiałami piśmiennymi - wszędzie spotkasz jej obrazy, w oryginałach lub 
reprodukcjach, włącznie aż do pocztówek. Ba, nawet i antykwariaty, obok Kossaka 
zaczynają umieszczać już i [...]»” ...No właśnie, kogo? Zofię Stryjeńską, a dokładnie 
rzecz biorąc, jej prace, które - przynajmniej w okresie dwudziestolecia międzywo
jennego - cieszyły się nie tylko w Polsce niezaprzeczalnym powodzeniem.

Cytat pochodzi z książki Joanny Sosnowskiej Poza kanonem. Sztuka polskich 
artystek 1880-1939 (Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2003, s. 150) i można go 
potraktować jako wprowadzenie do rozdziału poświęconego przede wszystkim 
Stryjeńskiej. Dlaczego Stryjeńskiej? Bo „fenomen Stryjeńskiej nie znajduje żadne
go porównania wśród artystek pierwszej potowy XX wieku w całej Europie. W żad
nym kraju kobieta nie osiągnęła tak wysokiego prestiżu w świecie artystycznym, 
nigdzie jej glos nie stał się głosem dominującym, a więc narzucającym sposób 
postrzegania i kształtowania rzeczywistości. Najlepszym dowodem jest fakt, że 
kilka pokoleń kojarzyło ludowe tańce z barwnymi wizerunkami roboty Stryjeńskiej, 
zdobiącymi pudełka czekoladek firmy «E. Wedel» a później <<22 lipca, d. E. Wedel»" 
(op. cit., s. 151).

Nadchodzą święta. Pod choinką można i dziś położyć czekoladki, choć 
w opakowaniu już nie tak zdobionym. Miłym prezentem świątecznym zawsze 
mogą też być bilety na dobrą wystawę do muzeum. W Krakowie, w gmachu głów
nym Muzeum Narodowego, będzie można na przykład skonfrontować legendę 
o Zofii Stryjeńskiej z rzeczywistością (zob. artykuł Boginka słowiańska, ss. 3-7), 
a po lekturze krótkiego tekstu o „Madonnie z Krużlowej” (ss. 16-17) zajrzeć na 
chwilę do Pałacu biskupa Erazma Ciołka, gdzie od niedawna rzeźba znalazła 
bezpieczną przystań, a może także odwiedzić staromiejski pawilon, by sprawdzić, 
czy dzieje się w nim (lub w jego otoczeniu) coś nowego (Staromiejski pawilon, 
ss. 28-30). Warszawskie Muzeum Narodowe zaprasza na wystawę „Orientalizm 
w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i pierwszej połowie XX wieku" 
(s. 32) i do Galerii Polskiej Sztuki Zdobniczej, gdzie w stałej ekspozycji 
można podziwiać jeden z najciekawszych i najcenniejszych porcelanowych 
serwisów w Polsce (ss. 36-37). Nową wystawę, na jubileusz swego czterdzie
stolecia, przygotowało Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (ss. 33-34), 
a Muzeum Miejskie w Żywcu - ekspozycję obrazów Jana Kazimierza Olpińskiego 
(ss. 30-31).

W tym numerze, w naszym koszu z zaproszeniami, 
znajdziemy jeszcze co najmniej dwa świąteczne pre
zenty. Pierwszy - to zachęta do odwiedzenia naszej 
strony internetowej (www.spotkania.pl), na której od 
niedawna można znaleźć zdygitalizowane najstar
sze (już niedostępne w oryginale) roczniki „Spotkań 
z Zabytkami” (lata 1977-1986; następne w przygo
towaniu). Drugi - to ilustracja przygotowana przez 
Zofię Stryjeńską do przedwojennego wydania Kolęd 
(Warszawa 1926) - nasza bożonarodzeniowa „pocz
tówka”, na której, z okazji zbliżających się Świąt i nad
chodzącego Nowego Roku, w imieniu całej redakcji 
wszystkim Czytelnikom składamy najserdeczniejsze 
życzenia.

(w zbiorach Biblioteki ASP 
w Krakowie)

Nakład: 6000 egz.



tJU przeglądy 
rr Poglądy

W Gmachu Głównym Muzeum Na
rodowego w Krakowie 10 września 
br. odbyło się uroczyste przekazanie 
przez ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego RP, Bogdana Zdrojew
skiego, Wasylowi Wowkunowi, ministro
wi kultury i turystyki Ukrainy, Chorągwi 
Hetmańskiej Iwana Mazepy po konser
wacji przeprowadzonej przez krakow
skie Muzeum Narodowe. Projekt, sfi
nansowany przez ukraińską Fundację 
Współpracy Intelektualnej „Ukraina 
- XXI wiek", trwa! od września 2007 r. 
Chorągiew na co dzień przechowy
wana była w Muzeum Historycznym 
w Charkowie. Jej konserwacja stano
wiła kolejny akcent wieloletniej współ
pracy Muzeum Narodowego w Krako
wie z różnymi instytucjami kultury i mu
zeami na Ukrainie. W ostatnich latach 
zrealizowano wiele wspólnych, ważnych 
projektów wystawienniczych i konser
watorskich, m.in. wystawę „Skarby 
znad Morza Czarnego" (w 2006 r.), na 
której prezentowane były najcenniej
sze zbiory Muzeum Archeologicznego 
w Odessie, odrestaurowane przez kon
serwatorów z Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Krakowskie muzeum przy
gotowuje publikację naukową na temat 
historii obiektu oraz przebiegu prac 
konserwatorskich, bogato ilustrowaną 
zdjęciami z poszczególnych etapów 
prac.

W rekonstruowanej „Twierdzy Gdańsk" 
wobrębie Parku Kulturowego Fortyfikacji 
Miejskich udostępniono niedawno zwie
dzającym fort Grodzisko. Możemy tu 
oglądać sceny z oblężenia Gdańska 
w XIX w., połowy lazaret z rannymi, 
działa i armaty sprzed stuleci, wieko
we fortyfikacje. Historię fortów ilustruje 
wystawa „Wehikuł czasu". Eksponowane 
na niej obiekty - to przeważnie rekon
strukcje, którym towarzyszy dźwięk 
oraz światło i dym. Plany Parku Kultu
rowego Fortyfikacji Miejskich są bar
dzo ambitne: od 2009 r. ma się roz
począć zagospodarowanie 10 ha par
ku pofortecznego oraz remont Koszar, 
Baterii Moździerzy, Kaponiery Środkowej 

i Galerii Strzeleckiej.

W bieżącym roku Muzeum Narodowe 
w Kielcach obchodzi 100-lecie swego 
istnienia (zob. „Spotkania z Zabytkami", 
nr 7, s. 2). Na zamknięcie tego jubileu
szu 7 października br. w dawnym pała
cu biskupów krakowskich w Kielcach od
byta się uroczystość poświęcenia sztan
daru kieleckiego muzeum, a 8 paździer
nika otwarta została wystawa „Najcen
niejsze zabytki Muzeum Narodowego 
w Kielcach". Wystawa, przygotowana 
przez wszystkie działy muzeum, prezen
towana jest w siedmiu salach pałacu 
oraz w trzech salach w oficynie przy 
ul. Orlej. Ważną częścią jest też pokaz 
osiągnięć muzealnej pracowni konser
watorskiej. Wystawa, opracowana przez 
komisarzy: Annę Kwaśnik-Gliwińską 
i Tadeusza Kosińskiego, czynna jest do 
końca 2008 r. (zob. omówienie katalogu 
na s. 37).

W czasie konserwacji rzeźby „Madonny 
z Dzieciątkiem" z kościoła w Stobiernej 
pod Rzeszowem konserwatordziet sztuki 
z Łańcuta - Joanna Jasiewicz-Witczak 
dokonała sensacyjnego odkrycia. Jej 
zdaniem jest prawie pewne, że rzeźba 
ta jest dziełem Wita Stwosza. Wskazuje 
na to głęboki, łyżkowy układ fałdów 
szat, a także ukazanie szczegółów 
anatomii ciała. Do tej pory uważano, że 
rzeźba w Stobiernej pochodzi z końca 
XIX w. Wcześniej konserwowana była 
w 1953 r. Wykonano wówczas nową gło
wę Madonny, ale korpus oraz Dzieciątko 
zachowały się w oryginale. W celu po
twierdzenia dokonanego odkrycia prze
prowadzone zostaną szczegółowe ba
dania rzeźby przez specjalistów.

We wrześniu br. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie odbyło się podsumowanie 
prowadzonych przez muzeum w Tyritake 
(dziś Kercz na Ukrainie) w sezonie od 
28 lipca do 24 sierpnia 2008 r. prac 
wykopaliskowych. Prace te przebiegały 
dwutorowo: na wykopie XIII wykonywano 
pomiary geodezyjne oraz dokumentację 
rysunkową, a na wykopie XXVII rozpo
częto wykopaliska. Prace dokumenta
cyjne dotyczące odkrytego w 1938 r. na 
terenie wykopu XIII kościoła, datowanego 
na około V w. i stanowiącego jeden z naj
cenniejszych zabytków chrześcijańskich 
na Krymie, musiano przerwać z powodu 
natrafienia na niewybuchy z okresu dru
giej wojny światowej. Zakończenie całości 
dokumentacji planowane jest w 2009 r. 
Z kolei w trakcie prac wykopaliskowych, 
prowadzonych przy współudziale ukraiń
skich robotników, studentów z Charkowa 
oraz Niżnego Nowgorodu, na wykopie 
XXVII odsłonięto obszerny fragment ka
miennych konstrukcji z ostatniego, bi
zantyjskiego okresu istnienia Tyritake. 
Jest to część starannie wyłożonego 
kamiennymi płytami dziedzińca bądź 
ulicy (na ostateczną interpretację trzeba 
poczekać do odsłonięcia całości kon
strukcji) z biegnącym przezeń kanałem 
odpływowym, który pierwotnie byt przy
kryty kamiennymi płytami. Ponadto zna
leziono pozostałości murów. O znacze
niu stanowiska w Tyritake może świad
czyć fakt, iż ekspedycję warszawskiego 
Muzeum Narodowego odwiedził prezy
dent Ukrainy, Wiktor Juszczenko, który 
wyraził poparcie dla idei parku archeolo
gicznego i wysoko ocenił udział Muzeum 
Narodowego w Warszawie w projekcie.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 
Dolnym w dniach 9-10 października 
2008 r. zorganizowało sesję naukową 
pt. „Vasa Sacra”, na której wygłoszone 
zostały liczne referaty, m.in. ks. Jan Ka
sprowicz - Romańskie kielichy tzw. trze- 
meszeńskie ze Skarbca Katedry Gnieź
nieńskiej; prof. Jadwiga Kuczyńska 
- Z badań nad póżnogotyckim ztotnic- 
twem lubelskim; dr Joanna Paprocka- 
-Gajek - Naczynia liturgiczne z warszaw
skich firm platerniczych. Uczestnicy se
sji zaproszeni też zostali do zwiedzenia 
wystawy „Vasa Sacra. Typy naczyń litur
gicznych, ich funkcja i przemiany form 
na przestrzeni dziejów", przygotowanej 
przez Muzeum Sztuki Złotniczej, Oddział 
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu 
Dolnym.

Miasto Ogród Komorów pod Warszawą 
będzie wpisane do rejestru zabytków. 
Ma to ochronić ten cenny zespól, po
wstały w okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego, przed zakusami inwe
storów oraz niektórymi właścicielami 
budynków, którzy przez niewłaściwie 
przeprowadzone remonty doprowadza
ją do częściowej dewastacji obiektów. 
Wpis do rejestru zabytków ochroni 
ponad 20 willi, domków letniskowych 
z końca XIX w. oraz kościół NMPanny, 
zbudowany według projektu Brunona 
Zborowskiego. Pod opieką znajdzie się 
też układ urbanistyczny Komorowa.

Po ponad 60 latach odnalazł się ob
raz z ołtarza w kościele św. Brygidy 
w Gdańsku „Zesłanie Ducha Świętego” 

- prawdopodobnie dzieło mistrza pol
skiego baroku, Hermana Hana. Z ofertą 
sprzedaży obrazu zgłosił się do Muzeum 
Narodowego mieszkaniec Gdańska 
i utrzymywał, że dzieło kupił jego ojciec 
od radzieckiego żołnierza w 1945 r. 
Obraz jest w bardzo złym stanie: deski 
są spękane, zniszczona jest struktura 
drewna, widoczne są otwory po owa
dach. Obecnie jest on nadal w posiada
niu właściciela, a gdańska prokuratura 
bada sprawę jego własności.

W ramach obchodów w tym roku 
90-lecia Polskiej Marynarki Wojennej 
Muzeum Oręża Polskiego oraz Stowa
rzyszenie Lastadia i Gdańskie Towa
rzystwo Fotograficzne zorganizowa
ły wystawę „Fala za falą”. Ekspozycja 
ukazała życie codzienne na okrętach 
Polskiej Marynarki Wojennej w okresie 
drugiej wojny światowej. Zdjęcia zosta
ły wykonane z negatywów ze zbiorów 
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. 
Bardzo duże rozmiary odbitek umoż
liwiły zwiedzającym docenienie do
skonalej jakości zdjęć. Zbiór fotografii 
zawierał m.in. około 250 zdjęć powiąza
nych z „Piorunem” i 100 z „Dragonem". 
Większość z nich nie była wcześniej 
nigdzie publikowana.

Fragment ściany przedromańskiej ka
plicy ufundowanej przez Dąbrówkę 
odkopali na Ostrowie Tumskim w Po
znaniu naukowcy z Instytutu Prahistorii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Odkrycia dokonano kilka metrów od po
łudniowej ściany kościoła Najświę
tszej Marii Panny. Według ustaleń 
archeologów kaplica przylegała od 
wschodu do palatium Mieszka I, które 
powstało w latach sześćdziesiątych 
X w. Odkryta ściana wybudowana 
jest z takiego samego materiału, jak 
palatium - płasko układanych kamieni 
zalanych gipsową zaprawą. Świadczy 

to o tym, że powstała w tym samym 
czasie, co palatium. Archeolodzy już 
wcześniej przypuszczali, że właśnie 
tu znajdowała się kaplica Dąbrówki. 
Świadczą o tym fragmenty okładziny 

relikwiarza skrzynkowego, który stal 
w kaplicy, duży zbiór kostek mozaiko
wych, znalezionych w warstwie arche
ologicznej pochodzącej z XI w., a także 
wyniki badań georadarowych wykona
nych we wnętrzu kościoła Najświętszej 
Marii Panny.

Muzeum Narodowe w Krakowie od wie
lu lat rozwija ofertę skierowaną do naj
młodszych odbiorców. Pierwszym kro
kiem była seria wydawanych od 2000 r. 
książeczek dla dzieci, dotyczących 
artystów, dziedzin sztuki, tematyki wy
staw stałych i czasowych w krakowskim 
muzeum. Od trzech lat w każdą sobotę
1 niedzielę w Gmachu Głównym muzeum 
prowadzone są warsztaty plastyczne dla 
dzieci, od roku także w innych oddzia
łach. Nową ofertą skierowaną do rodzin 
z dziećmi są prowadzone od września 
br. spotkania pt. Latający dywan, prze
znaczone dla maluchów w wieku od
2 do 4 lat. 25 września 2008 r. Muzeum 
Narodowe w Krakowie już po raz drugi 
zdobyło certyfikat Miejsca Przyjaznego 
Maluchom w III edycji konkursu pod ta
kim tytułem.

W okolicach Zagórzyc w woj. święto
krzyskim archeolodzy z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego znaleźli doskonale za
chowany piec do wypalania ceramiki 
z okresu wpływów rzymskich. Można go 
datować na czas od końca II do przeło
mu IV i V w. Najprawdopodobniej służył 
do wypalania wysokiej jakości ceramiki 
stołowej, charakterystycznej dla tego 
okresu. Piec byt wydrążony w ziemi i od 
środka wyłożony gliną. Podczas po
przednich sezonów archeologicznych 
w okolicach Zagórzyc odkryto m.in. 
osadę z wczesnego okresu wpływów 
rzymskich, warsztat bursztyniarski i śre
dniowieczny zloty krzyżyk.

W zespole palacowo-parkowym 
w Kozłówce w dniach 8-10 paździer
nika br. odbyła się sesja naukowa 
pt. „Ziemianie w podróży", z cyklu 
„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”. 
W czasie trzydniowych obrad było po
nad pięćdziesiąt wystąpień dotyczą
cych tematu różnego charakteru po
dróży polskich ziemian. A oto niektóre 
tytuły wypowiedzi: „Karczmiane historie" 
- relacje z miejsc noclegowych w dzie
więtnastowiecznych wspomnieniach pa
miętnikarskich; W poszukiwaniu szczę
ścia. Podróże matrymonialne ziemianek 
Królestwa Polskiego na przełomie XIX 
i XX wieku; Podróż po wiedzę - przymu
sowa lub z wyboru; Ziemianie w podróży 
na przykładzie Aleksandra i Ludwika hr. 
Wodzickich w XIX w. Uczestnicy sesji 
zwrócili uwagę na rozległość i bogac
two tematyki wszystkich wystąpień.

„Noże do papieru z kolekcji Katarzyny 
Różyckiej” - to tytuł wystawy, zorganizo- 
wanejwdniach13września-31 paździer
nika br. przez Muzeum Etnograficzne we 
Wrocławiu. Wystawiono na niej prawie 
300 noży do papieru o różnych kształ
tach, wykonanych z różnych materiałów. 
Najcenniejsze obiekty - to noże z cza
sów pierwszej wojny światowej, wyko
nane z odłamków pocisków. Na jednym 
z nich można zobaczyć pamiątkowe 
zdjęcie dwóch żołnierzy w mundurach 
austro-węgierskich. Można było zoba
czyć noże zdobione wzorami ludowy
mi, np. góralskimi czy łużyckimi, noże 
z trzonkami z porcelany miśnieńskiej, 
bursztynu, z masy perłowej, noże z mo
tywami zwierzęcymi.
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„Malarstwo bardzo mnie męczy i nie leży w moim temperamencie ten ciągły przymus 
skupienia, cisza, nieruchome pochylenie nad rajzbretem. Malarstwo nie daje mi 

satysfakcji i nie daje możliwości wyżycia się, jakby dat śpiew, taniec, scena" 
-tak o roli malarstwa w swoim życiu pisała Zofia Stryjeńska. Mimo to międzywojenna 
krytyka artystyczna okrzyknęła ją „księżniczką polskiego malarstwa - czarodziejką - 
boginką słowiańską", artystką „rogatą i niesforną", o wybuchowym temperamencie 

i nieokiełzanej fantazji malarskiej.

Boginka słowiańska
URSZULA KOZAKOWSKA-ZAUCHA 

ofia Stryjeńska zdominowała sztukę okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. Jej malar

stwo atakowało widzów nowatorską formą i niepowta
rzalnym stylem. Artystka zaskakiwała bogactwem po
mysłów i fantazją pozwalającą jej na tworzenie sztuki 
różnorodnej i efektownej.

Urodziła się w Krakowie w 1891 r. Karierę arty
styczną rozpoczęła w efektowny sposób, wyjeżdża
jąc w 1911 r. do Monachium przebrana 
za mężczyznę i z dokumentami swojego 
brata Tadeusza Grzymały kubańskiego. 
Przez rok, czyli aż do chwili zdemasko
wania, studiowała malarstwo w Akade
mii u profesorów: Gabriela von Hackla, 
Fritza Burhardta i Hugo Habermanna. 
Tu też przeżyła swoją pierwszą miłość do 
rosyjskiego choreografa i tancerza Ro- 
stislava Sacharowa (1907-1984), będącą 
inspiracją dla cyklu akwarel z 1916 r. 
„Romans z życia nieznanego artysty”. Po 
latach zniszczyła większość prac na ten 
temat i do dziś zachowały się już tylko 
nieliczne, wyblakłe egzemplarze o du
żych walorach malarskich.

Jeszcze w Monachium stworzyła Stry
jeńska swój pierwszy ważny cykl - sie
dem bajek w osiemnastu obrazach, pod 
wspólnym tytułem: „Polskie bajdy na 
tle opowieści ludowych”. Artystka wierszem ułoży
ła teksty bajek i ozdobnie je przepisała na oddziel
nych kartonach dołączonych do obrazów. Zaprezen
towane w 1912 r. w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie „Polskie bajdy...” spotkały się 
z żywym i pozytywnym zainteresowaniem krytyki 
i publiczności.

Na arenie polskiej sztuki Zofia Stryjeńska zaist
niała jako zafascynowana polskim folklorem ilustra
torka pastorałek, kolęd, legend, pieśni ludowych, 

autorka cykli poświęconych „Bożkom Słowiańskim” 
czy „Tańcom Polskim”. Stryjeńska - to również 
autorka barwnych rysunków na pudełkach czekola
dek Wedla, projektantka dekoracyjnych wzorów dla 
Fabryki Porcelany w Ćmielowie, a przede wszystkim 
rozbudowanych narracyjnie, stylizowanych geome
trycznie i uproszczonych w formie scen z życia 
„Słowiańszczyzny”. Jak zauważał Mieczysław Wallis, 
z tych wszystkich prac bije „fantazja, temperament 
ognisty, rozmach [...]. Uderza w nich humor niezwy-

1. Szkice do fresków w Baszcie Senatorskiej na Wawelu, 1917 r. 
(własność prywatna)

kły. Porywa bogactwo ruchu i życia. Zachwyca zawie- 
sistość i malowniczość strojów ludowych, góralskich, 
staropolskich, wyszywanych kierezji i gorsetów, spód
nic baniastych i portek pasiastych. Drażnią czasem 
[...] zuchwale połączenia barwne, przypominające 
barwy pisanek i nałepianek ludowych; przeważnie jed
nak robi się raźno i wesoło na duszy od tych fontann 
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czerwieni, bieli, żółci, zieleni, oranżu” (Mieczysław 
Wallis, Sztuka polska dwudziestolecia. Wybór pism 
z lat 1921-1957, Warszawa 1959, s. 191).

Malarską działalność Zofii Stryjeńskiej populary
zowały dodatkowo wydawane od lat trzydziestych re
produkcje jej obrazów, które szybko stały się modny
mi i poszukiwanymi elementami dekoracji. Były one 
najczęściej wydawane w osobnych albumach (Tańce

polskie, Pascha. Pieśń o Zmartwychwstaniu Pańskim, 
Obrzędy polskie, Sakramenty') głównie za sprawą ofi
cyny Jakuba Mortkowicza. Z czasem repertuar te
matyczny prac Stryjeńskiej poszerzył się i obok scen 

z przeszłości, typu „Piast”, zaczęła malować pełne ko
lorów kompozycje opiewające młodość i uroki wiej
skiego życia; jej bohaterami stały się hoże, wiejskie 
dziewczęta, wspaniali młodzieńcy, żony czekające 
na swych mężów; wypracowała również charaktery
styczny dla siebie styl wprowadzając mocną linię pod
kreślającą znaczenie rysunku, ale także ograniczającą 
jednolitą plamę barwną.

Burzliwy temperament 
artystki ujawniał się również 
w jej działalności ilustratorskiej. 
Stryjeńska chętnie sięgała do 
utworów literackich, choć rów
nocześnie cechowała ją „najdalej 
posunięta nonszalancja wobec 
tekstu. Nie liczy się ona zupełnie 
ani z jego literą, ani nawet z jego 
duchem” (M. Wallis, op. cit.).

Ale to nie przeszkadza 
w odbiorze jej ilustracji - są to 
ujmujące humorem prace, m.in. 
do swawolnej powiastki Kazi
mierza Tetmajera ]ak baba 
djabla wyonacyła (1921) czy 
pełne rozbrajającego wdzięku 
rysunkowe wizerunki mni
chów z Monachomachii (1921) 
Ignacego Krasickiego, a wyda
ne w 1922 r. Rymy dziecięce 
Kazimiery Iłłakowiczówny - to 
bibliofilskie cacko łączące wiersz 
z delikatnymi w formie i zabaw
nymi w treści ilustracjami 
Stryjeńskiej.

Artystka współpracowała 
również z Warsztatami Kra
kowskimi - stowarzyszeniem 
i prężnym ośrodkiem twór
czym „nowej sztuki”, działają
cym przy Muzeum Techniczno- 
-Przemysłowym w Krakowie 
w latach 1913-1926. Skupiało 
ono najwybitniejszych ówcze
snych twórców, poszukują
cych tak ważnego wówczas 
stylu narodowego. Stryjeńska 
dla Warsztatów projektowała 
m.in. zabawki. Wśród nich naj
większą niewątpliwie sławę zdo
był powielany do dziś projekt 
drewnianego, polichromowane
go smoka wawelskiego - o wężo
watym, ruszającym się ciele.

Zofia Stryjeńska także i w innych dziedzinach sztu
ki odnosiła sukcesy. Ceniono jej projekty dekoracji 
i kostiumów teatralnych m.in. do Balladyny, wysta
wionej w 1927 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego

2. Ilustracja do opowiadań Kazimierza 
Tetmajera, Jak baba djabta wyonacyła, 
Kraków 1921 (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie)

3. „Wiatyk”, z cyklu „Sakramenty”, 1921 r., 
gwasz, tektura, wym. 46 x 59,2 cm
(w zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie)
4. „Woda” z cyklu „Żywioły”, 1928 r., 
tempera, olej, płótno, wym. 198 x 300 cm 
(w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie)
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w Krakowie, w związku z uroczystościami prze
wiezienia prochów Juliusza Słowackiego z cmentarza 
Montmartre w Paryżu i pochowaniem ich w krypcie 
na Wawelu. Również jej pozostałe prace scenogra
ficzne, m.in. do Harnasiów, Misterium Wielkanocnego 
i ułożonego przez nią samą baletu Korowaj, cieszyły 
się uznaniem wśród krytyków, którzy zauważali: 
„W projektach kostiumów niewyczerpana pomysłowość 
Stryjeńskiej, jej umiejętność operowania kształtem, 
barwą i blaskiem, jej wyborne znawstwo i odczucie 
folkloru podhalańskiego, wreszcie [...] jej humor znala
zły niezrównane pole do popisu” (M. Wallis, Wystawa 
w IPS-ie, „Wiadomości Literackie”, nr 25, 1935, s. 6).

Najbardziej spektakularne sukcesy przyniosły 
Stryjeńskiej realizacje monumentalne. One również 
stały się dla niej największymi artystycznymi wyzwa
niami. Dzięki nim przez kilkanaście lat należała do 
najwyżej honorowanych artystów w Polsce - stale 
uczestniczyła w wystawach międzynarodowych i kra
jowych, sprzedawała obrazy, a powielane w tysią
cach egzemplarzy reprodukcje jej prac wytyczały 
nowy kanon postrzegania sztuki ludowej. Jeszcze 
w 1917 r. wykonała freski w Muzeum Techniczno- 
-Przemysłowym w Krakowie, a rok później otrzyma
ła i zrealizowała prestiżowy projekt - polichromię 
w Baszcie Senatorskiej na Wawelu. Przedstawiała 
ona sceny z życia Słowian: prace na roli, polowanie, 
wzbogacone fryzem z wyobrażeniami zwierząt wśród 
drzew i roślin. Malowidła te zostały zniszczone, o co 
artystka obwiniała późniejszego kierownika odbudo

wy Wawelu - Adolfa Szyszko Bohusza, skłóconego 
z teściem artystki Tadeuszem Stryjeńskim, a tym 
samym wrogo nastawionego do jego syna, męża 
malarki - Karola. Uważała, że złośliwie zamknął on 
salę na kłódkę, zniszczył kartony i zadbał skutecznie, 
aby malowidło zjadła pleśń.

Najistotniejszym i najbardziej spektakularnym jed
nak sukcesem artystycznym w całym dorobku Zofii 
Stryjeńskiej było „paryskie” zwycięstwo jej sztuki. 
Na Międzynarodową Wystawę Sztuki Dekoracyjnej 
w Paryżu w 1925 r. artystka, jako członek Stowarzy
szenia Artystów Polskich „Rytm”, przygotowała do 
hallu pawilonu polskiego sześć monumentalnych pan- 
neaux dekoracyjnych, przedstawiających „Pory Roku” 
- alegorie bajecznie kolorowych 12 miesięcy, dwa 
plakaty działu polskiego (obecnie znany jest jeden), 
a także zaprojektowała gobelin. Eksponowano rów
nież książki z jej ilustracjami, teki litograficzne oraz 
zaprojektowane przez nią zabawki. Stryjeńska otrzy
mała wówczas cztery najważniejsze nagrody, w tym 
Grand Prix w dziedzinie dekoracji architektonicznej za 
malarstwo, plakaty, tkaniny i ilustracje, oraz zaszczyt
ne wyróżnienie d’Honneur w dziale zabawkarskim. Jej 
sukces stal się sukcesem Polski.

Jarosław Iwaszkiewicz w obszernej relacji prasowej 
podkreślał: „Najokazalej i najdoskonalej przedstawia 
się sala główna: ośmiobok z sześciu wielkimi panne- 
aux Stryjeńskiej, przykryty kryształową kopułą [...]. 
Doskonałe proporcje tej sali to jej największe ozdoby, 
ale ścienne malowidła Stryjeńskiej zamieniają ją na 
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prawdziwy klejnot. Cały niezmiernie charakterystycz
ny zmysł dekoracyjny Stryjeńskiej znalazł tu w pełni 
swe zastosowanie. Nie jest to, jak się to często obecnie 
zdarza, obraz sztalugowy, nie związany niczym ze 
ścianami, na które został przeniesiony, ale doskonały 
okaz przystosowania malarstwa do architektury, leżą
cy na linii rozwojowej polskiego wielkiego malarstwa 
ściennego X1X-XX w., na linii Matejko-Wyspiański. 
Poczucie dekoracyjności linii i barwa u Stryjeńskiej nie 
mają sobie równych w malarstwie polskim, a kto wie - 
może i w obcym. Monumentalność tego malarstwa nie 
ma równych w malarstwie polskim, a kto wie - może 
i w obcym. Monumentalność tego malarstwa w prze
ciwstawieniu do modnych obecnie «obrazków», gdzie 
drobność, szkicowość - to pierwszy warunek popular

ności, jest czymś tak niezwykłym na tle rynku malar
skiego współczesnej Europy, że słuszny wśród obcych 
budzi podziw” (Jarosław Iwaszkiewicz, Polska na 
wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu, „Wiadomości 
Literackie”, nr 25, 1925, s. 2).

Popularność artystki zadecydowała również o po
wierzaniu jej przez władze Drugiej Rzeczypospolitej 
ważnych i prestiżowych realizacji rządowych. 
W 1928 r. wykonała projekt gobelinu, daru pre
zydenta Polski dla japońskiego cesarza Hiro-Hito 
oraz dwa panneaux dekoracyjne z przedstawieniami 
„Żywiołów” dla polskiego poselstwa w Sofii.

W tym samym roku brała udział w ambitnym przed
sięwzięciu zainicjowanym przez rzeźbiarza Stanisława 
Ostrowskiego - odnowienia polichromii kamienic na 
Rynku Starego Miasta Warszawy. Stryjeńska, jako 
jedyna kobieta, znalazła się wśród plejady renomo
wanych artystów, m.in. Edwarda Okunia, Leonarda 
Pękalskiego, Zbigniewa Pronaszki czy Ludomira 
Sleńdzińskiego, i zrealizowała polichromie fasad czte
rech kamienic, wśród których uwagę i to do dziś zwra
ca kamienica nr 13 „Pod Lwem”, na której „stworzyła 
rzecz godną siebie, pełną rozmachu i werwy pyszne 
postacie dziewcząt z dzbankami i grających pacholąt” 

(M. Wallis, Polichromia Starego Miasta, „Wiadomości 
Literackie”, nr 2, 1929).

Nie były to jedyne „rządowe” prace w dorobku 
Stryjeńskiej. W 1929 r. marszałek Sejmu RP Ignacy 
Daszyński zaprosił Zofię Stryjeńską do udziału w kon
kursie na dekorację malarską sali posiedzeń budynku 
Sejmu w Warszawie. Jej projekt (niezachowany i nie
znany dziś nawet z reprodukcji), opatrzony godłem 
„Forum”, spotkał się z ostrą opinią krytyki artystycz
nej, która oceniła go jako pracę zbyt frywolną w treści 
i manierystyczną w formie z „nieśmiertelnymi tań
cami polskimi nadającą się bardziej na tapetę, ceratę 
bądź kilim niż do monumentalnej realizacji” (Edward 
Kozikowski, Projekty malowideł ściennych w gmachu 
Sejmu, „Tęcza”, nr 3, 1930).

6. Projekt wzoru na tkaninę (kreton), 1945 r., gwasz na papierze 
naklejonym na tekturę (w zbiorach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie)

Warto tu jeszcze wymienić udział Stryjeńskiej 
w dekoracji wnętrz polskich transatlantyków, dla M/s 
„Batory” wykonała w 1934 r. malowidła do tzw. salo
nu turystycznego, a w 1935 dla M/s „Piłsudski” zreali
zowała dwa obrazy temperowe „Wędrowcy” i „Grajek” 
oraz przygotowała projekt gobelinu z motywem tań
ców polskich, wykonany w Spółdzielni Artystów 
Plastyków „Ład”.

W cieniu artystycznych sukcesów pozostały kłopo
ty Zofii Stryjeńskiej w życiu prywatnym. W 1916 r. 
poślubiła Karola Stryjeńskiego (1887-1932), architekta 
i artystę, wielkiego miłośnika Podhala, szczególnie 
Zakopanego. Związek ze Stryjeńskim wywarł niewąt
pliwie duży wpływ na twórczość Zofii, a na pewno 
ułatwił jej wejście w krakowskie, a potem również 
zakopiańskie środowiska artystyczne.

5. „Tańce Polskie”, ok. 1935 r., kilim według projektu Zofii Stryjeńskiej 
wykonany w Spółdzielni Artystów Plastyków „Lad” dla transatlantyku 
M/s „Piłsudski”
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W 1918 r. urodziła się córka Zofii i Tadeusza - 
Magdalena, a w 1921 r. przyszli na świat ich synowie
- bliźnięta Jan i Jacek. Troski, problemy matki artyst
ka spisała na kartach swoich Pamiętników, demasku
jąc obawy i rozterki artystki, która w obliczu swojej 
sławy i kolejnych ważnych zleceń nie wie co ma robić
- „odpisać odmownie [...], czy przeciwnie - malować, 
a dzieci przez ten czas oddać pod opiekę ciotki. - 
Chyba pojadę. Robotę wykończę jak najprędzej, może 
nawet w kilka tygodni - i dzieci 
odbiorę. Będę mieć pieniądze [...] 
i już nigdy nie rozstaniemy się 
z moimi dzieciątkami [...]. Matka 
rodzona na bruk je wyrzuca jak 
śmieci. Przeszkodą są dla sztu
ki, do pacykarstwa, do zaspo
kojenia pychy, do nasycenia 
chciwości. Za srebrniki Judasza 
sprzedaje matka własne niewin
ne ofiary. Żywe serduszka pode
ptane dla szatańskiej ambicji. 
Stop! Szlag by trafił całą sztukę. 
[...] Chociaż... niedobrze robię 
depcząc tak kategorycznie całą 
przyszłość. Czyż to mało ludzi 
poświęciło swe osobiste pragnie
nia w ofierze większemu dziełu? 
Cóż są dzieci? Pospolita rzecz. 
Wychowają się, urosną i pójdą 
w świat, a legenda prasłowiań
ska o zamierzchłych bogach, 
która mogła być obwieszczona,
zginie razem z moją młodością” (Zofia Stryjeńska, 
Chleb prawie że powszedni, t. I, Warszawa 1995, 
ss. 59-60).

W Paryżu - w 1925 r., podczas światowych sukce
sów, apogeum kryzysu osiągnęło jej małżeństwo i zwią
zek z Karolem, mimo usilnych prób pojednania, głów
nie ze strony Zofii, zakończył się w 1927 r. rozwodem. 
W 1929 r. Stryjeńska zawarła nieudane i krótkotrwałe 
małżeństwo z aktorem Arturem Sochą. Wspomina się 
również o krótkim romansie z podróżnikiem i pisa
rzem Arkadym Fiedlerem. „Gorycz osobistych porażek, 
troska o dzieci i tęsknota za nimi i za rodziną stały się 
jej chlebem powszednim. Dołączały się do tego tarapa
ty finansowe. Stryjeńska nie umiała gospodarować fun
duszami ani swym dorobkiem artystycznym. Popadała 
w długi. Będąc w krytycznych sytuacjach, działała 
w pośpiechu, oddając obrazy poniżej ich wartości, 

a pośrednicy wykorzystywali jej sytuację, ile tylko 
mogli. Gonitwa za pieniędzmi powodowała powtarza
nie tematów, które najchętniej widzieli odbiorcy i które 
zamawiali pośrednicy w sprzedaży obrazów. Taki 
rodzaj malarstwa nie przysparzał artystce satysfakcji, 
nie dodawał «skrzydeł», a często stawał się przymu
sem. Skutkowało to zmęczeniem fizycznym i psychicz
nym” (Maria Grońska, Kilka słów o Zofii Stryjeńskiej 
i jej malarstwie, [w:J Zofia Stryjeńska (1891-1976), 

katalog wystawy w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, paź
dziernik 2008 - styczeń 2009, 
Kraków 2008).

Drugą wojnę światową Zofia 
Stryjeńska spędziła w Krakowie. 
„Doświadczenia okupacyjne, 
trudne chwile w odbudowują
cym się kraju, przewartościo- 
wywanie się pojęć dotyczących 
także życia artystycznego i kul
turalnego wymagały zdolności 
adaptacyjnych. Artystka czuła 
się zagubiona; przepadła jej 
dawna radosna pasja tworze
nia - w obliczu pamięci dozna
nych strat, obozów zagłady, spo
niewieranej ludzkiej godności, 
w otoczeniu ruin i zgliszcz - to 
wszystko wywierało bowiem 
wpływ na jej psychikę. Po okre
sie szalonych sukcesów nastą
pił nagły zmierzch jej sławy.

Kapistowski postimpresjonizm i abstrakcjonizm osądził 
Stryjeńską jako «plakaciarę»” (M. Grońska, op. cit.).

Stryjeńska, nie mogąc się odnaleźć w powojennej 
Polsce, skorzystała ze swojego podwójnego obywatel
stwa. Przez Paryż i Brukselę, gdzie przez 12 lat tułała 
się po hotelach i pensjonatach, zarabiając malowa
niem portretów i projektowaniem kart pocztowych, 
dotarła do Genewy - tu mieszkała jej siostra z rodziną. 
Po wojnie nie zarzuciła swojego malarstwa. Powracała 
dalej do tematów polskich obrzędów, do lirycznych 
wiejskich scen. Zabrakło w nich jednak dawnej świe
żości, a przede wszystkim tak charakterystycznej dla 
artystycznego temperamentu Zofii Stryjeńskiej rado
ści życia.

Artystka zmarła w Genewie 28 lutego 1976 r.

Urszula Kozakowska-Zaucha

Sztukę Zofii Stryjeńskiej w prawie wszystkich jej odmianach przypomina Muzeum Narodowe w Krakowie. Od października 
2008 do stycznia 2009 r. prezentowana jest tu pierwsza tak obszerna wystawa artystki. Wystawa jest niepowtarzalną okazją, 
aby podziwiać zarówno te najbardziej znane i kojarzone z Zofią Stryjeńską prace, jak i wiele nieznanych bądź uważanych 
za zaginione. Jest to kolekcja, która unaocznia i uzmysławia ogrom spuścizny Stryjeńskiej, a nade wszystko niesłychaną 
fantazję artystki, pociągającą za sobą różnorodność jej prac. Obok malarstwa sztalugowego, grafik, projektów malowideł 
monumentalnych, prezentowane są projekty dekoracji i kostiumów teatralnych, plakaty, ilustracje i okładki książkowe, tysią
ce pocztówek, a także figury szachowe i zabawki.
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Podczas prac ziemno-budowlanych, rzadziej w trakcie archeologicznych badań 
wykopaliskowych, odkrywane są dawne monety. Do takich niezwykłych odkryć 

należy znalezisko w miejscowości Szczaniec kolo Świebodzina.

Tropem 
średniowiecznego skarbu

KRZYSZTOF GARBACZ

e wrześniu 2006 r. na terenie prywatnej 
posesji w Szczańcu koło Świebodzina odkry

to skarb monet średniowiecznych. Monety odkopa
no podczas zakładania rury, która miała odwadniać 
podwórze w pobliżu budynku mieszkalnego. Na dnie

w zielonogórskim Regionalnym Ośrodku Badań 
i Dokumentacji Zabytków, a po przeprowadzeniu 
konserwacji w Instytucie Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie trafił do zbio
rów Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.

W szczanieckim skarbie znajdowały się gro
sze praskie, których emitentami byli Karol IV 

(1346-1378) i Wacław IV (1378-1419);

niewielkiego rowu leżało małe naczynie, wypełnio
ne garścią dość dużych srebrnych krążków. Skarb, 
liczący 79 pokrytych patyną numizmatów, w więk
szości ze słabo zachowanym wizerunkiem zarówno 
na awersie, jak i rewersie, został zdeponowany

przeważały grosze Wacława (70 sztuk), 
zdecydowanie mniej było monet Karola. 
Najmłodszy w zespole był grosz miśnieński, 
wybity za czasów Fryderyka Walecznego 
(1381-1428).

Obecność groszy praskich na znacz
nych obszarach Europy Środkowej 
była konsekwencją reformy monetar
nej przeprowadzonej przez króla cze
skiego Wacława II, następnie ekspansji 
politycznej władców czeskich na tereny 
państw sąsiednich, połączonej z rozpo
wszechnieniem tego środka płatnicze
go. Z książki Tadeusza Fałkowskiego 
Tysiąc lat monety polskiej (Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1974, s. 84) dowiadu
jemy się, że „Ogólnoeuropejska reforma 
pieniądza wyszła z Francji. Około 1240 r. 
francuskie miasto Tours pierwsze zaczy
na wybijać większą monetę, pieniądze 
grube - po łacinie nummi grossi. Stąd 
dla nowej monety zjawia się nazwa skró
cona: grossus - gruby, spolszczona na 
«grosz», który w słownictwie pieniężnym 
polskim przetrwał do dnia dzisiejszego 
jako oznaczenie jednostki monety zdaw
kowej. Grosz turoński rozpowszechnił się 
szybko we Francji i krajach sąsiednich.

Stał się wzorem dla króla czeskiego Wacława, który, 
wstąpiwszy na tron w 1283 r., rychło sprowadził 
z Włoch biegłych mincerzy i około 1290 r. rozpoczął 
w Pradze bicie na wielką skalę z rodzimego kruszcu 
nowej, pięknej monety grubej - groszy praskich [...].
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1. Sporządzanie dokumentacji podczas archeologicznej akcji ratowniczej 
w miejscu odkrycia skarbu

2. 3. Skarb ze Szczańca po odkryciu

Szczaniec (niem. Stentsch) należy do najstarszych miej
scowości tzw. ziemi świebodzińskiej. Ulokowany został we 
wczesnym średniowieczu w dolinie rzeki Lubinicy, w ma
lowniczym rejonie, geograficznie określonym jako Poje
zierze Łagowskie. Pierwszy dokument zawierający nazwę 
Szczaniec (Stans, Stansi) pochodzi z 1236 r. Szczaniec 
administracyjnie podlega) wówczas kasztelanii w Zbąszy
niu. W XIV w. z miejscowością tą związana byia rodzina 
von Stentzsch, a pod koniec stulecia wymienia się w doku
mentach ród von Rabenau, pochodzący z Górnych tużyc 
lub Miśni, następnie na początku XV w. frankońska rodzina 
von Walderode. Rodzina Walderode od księcia Henryka 
IX otrzymała w formie lenna m.in. część Szczańca, zwaną 
Dworem Klasztornym. W dokumentach z XV w. wzmiankuje 
się członków rodu von Stentz, pochodzących ze Szczańca 
lub w nim mieszkających.

Grosze praskie - jak w Polsce mówiono: «szerokie 
grosze» albo «grosze czeskie» - bite zarówno przez 
Wacława, jak i jego następców, rozpowszechni
ły się bardzo szybko w całej Europie środkowej, 
gdzie jeszcze w XVI w. były cenioną monetą obiego
wą. W Polsce były one oficjalną monetą królewską, 
odkąd Wacław, wykorzystując okres walk książąt 
dzielnicowych po śmierci Leszka Czarnego w 1288 r., 

zajął w 1291 r. Kraków, w następnym Sandomierz, 
a w 1300 r. całą Polskę. W tym samym roku 
koronuje się w Gnieźnie na króla Polski jako 
Wacław II. Obca moneta polskiego króla daje oto 
w Polsce początek okresowi groszowemu. Grosz 
szeroki czeski stanowić będzie od 1300 r. do końca 
XV wieku podstawę wszelkich operacji finanso
wych”.
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4. Przykłady groszy czeskich Karola IV w skarbie ze Szczańca

5. Najlepiej zachowany grosz Wacława IV

6. Grosz miśnieński Fryderyka IV

(zdjęcia: Krzysztof Garbacz)

Na początku waga grosza czeskiego wynosiła 
około 3,78 g, a jego próba około 937/1000. Z bie
giem czasu wartość monety uległa deprecjacji, przez 
co zmniejszała się jej waga oraz zawartość czystego 
srebra, natomiast cechy zewnętrzne ustalone przez 
Wacława II w 1300 r., nie były poddawane zasadni
czym zmianom do XVI w. „Stempel awersu przedsta
wiał w polu trójlistną koronę, a dookoła w podwój
nym otoku biegł napis VENCESLAUS SECVNDVS / 
DEI GRATIA REX BOEMIE. Za następnych wład
ców oczywiście odpowiednio aktualizowano ich imię 
i liczebnik porządkowy. [...] W polu rewersu widniał 
heraldyczny lew czeski z rozwidlonym ogonem, 
a w pojedynczym otoku napis GROSSI PRAGENSES. 
Inskrypcja ta przyczyniła się do utarcia się nazwy 
«groszy praskich», powszechnie stosowanej dla tych 

monet, mimo iż wyrażała ona ich związek z syste
mem pieniężnym opartym na grzywnie «praskiej», 
a nie miejsce produkcji, znajdujące się w Kutnej 
Horze” (Ryszard Kiersnowski, Okres wielkich reform 
monetarnych XIII i XIV wieku, [w]: Zarys mennic- 
twa europejskiego, B. Haczewska, R. Kiersnowski, 
S. Kubiak, S. Suchodolski, Mennictwo średniowiecz
ne, t. VII, Kraków 1984, s. 215).

Produkcja groszy praskich była masowa, o nakła
dzie sięgającym kilku, a może nawet kilkunastu 
milionów sztuk rocznie. Bardzo szybko nowa walu
ta upowszechniła się na czeskim rynku, a następ
nie zaczęto ją stosować w Polsce, na Rusi, Śląsku, 
w Niemczech wschodnich i środkowych. W ciągu 
XIV w. grosz stał się podstawowym środkiem płat
niczym w Europie Środkowej.

Grosze odkryte pod Świebodzinem jakością nie 
odbiegają od pozostałych monet, znanych ze skar
bów i pojedynczych znalezisk. Najczęściej egzem
plarze te są niedobite i wytarte. Legenda, tzn. 
napis na otoku, nie zawsze mieści się na krążku, bo 
stempel jest nieco od niego szerszy lub odciśnięty 
z boku. Oprócz fragmentów legendy na awersie, 
zawierającej imię władcy wraz z tytulaturą, a na 
rewersie wartość monety, zachowały się tzw. znaki 
międzywyrazowe. Wśród groszy Karola IV udało się 
rozpoznać na awersie oznaczenia w postaci dwóch 
krzyżyków, kółka i czterolistnej rozetki, a na rewer
sie trójlistną rozetkę. Na monetach Wacława IV 
spotykamy dwie kropki, dwa krzyżyki i czterolistną 
rozetkę (awers), a także trójlistną rozetkę, trzy kółka 
i gwiazdkę (rewers). W skarbie ze Szczańca wśród 
78 groszy czeskich stan tylko jednego numizmatu 
można określić jako dobry, podobnie jak jedynego 
grosza miśnieńskiego.

Przeprowadzając analizę naukową znaleziska, 
dążono m.in. do wyodrębnienia grupy tzw. monet 
końcowych, czyli tych, które za czasów obydwu 
królów czeskich, a zwłaszcza Wacława IV, zostały 
wybite najpóźniej. Taka klasyfikacja ma znaczenie 
przy ustalaniu najbardziej prawdopodobnego czasu 
ukrycia skarbu. Ważne jest przeanalizowanie wagi 
poszczególnych monet, a także ustalenie proporcji 
ilościowych pomiędzy egzemplarzami starszymi, 
bitymi przez Karola IV, a młodszymi z czasów 
Wacława IV. Ponadto dokładne „przestudiowanie” 
wielu detali umożliwia wyodrębnienie kilku typów 
monet, co może też ułatwić ustalenie chronologii 
skarbu. Po przeprowadzeniu analizy udało się m.in. 
ustalić, że wszystkie grosze Wacława IV ważyły 
mniej niż 3 g. Taki ciężar charakteryzował młodsze 
emisje tego władcy, a więc z okresu po reformie 
monetarnej z 27 listopada 1384 r. Wybite po tej 
dacie zdeprecjonowane grosze, o obniżonej warto
ści kruszcowej, musiały wypierać z rynku monety 
starsze, lepszej jakości. I takie emisje trafiły do 
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szczanieckiego skarbu. Posiłkując się ustaleniami 
autorów, publikujących skarby średniowiecznych 
groszy z terenów Polski i Czech, można sformułować 
wniosek, że moment zakopania skarbu ze Szczańca 
nastąpił około 1410 r. Datę tę zdaje się potwierdzać 
obecność grosza miśnieńskiego, którego dobry stan 
zachowania pozwolił na precyzyjne ustalenie czasu 
jego wybicia i imienia władcy jako emitenta.

Pierwsze grosze miśnieńskie kazał wybić około 
1339 r. we Freibergu margrabia Miśni i landgraf 
Turyngii Fryderyk II (1323-1349). Przeprowadzona 
wówczas reforma monetarna wprowadzała do obie
gu monetę groszową, ale nie zrywała z dotych
czasowym systemem denarowym, pozostawiając 
w obrocie duże brakteaty. W odróżnieniu od groszy 
praskich, w polu awersu zamiast korony umieszczo
no ozdobny krzyż o ramionach zakończonych kwia
tami. Krzyż kwiecisty miał czterołukową obwód
kę, z umieszczoną w kątach inskrypcją „CRVX”. 
Forma krzyża prawdopodobnie była wzorowana 
na groszach neapolitańskich typu gigliati. To odle
głe zapożyczenie mogło wynikać z domniemane
go udziału włoskich mincerzy w przeprowadzeniu 
reformy pieniężnej. Pierwsze grosze miśnieńskie 
zawierały około 3,39 g srebra netto, a całkowita 
waga tych egzemplarzy wynosiła 3,9 g. Początkowo 
ich produkcja nie była znaczna. W drugiej połowie 
XIV w., a więc za czasów Fryderyka III (1349-1381) 
i Fryderyka IV (1381-1428) nastąpił znaczny przy
rost groszy „freiberskich”, a wraz z nim rozszerzył 
się obszar ich obiegu, obejmując głównie Niemcy 
środkowe i zachodnie. Na terenie Czech moneta 
miśnieńska była rzadkością, a na Śląsku w obiegu 
występowała sporadycznie.

Odkryty w Szczańcu grosz miśnieński, o wadze 
2,5 g, wybito za panującego w latach 1381-1428 
Fryderyka Walecznego. Władca ten, jako margrabia 
Fryderyk IV, od 1381 r. rządził w Miśni, a od 1423 
władał Saksonią, przyjmując tytuł księcia Fryde
ryka I. Wybicie grosza odkrytego w Szczańcu wiąże 
się z pierwszym okresem jego rządów. Na awersie 
z czterolistnym krzyżem w otoku zachowała się znacz
na część legendy: „oOoFRID’oDI’oGRA’oTVRING’ 
oLANG\ \ Pole rewersu wypełnia zwrócony w lewo 
lew, stojący na tylnych łapach. Otok wypełnia legen
da: „onoGROSSVSo\ \ \CH’oMISNENSIS”. Obok 
ogona lwa znajduje się mały krzyżyk uformowany 
z miniaturowych kółeczek. Obecność tego znaku uła
twiła datowanie monety. Takie grosze we Freibergu 
były bite w latach 1390-1393.

Skarb ze Szczańca w sposób istotny uzupełnia li
stę znalezisk z pogranicza śląsko-brandenburskiego. 
Z niedalekiego Toporowa pochodzi zespół groszy 
praskich, liczący co najmniej 60 sztuk. Do Muzeum 
w Gorzowie Wielkopolskim trafiło 41 egzemplarzy 
wybitych za czasów Karola IV i Wacława IV. Jak po-

daje Tadeusz Szczurek, autor opracowania nauko
wego (Skarb z Toporowa, Gm. Łagów. Obieg gro
szy praskich na pograniczu brandenbursko-śląskim, 
[w:] Świebodzin. 700 lat historii, Świebodzin 2002, 
ss. 37-41), ten skarb mógł być zakopany po 1390 r. 
Z obszaru województwa lubuskiego pochodzą 
także inne znaleziska zawierające grosze praskie. 
Odkryto je m.in. w Borowej, Choszcznie, Gubinie, 
Myśliborzu, Strzelcach Krajeńskich, Szprotawie, 
okolicach Zielonej Góry oraz Zar. Najpewniej część 
z tych znalezisk zawierała same grosze praskie, ale 
spotyka się też skarby z domieszkami innych mo
net, np. groszy miśnieńskich - jak w wypadku ze
społu ze Szczańca. Różny jest czas ukrycia w ziemi 
poszczególnych depozytów z groszami praskimi. 
Tezauryzacja ich dużej części nastąpiła w pierwszej 
połowie XV w., ale niektóre z nich ukryto w ziemi 
już pod koniec XIV stulecia.

Trzeba podkreślić, że pieniądz czeski na obsza
rach śląsko-marchijskiego pogranicza przez prawie 
150 lat był głównym środkiem płatniczym, jednak 
pod koniec XIV stulecia zaczęła wzrastać jego funk
cja tezauryzacyjna. Świadczą o tym dość liczne skar
by groszy, rejestrowane na tych terenach od prawie 
200 lat. Najnowszym takim przykładem jest zespół 
monet odkrytych w podświebodzińskim Szczańcu.

Krzysztof Garbacz

Naukowe opracowanie skarbu: Krzysztof Garbacz, Skarb gro
szy średniowiecznych ze Szczańca, pow. Świebodzin, „Lubuskie 
Materiały Konserwatorskie”, t. 4, 2006-2007, Zielona Góra 
2007, ss. 106-129.
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Z pięknego zamku biskupów chełmińskich w Lubawie, wzniesionego na początku XIV w, 
pozostały tylko ruiny, ale tworzą one niepowtarzalny klimat tego miejsca 

i podnoszą walory turystyczne miasta.

Ruiny 
lubawskiej warowni

ROBERT SWAT grodziska lubawskiego, Surwabuno, który w 1214 r. 
przyjął chrzest od biskupa Chrystiana, a bezpośred
nio w Rzymie papież Innocenty III nadał mu imię 
Paweł. Wybranie takiego rozwiązania spowodowało 
oddanie ziemi lubawskiej pod opiekę biskupa Chry
stiana, ale sprowadzeni na Mazowsze w 1226 r. przez 
Konrada Mazowieckiego Krzyżacy podjęli spór o te 
tereny, ponieważ Lubawa za sprawą przychylnego 
Krzyżakom Kościoła, a co za tym idzie biskupów, 
długi czas pozostawała pod wpływem i w granicach

ubawski zamek swoją świetność przeżywał 
w czasach, gdy przez 500 lat był główną rezy

dencją biskupów chełmińskich, przed jej przeniesie
niem do Chełmży, a później do Pelplina. Już w okre
sie panowania biskupa Heidenryka (1245-1263) Lu
bawa została prywatnym miastem biskupów. Stało 
się tak z powodu uwarunkowań historycznych, ale 
też być może dzięki zgrabnemu posunięciu władcy

państwa krzyżackiego. 
Ważne jest jednak to, że 
praktycznie poza okresem 
sporów, przypadającym na 
lata 1233-1240 pomiędzy 
Konradem Mazowieckim, 
jego synami i Krzyżaka
mi, miasto nigdy nie było 
w bezpośrednim włada
niu zakonu. Ostatecznie 
w XIV w. utrwalił się po
dział administracyjny zie
mi lubawskiej na trzy głów
ne jednostki: biskupi klucz 
lubawski z siedzibą w Lu
bawie, wójtostwo krzyżac
kie z siedzibą w Bratianie 
oraz klucz kapituły cheł
mińskiej z siedzibą w Ku
rzętniku. Po pokoju to
ruńskim, w 1466 r., ziemia

1. Ruiny zaiożenia zamkowego 
w Lubawie, widok z lotu ptaka

2. 3. Pozostałości lubawskiego 
zamku, widok od strony pótnocno- 
-wschodniej, z prawej półkolista 
basteja (2) i od strony 
południowej (3)
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lubawska przyłączona została do Polski, a pierwszym 
biskupem mianowanym przez króla został Wincenty 
Kiełbasa (1467-1478). Obszar ten, z niewielkimi mo
dyfikacjami dotrwał do 1773 r., czyli do momentu 
likwidacji tej jednostki terytorialno-administracyjnej 
i sekularyzacji dóbr biskupich przez władze pruskie 
po pierwszym rozbiorze Polski.

Niestety, do dziś nie zachowało się zbyt wiele ma
teriałów ikonograficznych dotyczących lubawskiego 
zamku. Możemy zatem opierać się tylko na badaniach 
archeologicznych oraz nielicznych wzmiankach w li
teraturze. Najpierw było to drewniano-ziemne założe
nie powstałe zapewne około połowy XIII w. Budowę 
zasadniczego zamku rozpoczęto około 1301 r., praw
dopodobnie w ostatnim roku 
urzędowania biskupa Henryka 
Schoenka (1292-1301), a kon
tynuowano ją w czasach włada
nia biskupa Hermana z Pryzny 
(1303-1311). Inna wersja poda- 
je biskupa Hermana jako tego, 
który dopiero rozpoczął budo
wę, a kontynuatorem miał być 
Mikołaj Afri (1319-1323).

Budowlę w dolnej części 
wzniesiono z polodowcowych 
głazów, a w wyższych partiach 
z cegły. Na zachód od zamku, 
a na wschód od miasta zlokali
zowany został w kształcie nie
regularnego pięcioboku „przy- 
gródek”, czyli podzamcze. Jego 
środek zajmował niezabudowa
ny dziedziniec, prawdopodob
nie również pięcioboczny, tak 

jak na obecnie znajdującym się w tym miejscu Placu 
700-lecia, potocznie do dziś zwanym Przygródkiem. 
Przez furtę, umieszczoną we wschodniej kurtynie par
kanu podzamcza, przechodziło się po moście przez 
fosę i dalej ku właściwemu zamkowi. Przypuszczalnie 
obwarowania zamku i miasta były projektowane oraz 
wznoszone jednocześnie, ale stanowiły dwa oddziel
ne, spięte ze sobą systemy obronne. Wokół murów 
obronnych biegły fosy, za którymi rozpościerały się 
wspaniałe biskupie ogrody.

Rozbudowę zamku należy łączyć z inicjatywą 
biskupa Wikbolda Dobilsteina (1363-1385), który 
prawdopodobnie uformował jego regularne założe
nie. Ostateczne ukształtowanie późnośredniowiecz
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nego zamku przypadłe na lata panowania Arnolda 
Stąpiła (1402-1416). Z jego inicjatywy wzniesiono 
czwarte zachodnie skrzydło. Być może już przed poło
wą XV w. zmodernizowano system obronny zamku. 
Świadczyć o tym może półkolista basteja w narożni
ku północno-wschodnim zewnętrznego obwodu i być 
może hipotetyczne (czworoboczne) dzieło obronne 
w narożu południowo-zachodnim, przekształcone na 
przełomie XIX i XX w. w ciąg komunikacyjny (obec
nie nieczynny) prowadzący na zamek.

W latach 1624-1637 późnogotycki zamek został 
gruntownie przebudowany i rozbudowany przez Ja
kuba Zadzika (1624-1635). Rozpoczęte przez niego 

prace dokończył Jan Lipski (1635-1638), późniejszy 
arcybiskup gnieźnieński. Możliwe, że wtedy zamek 
zyskał wysoką (blisko 60 m), oktogonalną wieżę. Pra
ce te uczyniły z zamku wygodną i bezpieczną wcze- 
snobarokową rezydencję.

Wiek XVI i XVII - to czas władania lubawskim 
zamkiem przez wielkich biskupów humanistów i dy
plomatów. Wtedy administrowanie tą diecezją stano
wiło pierwszy stopień do wielkich karier, kończących 
się awansami do najbardziej liczących się stolic bisku
pich: Włocławka, Krakowa i Gniezna oraz otrzyma
niem najwyższych godności kościelnych (stąd wywo
dziło się czterech późniejszych prymasów Polski).

Niektórzy badacze uważają, że dzięki znajomości 
i przyjaźni pomiędzy biskupem Tiedemanem Gie
se (1538-1549) a Mikołajem Kopernikiem właśnie 
na zamku w Lubawie zapadła decyzja o wydaniu 
drukiem wiekopomnego dzieła De revolutionibus. 
W gościnę do biskupa Giesego przyjeżdżał Kopernik 
czterokrotnie. Biskup, sam parający się astronomią, 
posiadał na zamku lubawskim świetnie wyposażone, 
jak na owe czasy, obserwatorium astronomiczne ze 
spiżową sferą armilarną oraz gnomonem.

Dostęp do lubawskiego zamku nie był łatwy. Od 
północy i północnego wschodu osłaniały go wielkie, 
grząskie moczary. W każdym rogu dziedzińca stała 

wieża obronna. Warow
nia lubawska uważana 
była za jedną z silniej
szych w ziemi chełmiń
skiej. Lubawy nie mogli 
zdobyć Litwini pod wo
dzą księcia Giedymina 
w 1330 r., bezskutecznie 
przez pięć dni szturmował 
ją król Władysław Jagieł
ło w 1422 r. W 1454 r. 
i w dwóch kolejnych la
tach Lubawę bez powo
dzenia oblegali Krzyża
cy. Nie uderzył na nią 
wielki mistrz krzyżacki 
Albrecht von Hohenzol
lern w 1521 r., mimo że 
przechodził tędy ze swoją 
armią w kierunku No
wego Miasta. W 1629 r. 
podczas pierwszej wojny 
polsko-szwedzkiej miasto 
przeżyło oblężenie, sku
tecznie odpierając ataki 

wroga pod dowództwem marszałka Hermana Wran- 
gla. Po splądrowaniu przedmieść Lubawy Szwedzi 
odeszli zniechęceni.

Ostatnim ordynariuszem chełmińskim rezydują
cym w Lubawie był Andrzej Ignacy Bajer (1759-1785). 
Od 1787 r., kiedy jego następca biskup Jan Karol von 
Hohenzollern polecił rozebrać niektóre zabudowa
nia, nastąpiła stopniowa rozbiórka budynków zam
kowych. W 1813 r. (według innych źródeł w 1811) 
zamek został trafiony piorunem i spłonął wraz z wie
żami. Pomogło to w podjęciu ostatecznej decyzji 
i, pomimo protestów lokalnego społeczeństwa, prze
kazaniu w 1826 r., na polecenie nadprezydenta rejen- 
cji Prusy Teodora von Schóna, pozostałości zamku 
na materiał budowlany. 7 czerwca 1826 r. magistrat 
lubawski otrzymał pismo z Kwidzyna następującej 
treści: „Zostaliśmy powiadomieni przez pana von

4. 5. Narożnik południowo-zachodni (4) i kamienny portal (5)

(zdjęcia: 1 - archiwum Urzędu Miasta Lubawa, 2-5 - Robert Swat)
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Schón, że nie ma żadnych przeszkód, aby rozebrać 
zachowane jeszcze ruiny dawnego zamku biskupiego, 
gdyż są one do tego stopnia zdemolowane, że nie mają 
wartości artystycznej ani historycznej”. Rozbieranie 
zamku odbyło się w sposób barbarzyński, o czym 
świadczą zrujnowane resztki murów. Gdy w końcu 
XVIII w. zlikwidowane zostały podstawy ziemskiej 
potęgi Kościoła, a sekularyzowane majątki przeję
ła monarchia pruska, większość zamków biskupich 
uległa totalnej rozbiórce. Nie były już nikomu po
trzebne, a ich potężne, opuszczone masywy, raziły 
poczucie estetyczne ówczesnych administratorów, 
zwłaszcza gdy dotyczyło to obiektów, które nie mia
ły krzyżackiego rodowodu. Teodor von Schón, wy
dając decyzję, nie widział wartości historycznej i nie 
ma co się mu dziwić, bo jaką wartość historyczną 
dla Niemców miał zamek, który wybudowali biskupi 
chełmińscy, a przez większą część swojej historii był 
w polskim władaniu?

Do dziś niewiele pozostało z lubawskiego zamku. 
Dziwnym trafem zachował się ostrołukowy kamienny 
portal, prowadzący na dziedziniec zamkowy. Składa 
się on z 11 ociosanych kamieni. Przetrwały również 
mury obwodowe lubawskiej warowni oraz piwnice 
zamku właściwego (obecnie zasypane). Zewnętrzne 
mury są w różnym stanie zachowania. W ciągu wie
ków były wielokrotnie rekonstruowane i naprawiane. 
To, co pozostało, zasługuje jednak na zainteresowa
nie i ochronę.

Robert Swat

skorzystaj z naszej pomocy
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Wokót jednego zabytku

Piękna Madonna

J
ednym z wdzięczniejszych tematów gotyckiej rzeź
by figuralnej jest postać tzw. Pięknej Madonny 
z Dzieciątkiem. Do najbardziej udanych przedstawi
cielek tego typu należy „Madonna z Krużlowej”, obecnie 

znajdująca się w krakowskim pałacu biskupa Erazma 
Ciotka przy ul. Kanoniczej. Jej duża wartość wynika nie 
tylko z wrażeń estetycznych, jakich doświadczamy pa
trząc na tę piękną postać, ale także z treści symbolicz
nych, ukazujących bogactwo myśli epoki, w której to dzie
ło powstało.

Fakty dotyczące autora rzeźby, jej pierwotnego prze
znaczenia i miejsca eksponowania nie są do końca wyja
śnione. Najczęściej przyjmowane przez historyków sztuki 
datowanie powstania Madonny na lata 1410-1430 opiera 
się głównie na analizie wyglądu dzieła, kwalifikującego go 
do grupy Pięknych Madonn. Te bardzo charakterystycz
ne rzeźby powstawały na przełomie XIV i XV w. w krajach 
Europy Środkowej i były częścią nurtu sztuki gotyckiej, 
zwanego „pięknym stylem”, dążącego do idealizacji 
przedstawień i wydobycia subtelnego piękna, przy rów
noczesnym zachowaniu znaczeń symbolicznych. Dawniej 
Piękne Madonny próbowano łączyć z osobą twórcy, do
mniemanego Mistrza Pięknych Madonn, wędrującego 
przez Europę i wykonującego posągi na zamówienie, 
dzisiaj jednak przeważa pogląd, że „piękny styl” inspiro
wał szerszą grupę społeczną, a poszczególne dzieła byty 
wytworem większej liczby warsztatów (Janusz Ktębowski, 
Dzieje Sztuki Polskiej, Warszawa 1987, s. 74).

„Madonna z Krużlowej” powstała prawdopodobnie 
w Krakowie. Być może stanowiła główną postać gotyckie
go ołtarza w jednym z krakowskich kościołów, a w okresie 
baroku została usunięta i przewieziona na prowincję, co 
było powszechną praktyką wobec dziel sztuki sprzecz
nych z obowiązującymi w tym czasie gustami. Być może 
jednak od razu trafiła do parafii w Krużlowej, gdzie na
szkicował ją jako student Stanisław Wyspiański w 1889 r. 
Prawdopodobnie znajdowała się tam wcześniej, gdyż wi
zytacje biskupie z XVII i XVIII w. wspominają o rzeźbie Matki 
Boskiej. Podczas remontu kościoła w 1899 r. „Madonna” 
została przejęta przez Muzeum Narodowe w Krakowie. 
Druga wojna światowa obeszła się z nią łagodniej, niż z in
nymi zabytkami w Polsce. Niemcy zarekwirowali rzeźbę, 
ale później poddali ją fachowej renowacji, a w 1945 r. uda
ło się ją odzyskać w dobrym stanie.

Opis wydobywający wdzięk „Madonny z Krużlowej” 
skreślił Tadeusz Dobrowolski: „Jej pełna gracji poza i ce
chująca ją liryczna muzyczność formy harmonizują z sub
telnością dziewczęcej twarzy o słodkim, lecz nieco zagad
kowym wyrazie. Urok tej rzeźby pogłębiają delikatne kar
nacje policzków ożywionych rumieńcem, a szlachetność 

rysów podkreślają wysoko nakreślone na wypukłym czole 
cieniutkie brwi nad wygiętymi w migdał skośnymi oczyma, 
których wyraz komplikuje cień uśmiechu zabłąkanego na 
wyraźnie wykrojonych wargach" (Sztuka Krakowa, Kraków 
1978, s. 142).

Na widza nie oddziałuje jednak tylko twarz Madonny, 
ale także pełna ekspresji kompozycja rzeźby, pozostają
ca w opozycji do sielankowej atmosfery, w jakiej wydają 
się pogrążeni Matka i Dzieciątko. Madonna, wygięta w li
terę „S”, ukazana jest w kontrapoście, pozie całkowicie 
odmiennej od hieratycznych, monumentalnych przedsta
wień wcześniejszych. Olbrzymią rolę w odbiorze dzieła 
odgrywa udrapowanie szat, które przecinając w poprzek 
główną oś kompozycji - pionową linię wyznaczoną przez 
postać - dodatkowo zatamują się, nawarstwiają, a po bo
kach spływają z rękawów w dwóch bogatych kaskadach. 
Mamy tu zatem do czynienia z dającym bardzo ciekawy 
efekt zderzeniem w tym samym dziele kipiącej wręcz eks
presji szat ze spokojem przekazywanym przez łagodne 
uśmiechy Matki i Dzieciątka. To zderzenie doprowadza 
nas do miejsca, w którym wrażenia estetyczne przestają 
być celem, ale stają się dopiero pomocą do odczytania 
przestania symbolicznego, o które chodziło twórcy.

Rzeźba jest artystycznym przedstawieniem rozważań 
i sporów teologów Kościoła Katolickiego, w których akcen
towano udział Maryi w dziele odkupienia ludzkości z grze
chów. Po pierwsze jako Matki Zbawiciela, która, aby dostą
pić zaszczytu odegrania tej roli, musiala zostać obdarzo
na specjalnym darem - świętością wykluczającą grzech 
pierworodny i wszystkie inne. Piękno fizyczne ma być tu 
odbiciem wspaniałości duchowej. Stąd niezwykła uroda 
Madonny, dziewczęca, ale uwzględniająca cechy późno- 
gotyckiego ideału piękna, zwłaszcza wysokie czoto i wy
raźnie wykrojone usta. Cechy te są jednak wyolbrzymione 
- przesadnie gtadka cera, kojarząca się z buźką porcela
nowej lalki, ma nas upewnić, że nie patrzymy po prostu 
na piękną kobietę, ale na zjawisko nie do końca realne, 
mistyczne, tak jak niezwykta była rola Matki Zbawiciela. 
Dzieciątko trzyma w ręce jabłko otrzymane od Madonny, 
która wręcza mu je jako druga Ewa. Symbolizuje to powrót 
świata na wtaściwą drogę, z której zszedt w chwili, gdy 
pierwsza Ewa, używając jabtka, przyczyniła się do powsta
nia grzechu pierworodnego. Teraz Maryja ma odwrócić 
bieg wydarzeń - jej owoc, Jezus, zbawi świat.

Na tym jednak nie wyczerpuje się rola Maryi, jej dal
szy, bardziej tragiczny udział w Odkupieniu zaznaczony 
jest w bardzo subtelnych sygnałach. Madonna nie patrzy, 
jak Dzieciątko, na widza, ale jej głowa zwrócona jest, jak
by w zamyśleniu, na bok. Niejednoznaczny, zagadkowy 
uśmiech podpowiada, że prócz radosnej atmosfery do-
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„Madonna z Krużlowej”, drewno polichromowane i złocone,
ok. 1410 r., wys. 118 cm

(w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)

konuje się tu coś jeszcze. Maryja wie, że Dzieciątko, 
którego stopkę delikatnie trzyma palcami prawej 
ręki, narodziło się po to, aby umrzeć za grzechy lu
dzi. Mimo nierealnych cech fizycznych, od strony du
chowej Madonna pokazana jest tu jako pełna czło
wieczeństwa istota, dla której wola Boża, zbawienie 
świata, konieczność i nieodwołalność losu Jezusa, 
nie wyczerpują i nie rozwiązują problemu, z którym 
ona musi się zmierzyć sama jako matka oddająca 
swego syna na ofiarę. Ta poruszająca płaszczyzna 
dzieła nieznanego artysty ukazuje nam jedną z istot
nych cech postawy religijnej późnego średniowiecza, 
odwołującej się do bardziej osobistych przeżyć, nie 
tylko oficjalnego kultu, czegoś, co wiek później sta
nowić będzie podstawę dla humanizmu Odrodzenia 
i protestu Reformacji wobec hierarchii Kościoła.

Rola Dzieciątka w rzeźbie zarówno z punktu wi
dzenia kompozycji, jak i treści jest równorzędna, 
a może nawet bardziej istotna niż Madonny. Wojciech 
Marcinkowski oraz Tomasz Zaucha {Galeria „Sztuka 
Dawnej PolskiXII-XVIII wiek", Kraków 2007, ss. 17-18) 
zauważają, że wysunięcie postaci Jezusa nadaje mu 
przestrzenną autonomię, przez co zostaje osiągnię
ta kompozycyjna harmonia. Równocześnie podob
ne zwroty głów obu postaci - niczym w zwierciadle
- akcentują psychiczną łączność Matki oraz Dziecka. 
„Szczególną wymowę ma tu nagość Dzieciątka - wy
raz kultu ciała Chrystusa jako rękojmi zbawienia. Tylko 
kompletna człowiecza natura czyniła Chrystusa zdol
nym do cierpienia, co - jak ustawicznie podkreślają 
późnogotyckie przekazy literackie - było warunkiem 
Odkupienia

„Madonna z Krużlowej” w stosunku do innych 
Pięknych Madonn ma swój rys indywidualny, doda
jący optymizmu. Na wielu przedstawieniach tego 
typu Dzieciątko pozornie bawi się z Matką jabłkiem, 
symbolizującym jego przyszłą ofiarę. Na ich twa
rzach widać jednak powagę, Matka cierpi, Dzieciątko 
przyjmuje odpowiedzialność. Tymczasem na twa
rzy Jezusa z Krużlowej nie ma niepokoju. Trzymając 
rękę na jabłku, co oznacza akceptację wyznaczonej 
mu roli, Dzieciątko uśmiecha się patrząc wprost na 
widza. Warto zwrócić tu uwagę na element kontrastu
jący z idealizowaną formą rzeźby: nieproporcjonalnie 
duże uszy Dzieciątka. Być może ma to sugerować 
otwartość Jezusa na wysłuchanie próśb. Duchowy 
wymiar przedstawienia został zatem niejako przenie
siony z rozpamiętywania Ofiary za ludzkość na jej cel
- zbawienie patrzącego na rzeźbę człowieka.

Krzysztof Mordyński
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_______ SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Albertyn
hrabiów Pusłowskich

W
 dolinie rzeczki Issy, w odle
głości 4 km od centrum 
Słonimia rozłożyła się prze
mysłowa dzielnica Albertyn. Od brze

gów sztucznego jeziora, utworzonego 
przez zatrzymanie wód Issy, oddziela 
ją zaniedbany, kilkuhektarowy park. 
Wśród jego drzew zielenią się ściany 
pałacu - siedziby magnackiej rodziny 
Pusłowskich herbu Szeliga, właścicie
li Albertyna do 1939 r.

Pierwotnie dobra te nosiły na
zwę Szydłowice i należały kolejno do 
kniazia Petyhorskiego (do połowy 
XV w.), Jundziłłów, Sapiehów (od 
końca XVI w. do początku lat osiem
dziesiątych XVII w.), Brzostowskich. 
Od tych ostatnich majątek ten kupi! 
w 1809 r. Wojciech Pusłowski (1762- 
-1833), małżonek księżnej 
Józefiny Druckiej-Lubeckiej, 
siostry Franciszka Ksawe
rego, ministra skarbu Kró
lestwa Polskiego, właściciel 
rozległych włości w Homsku, 
Pieskach, Synkowiczach, 
Rossowie Poleskim, Swis- 
łoczy i innych miejscach, 
poseł na Sejm Czteroletni, 
marszałek szlachty ziemi Sło
nimskiej.

Ekonomiczne zdolności 
Wojciecha Pusłowskiego 
uczyniły zeń „króla Midasa” 
- do czego by się nie dot
knął, natychmiast czerpał 
z tego duże zyski. Zadłużony 
słonimski majątek hetmana wielkie
go litewskiego, Michała Kazimierza 
Ogińskiego, przynoszący wielkie 
straty właścicielowi, stal się źró
dłem znacznych dochodów, gdy 
znalazł się w rękach Pusłowskiego. 
W Szydłowicach już w XVII w. ist
niała mała papiernia, która stała 
się zaczątkiem wielkiego - jak na 
owe czasy - kompleksu przemysło
wego. W szybkim tempie powstało 
obok niej kilkanaście fabryczek pro
dukujących sukno, jedwab, zapałki, 
smołę, gwoździe, papier, tekturę, 
dywany. Zbudowano też odlew
nię żeliwa, cegielnię, tartak i młyn.

Nie wszystkie te zakłady wybudo
wał Wojciech Pusłowski, część z nich 
była dziełem jego następców: syna 
Władysława Jana (1801-1859) oraz 
wnuka Franciszka Ksawerego (1843- 
-1908). Władysław Jan Pusłowski 
zmienił nazwę Szydłowice na 
Albertyn, aby uczcić w ten sposób 
pamięć ojca (imię Albert jest jedną 
z odmian łacińskiego odpowiednika 
Wojciecha), a Franciszek Ksawery 
doprowadził w 1885 r. do Albertyna 
kolej, rok później wybudował hydro
elektrownię.

Wojciech Pusłowski oprócz 
Władysława Jana miał jeszcze czte
rech synów i dwie córki.

Po zakupie Szydłowie Wojciech 
Pusłowski zamieszkał w drewnianym 

dworze, nabytym wraz z majątkiem 
od Brzostowskich. Dwór spłonął 
tuż po jego śmierci w 1833 r. i syn 
Władysław Jan musiał wprowadzić 
się do zajazdu, wzniesionego przez 
ojca na brzegu sztucznego jeziorka. 
Był to budynek murowany, dwukon
dygnacyjny, postawiony na planie 
wąskiego prostokąta, z dziewięcio- 
osiową elewacją frontową. Jej trój- 
osiowa część środkowa była nieco 
cofnięta i zwieńczona trójkątnym 
naczółkiem. Poprzedzał ją taras, a na 
piętrze - balkon. Okna na obu kondy
gnacjach części środkowej oraz drzwi 
wejściowe zamknięte zostały półko

liście, podczas gdy pozostałe okna 
były kwadratowe. Całość pokrywał 
dach czterospadowy - prawdopodob
nie blaszany.

Władysław Jan Pusłowski nie mógł 
zadowolić się taką siedzibą i wkrótce 
zaczął ją powiększać. Do budynku 
zajazdu chciał dobudować dwa skrzy
dła, aby uzyskać pałac w kształcie 
podkowy, jednak ze względu na pod
mokły teren udało mu się wznieść 
tylko jedno skrzydło, z którego uczy
nił główny korpus i reprezentacyj
ną część rezydencji. Po przebudowie 
była to budowla dwukondygnacyjna, 
na planie prostokąta, poprzedzona 
portykiem z czterema toskańskimi 
kolumnami w wielkim porządku. 
Portyk został zwieńczony schodko- 

watym szczytem z trójkąt
nym okienkiem pośrodku. 
Cały pięcioosiowy parter 
oraz naroża na obu kondy
gnacjach były boniowane. 
Druga kondygnacja części 
środkowej, mieszczącej się 
za portykiem, ozdobiona 
była czterema pilastrami, 
flankującymi trzy port- 
fenetry, wychodzące na 
kute w żeliwie balkony. 
Kamienne schody podcho
dziły pod portyk. Na ich 
bocznych krańcach leża
ły na wysokich, półtora
metrowych postumentach 
dwa wyrzeźbione w białym 

marmurze lwy, określane jako dzie
ła „według Canovy”, których wzo
rem mogły być np. lwy w nagrobku 
Klemensa XIII w Bazylice św. Pio
tra w Rzymie (Katarzyna Mikocka- 
-Rachubowa, Canova, jego krąg 
i Polacy (około 1780-1850), t. II, 
Warszawa 2001, s. 83). W elewa
cji szczytowej, na piętrze znajdował 
się obszerny balkon, a na parterze 
jeszcze jedne drzwi, wychodzące na 
obszerny taras, strzeżony przez sto
jące na obrzeżu dwa, również mar
murowe, lwy.

Wnętrze części reprezentacyjnej 
składało się z kilku salonów i gabi-
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netów, nazwanych odpowiednio 
do znajdujących się w nich mebli, 
które zostały zgromadzone przez 
Władysława Jana Pusłowskiego oraz 
jego syna Franciszka Ksawerego 
i wnuka Władysława (1871-1964). 
Był więc tam salon „Boulle” z mebla
mi w stylu Boulle, salon „gdań
ski” z gdańskimi meblami, salon 
„czeczotkowy” z meblami polski
mi, salon „empirowy”, salon w stylu 
Ludwika Filipa, gabinet chiński 
i w stylu Ludwika XVI. W pomiesz
czeniach tych wisiały szkice Leonarda 
da Vinci i Petera Rubensa, oleje 
Petera Brueghla, Horacego Verneta 
i Dawida Teniersa oraz takich 
malarzy polskich, jak Jan Czesław 
Moniuszko, Franciszek Zmurko, 
Szymon Czechowicz i Juliusz 
Kossak. W jadalni eksponowane 
były naczynia z najznamienitszych 
wytwórni porcelany - nie tylko pol
skich, ale i europejskich, takich jak 
Miśnia, Sevres, Limoges, Petersburg. 
Oddzielną kolekcję stanowiły wyro
by fabryki fajansów w Telechanach, 
należącej wcześniej do Wojciecha 
Pusłowskiego, a wytwarzającej 
głównie zastawę stołową, ozdobne 
figurki i kafle piecowe. W obszernej 
bibliotece zgromadzono niezwykle

cenny księgozbiór, liczący kilka
naście tysięcy tomów oraz archi
wum sięgające XV w. i dotyczące 
wszystkich rodzin spokrewnionych 
z Pusłowskimi lub związanych z oko
licznymi majątkami.

Pałac otoczony był 20-hektaro- 
wym parkiem, w którym rosły wie
kowe drzewa, typowe dla ziem pol
skich, natomiast krzewy egzotyczne 
hodowano w oranżerii, wystawiając 
je w donicach na zewnątrz tylko 
latem. Przed portykiem znajdował 
się gazon ze sprowadzonymi z Włoch 
marmurowymi posągami Pomony 
i Cerery. Tuż przy pałacu zbudo

wano oficynę w stylu tyrolskim, 
drugą oficynę (w stylu dworkowym) 
umieszczono w pobliżu bramy wjaz
dowej. Tam też zbudowano koniusz- 
nię, zaprojektowaną przez Tadeusza 
Stryjeńskiego z Krakowa.

Po wybuchu pierwszej wojny 
światowej Władysław Puslowski, syn 
Franciszka Ksawerego, załadował 
do czterech wagonów kolejowych 
najcenniejsze meble, obrazy, rzeźby, 
część księgozbioru oraz całe archi
wum i wywiózł do Moskwy. Dopóki 
w Albertynie stacjonował generał 
Jurij Daniłow, a potem ks. Leopold 
Bawarski - dowódca wojsk niemiec
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kich, niewywiezione książki, ume
blowanie i inne wyposażenie pała
cu pozostawało na swoim miejscu. 
Kiedy jednak front przesunął się 
dalej, wszystko zostało splądrowa
ne. Po wojnie wróciło z Moskwy 
zaledwie pół wagonu wywiezionych 
dzieł. Przez cały okres międzywo
jenny trwało kompletowanie księgo
zbioru, sprowadzano obrazy i rzeź-

śmiercią albertyńska misja jezuitów 
przeszła do historii.

We wrześniu 1939 r. Pusłowscy 
musieli opuścić Albertyn, pozosta
wiając cały dobytek na pastwę gra
bieżców. Mimo wojennych zniszczeń 
ich pałac przetrwał do naszych cza
sów, zmienił się jednak znacznie jego 
wygląd. Portyk przed fasadą nie ma 
już kolumn toskańskich - teraz dwie 

4. 5. Dawna oficyna (4)
i koniusznia (5)

(zdjęcia: Jerzy Samusik)

wygląda fasada pierwotnego zajazdu 
- dziewięcioosiową zastąpiła sied
mioosiowa. Jej część środkowa nie 
jest już cofnięta; w tym miejscu 
jest teraz niezbyt wystający ryzalit, 
ozdobiony boniowanymi pilastrami 
o jońskich kapitelach. Takie same 
pilastry znajdują się na wszystkich 
narożach. Przed wejściem nie ma 
już tarasu i balkonu na pierwszym 
piętrze. Pałacowe wnętrza zmieniły 
się radykalnie, przystosowano je do 
celów szkolnych.

Obecnie pałac mieści zakłado
wy dom kultury dla pracowników 
wytwórni kartonu i papieru - jedynej 
albertyńskiej fabryki, która się zacho
wała. Przetrwała też jedna z dwóch 
oficyn, zamieniona teraz na pałac 
sportu, oraz koniusznia. Tę ostatnią 
odbudowano z dużą pieczołowito
ścią, starając się nie odbiegać zbytnio 
od oryginału. Z ryzalitami podobny
mi do baszt, z wysoko umieszczonymi 
okrągłymi lub łukowato sklepionymi 
otworami okiennymi robi wrażenie 
jakiejś obronnej rezydencji, a mieści 
tylko restaurację. Z 20-hektarowego 

by z innych majątków Pusłowskich, 
kupowano nowe dzieła sztuki.

Dzięki Władysławowi Pus- 
łowskiemu, który w 1924 r. odstąpił 
obszerny budynek jezuitom, repre
zentującym wschodnią gałąź zako
nu pracującą w obrządku greckosło- 
wiańskim, Albertyn zdobył rozgłos 
jako misyjne centrum jezuitów skie
rowane na szerzenie idei unijnej na 
polskich ziemiach wschodnich. Dom 
jezuitów z klasztorem, cerkwią, szko
łą, sierocińcem, biblioteką i własnym 
wydawnictwem miał za zadanie przy
ciągnąć miejscową ludność do cerkwi 
greckokatolickiej. Albertyńscy misjo
narze - różnych narodowości - uczy
li się języka białoruskiego, historii 
i geografii Białorusi. Ich działalność 
w trudnych warunkach politycznych 
zdobyła pozytywną ocenę liderów 
białoruskiego odrodzenia narodo
wościowego. Na początku drugiej 
wojny światowej misja przestała ist
nieć, a próba jej legalizacji, podej
mowana w latach 1941-1942 przez 
jednego z mnichów, o. Antoniego 
Niemencewicza, który został w tym 
czasie wybrany głową Kościoła grec
kokatolickiego na Białorusi, skoń
czyła się tragicznie - został zamęczo
ny przez gestapowców. Wraz z jego 

kolumny jońskie z dwoma skrajny
mi boniowanymi filarami podpie
rają trójkątny fronton. Trzy balko
ny na drugiej kondygnacji zastąpi
ła jedna długa loggia z żeliwnymi 
balustradami, widniejącymi między 
kolumnami i filarami. Nad parą 
leżących lwów umieszczone zostały 
dwie amfory, natomiast lwy stoją
ce niegdyś przed szczytem pałacu 
zniknęły wraz z tarasem i wiszącym 
ponad nim balkonem. Inaczej też 

parku zostało zaledwie 5 ha zadrze
wionej powierzchni, na której trudno 
dopatrzyć się parkowych alejek, a tym 
bardziej znajdujących się tam niegdyś 
gazonów i rzeźb. Natknąć się jedynie 
można na żelazny krzyż, postawio
ny w 1996 r. z okazji 400-lecia unii 
brzeskiej dla uczczenia tych, którzy tę 
unię zainicjowali.

Katarzyna i Jerzy Samusikowie
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AKCJA DREWNO

Cerkiew w Bałuciance
B

ałucianka, otulona południo
wym stokiem pasma Przymiarki, 
leży na uboczu uczęszczanych 
szlaków Beskidu Niskiego. Wieś ta, 

nosząca pierwotnie miano Baluchova 
(bądź Baluthova), wymieniona zosta
ła po raz pierwszy w dokumentach 
z 1470 r. jako „własność szlachec
ka Jana i Dobiesława dziedziców 
z Rymanowa, braci niedzielnych” (wg 
Adam Fastnacht, Słownik historyczno- 
-geograficzny Ziemi Sanockiej w śre
dniowieczu, Brzozów-Rzeszów 1998, 

Znajdował się w niej spory folwark, 
który w 1848 r. został rozparcelo
wany, a nadto młyn wodny i folusz. 
Były tu również olejarnie, wytwa
rzające olej z nasienia lnianego, oraz 
warsztaty tkackie, produkujące lnia
ne płótna pościelowe, sprzedawa
ne począwszy od ostatniej ćwierci 
XIX w. w świeżo otwartym uzdro
wisku - Rymanowie Zdroju. W dobie 
galicyjskiej autonomii osada słynęła 
z wyrobu drewnianych figur, które 
trafiały na okoliczne jarmarki oraz

oraz śmiercią kilku mieszkańców. 
Pamiątką po tych dramatycznych 
wypadkach jest znajdująca się w pobli
żu cerkwi stara studnia, z której 
czerpano wodę do gaszenia pożarów, 
wymurowana w 1925 r. i zaopatrzona 
w pamiątkową inskrypcję. W okresie 
międzywojennym wieś należała do 
hr. Jana Potockiego; mieszkało tu 
pięć rodzin katolickich i pięćdziesiąt 
łemkowskich - 250 „dusz”. W 1945 r. 
Łemków wysiedlono przymusowo na 
tereny obecnej Ukrainy.

1. Cerkiew Zaśnięcia Matki 
Bożej w Bałuciance
2. Św. Jerzy (koniec XVIII w.) 
w ikonostasie głównym
3. Madonna z Dzieciątkiem 
(XVIII w.) w ołtarzu bocznym

Cerkiew filialna Zaśnięcia Matki 
Bożej w Bałuciance została wzniesiona 
najprawdopodobniej w XVII w. i należy 
do najstarszych na Łemkowszczyźnie. 
Wizytacja z 1761 r. opisuje ją jako 
„wielce ubogą” (wg Jan Tomkiewicz, 
Cerkwie w dolinie Taboru na południe 
od Rymanowa, „Rocznik Rymanowa 
Zdroju”, t. VI, s. 43). W 1820 oraz

s. 29).NazwaBałucianka(Baluczianka) 
pojawiła się u schyłku XVI w. Osada, 
licząca około 500 mieszkańców, sta
nowiła własność królewską. Nigdy 
nie było tu odrębnej parafii; ludność 
łemkowska, pierwotnie prawosławna, 
skupiała się począwszy od XVII w. 
wokół parafii unickiej w pobliskim 
Desznie, natomiast katolicka - parafii 
w Klimkówce.

W XVIII w. Bałucianka wcho
dziła w skład dóbr rymanowskich. 

do rymanowskich i iwonickich zdro
jów. Prężnemu cechowi rzeźbiarzy 
snycerskie wzory dostarczyła Anna 
z Działyńskich Potocka, zarządzają
ca tutejszymi dobrami od 1872 r., 
fundatorka szkółki rzeźbiarskiej 
w Rymanowie Zdroju.

W czasie pierwszej wojny świato
wej w sąsiedztwie Bałucianki walki 
toczyły się dwukrotnie: jesienią 1914 r. 
oraz w maju 1915 r., skutkując znisz
czeniem znacznej części gospodarstw 

w 1899 r. była gruntownie odnawiana.
Posadowiona na niewielkim wznie

sieniu i otoczona niskim murem z kamie
nia łamanego, drewniana, o konstruk
cji zrębowej, zaopatrzona w kamienne 
podmurowanie cerkiew w Bałuciance 
reprezentuje północno-zachodni war
iant budownictwa łemkowskiego. 
Przejawia się on m.in. w trójdziel
nym planie o członach zbliżonych do 
kwadratu, zróżnicowanych pod wzglę
dem wysokości komponentach, izbi-
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cowej wieży, namiotowych czteropo- 
laciowych dachach, baniastych zwień
czeniach hełmów wież oraz pozornych 
latarniach. Świątynia w Bałuciance 
jednak oryginalnymi rozwiązaniami 
i wyposażeniem znacznie odbiega od 
tego typowego wariantu. Wieży nie 
wyposażono w izbicę, a dach przy
krywają pozorne ośmiopolowe kopuły 
na pendentywach, zwieńczone zrębo-

osiemnastowiecznej, o bogatej deko
racji snycerskiej, ornamentach roślin
nych i winnej latorośli. W strefie 
ikon namiestnych figurują obrazy św. 
Anny z Marią i głową św. Joachima, 
Hodegetrii, Chrystusa Błogosławiącego 
i św. Jerzego. Układ ten odbiega od tra
dycji łemkowskiej m.in. z uwagi na nie
obecność ikony chramowej (poświęco
nej patronowi świątyni) oraz popular

„Św. Kosma i św. Damian” z XVII w., 
weszły w skład zbiorów Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku. Po 
bocznych ołtarzach pozostała osiemna
stowieczna ikona św. Mikołaja w pła
skorzeźbionej sukience, Matka Boża 
z Dzieciątkiem oraz ludowa Pieta z tego 
samego okresu. Wraz z prowincjonalną 
kopią cudownego wizerunku Jezusa 
z Kobylanki, sporządzoną w pierwszej

wo i pozbawione charakterystycznych 
barokowych hełmów.

W 1946 r. cerkiew przejął w użyt
kowanie Kościół Rzymskokatolicki. 
W jej wnętrzu, opustoszałym w czerw
cu 2003 r. na skutek wzniesienia 
nowego kościoła, znajduje się unika
towy ikonostas, zestawiony z dwóch 
ścian: barokowej, siedemnastowiecz
nej, zaopatrzonej w partię „Deesis” 
i wizerunki starotestamentowych 
proroków, oraz późnobarokowej, 

nego w Beskidzie Niskim wizerunku 
św. Mikołaja, biskupa Miry. Seria dwu
nastu prazdników, z których jedenaście 
prezentuje najważniejsze święta obcho
dzone na Wschodzie, a ostatnie 
wyobrażenie upamiętnia fundację cer
kwi, również nie powiela powszechnie 
przyjętego wzoru. Środkową część iko
nostasu przysłania rokokowy ołtarz 
główny z 1783 r. z obrazem Matki 
Boskiej Niepokalanie Poczętej, malo
wanym na desce, który zastąpił ikonę 
Zaśnięcia Matki Bożej. W jego zwień
czeniu mieści się przedstawienie Trójcy 
Świętej.

Piętnastowieczne carskie wrota 
szkoły halickiej, jedyne tego typu na 
Podkarpaciu, przed ponad 40 laty 
przekazane zostały Muzeum Ikon 
w Łańcucie; obecne, ażurowe, powsta
łe na przełomie XIX i XX w., zawierają 
m.in. medaliony z postaciami czterech 
ewangelistów. Na ościeżach drzwi wid
nieją wizerunki św. Jana Chryzostoma 
i św. Bazylego Wielkiego. Skromne 
wrota diakońskie pochodzą z począt
ku ubiegłego stulecia.

W cerkwi w Bałuciance brakuje 
wielu ikon. Część z nich została przeka
zana do Muzeum w Łańcucie, inne, jak 
„Złożenie do grobu” z 1743 r., z wycię
ciem na drzwi tabernakulum oraz 

4. Fragment carskich wrót (przełom XIX i XX w.)
5. Fragment wnętrza z żyrandolem z przełomu 
XVIII i XIX w.
6. Krzyże nagrobne na cmentarzu 
cerkiewnym

(zdjęcia: Andrzej Osiński)

połowie XIX w., wiszącą niegdyś na 
południowej ścianie, spoczywają teraz 
zakurzone w zakrystii. Sakralne utensy
lia i współczesne wyposażenie świątyni 
zostało zdemontowane; pośród nagich 
ścian kołysze się oryginalny żyrandol 
z przełomu XVIII i XIX w.

Umilkła cerkiewna dzwonnica, po
zbawiona dzwonów; jeden z nich zra
bowali Niemcy w latach okupacji, drugi 
- zabrali opuszczający wieś Łemkowie, 
trzeci - zaginął jeszcze przed general
nym remontem budowli przeprowadzo
nym w latach sześćdziesiątych XX w. 
Na pobliskim cmentarzu zachowały się 
kamienne krzyże nagrobne o skromnej 
dekoracji i prostej formie, z których naj
starszy pochodzi z 1884 r. W 1996 r. 
poddano je gruntownej renowacji.

W nadchodzących latach plano
wane są szeroko zakrojone prace kon
serwatorskie i restauratorskie świąty
ni w Bałuciance (m.in. przywrócenie 
oryginalnego poszycia gontowego, 
wypoziomowanie podłogi, ugrunto
wanie fundamentów, renowacja stolar
ki, inwentaryzacja i konserwacja ikon 
etc.). Pozwolą one na powstrzymanie 
procesu degradacji i uratowanie tego 
jakże cennego zabytku.

Andrzej Osiński

Z ostatniej chwili!
Już w trakcie druku artykułu otrzyma
liśmy wiadomość, że w nocy z 27 na 
28 października br. nastąpiło włamanie 
do cerkwi w Bałuciance i kradzież 
dwóch ikon: wyrwanej z ikonostasu 
Hodegetrii i pochodzącej z bocznego 
ołtarza, a przechowywanej ostatnio 
w zakrystii, Madonny z Dzieciątkiem 
(il. 3).
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Kamienica
z drewnianym gzymsem

W
 zbiorach Muzeum Histo
rycznego m.st. Warszawy 
znajduje się kolorowana 
pocztówka z sierpnia 1915 r., przed

stawiająca wymarsz wojsk rosyjskich 
z Warszawy. Zdjęcie zrobiono na

Widoczny na zdjęciu fragment ul. 
Wolowej pozbawiony był wielkomiej
skiej zabudowy. Za długim i wyso
kim parkanem znajdowało się kilka 
drewnianych domów położonych 
wśród ogrodów. Obok nich zwraca 

jednego z przełomowych wydarzeń 
w dziejach Warszawy i Polski.

W 1897 r. teren posesji przy 
ul. Wołowej 34 (nr hip. 229 Praga) 
nie różnił się od najbliższego oto
czenia. Za ogrodzeniem znajdował

1. Wymarsz wojska rosyjskiego 
z Warszawy w sierpniu 1915 r., 
po prawej - fragment 
fasady kamienicy Karszo- 
-Siedlewskiego (pocztówka 
w zbiorach Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy) 

2.3. Kamienica przy ul. 
Targowej 14 (2) i fragment 
jej drewnianego gzymsu 
koronującego (3), stan obecny

się pusty plac, otoczony od 
południa i północy drew
nianymi komórkami, wśród 
których stał niewielki, 
przylegający do północnej 
granicy działki, murowa
ny budyneczek. Za furtką 
drugiego, wewnętrznego 
parkanu, rozpościerał się 
rozległy sad z usytuowaną 
centralnie drewnianą szopą 
(Plan Lindleya. Zbiory 
APW. Sygn.: L 734/13). 
Posesja należała wówczas do 
Jana i Aurory, małżonków 
Nipanicz. W lutym 1897 r. 
plac przy Wołowej 34 nabył 

ul. Wołowej (obecnie - Targowa), 
głównej arterii warszawskiej Pragi. 
Jezdnią ciągnie tłum objuczonych 
żołnierzy. W obiektyw spoglądają 
zmęczone, pełne rezygnacji i niepew
ności twarze. Maszerującym towa
rzyszą kobiety z tobołkami, idące 
chodnikiem.

uwagę fragment fasady trzypiętro
wej kamienicy o typowym wystroju 
z przełomu XIX i XX w., zajmujący 
prawą część fotografii. Czynszówka 
(dawny adres: Wołowa 34; obec
ny - Targowa 14) istnieje do dziś 
i warta jest zainteresowania nie tylko 
jako zachowany fragment scenerii

za 21 tys. rubli Władysław Karszo- 
-Siedlewski, znany w Warszawie 
producent wódek, posiadający wraz 
z bratem Kazimierzem destylarnię 
przy pl. Trzech Krzyży 3. Firma braci 
Karszo-Siedlewskich prosperowała 
w tym czasie znakomicie. Oprócz 
składów w Warszawie, dysponowała
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4. Maszkaron nad przejazdem bramnym 
oficyny

filiami w Łodzi, Suwałkach, 
Kielcach i Łomży. Właściciele, 
oferujący „wódki słodkie 
i mocne, araki, likiery i konia
ki”, zbierali medale i dyplomy na 
międzynarodowych wystawach 
(zob. księga hipoteczna nieru
chomości nr 1216 Praga oraz: 
Wiktor Czajewski, Warszawa 
ilustrowana. Stara Warszawa, 
Warszawa 1895, ss. 90-92).

Władysław Karszo-Sied- 
lewski przystąpił do budowy 
kamienicy w 1899 r. Jak na 
ówczesne tempo, prace trwa
ły dość długo - ukończono je 
dopiero w 1902 r. W tym samym 
roku nieruchomość Karszo- 
-Siedlewskiego wydzielona 
została z posesji nr 229 Praga 
i otrzymała nowy numer hipo
teczny: 1216 Praga.

Na pierwszy rzut oka trzy
piętrowa, nakryta dwuspa
dowym dachem czynszów
ka Karszo-Siedlewskiego nie 
wyróżniała się niczym szczegól
nym wśród ówczesnych domów 
dochodowych. Piętnastoosiową 
fasadę z dwoma skrajnymi dwu
osiowymi ryzalitami i czterema 
żeliwnymi balkonami ozdobiły 
trójkątne naczółki nad oknami 
drugiego piętra, odcinki gzym
su wieńczące okna pierwsze
go piętra oraz maszkaron nad 
bramą. To, co obecnie może 
uchodzić za ciekawostkę, znala
zło się wysoko ponad głowami 
przechodniów. Gzyms koro
nujący czynszówki wykonano 
w całości z profilowanych desek 
i listewek wspartych na minia
turowych kroksztynach z cynkowej 
blachy. Drewniane gzymsy koro
nujące otrzymały również oficyny 
kamienicy. W skali Warszawy nie 
było to rozwiązanie często stoso
wane. Obecnie czynszówka Karszo- 
-Siedlewskiego jest jedynym w sto
licy znanym przykładem murowa
nego domu dochodowego z gzym
sem koronującym skonstruowanym 
z drewna. Pomimo braku konser
wacji deski gzymsu zachowały się 
w dobrym stanie; całość wymaga 
jedynie niewielkich uzupełnień.

Opisywana kamienica jest rów
nież ostatnim zachowanym w War
szawie przykładem czteropodwórzo-

5. Trzecie podwórze kamienicy

6. Wizerunek cara Mikołaja II na zezwoleniu 
Antoniego Radzickiego z sierpnia 1901 r.

(zdjęcia: 2-6 - Janusz Sujecki)

wej czynszówki. Co ciekawsze - 
oficyny okalające trzecie i czwarte 
podwórze zostały radykalnie obni
żone. Na trzecim podwórzu jedynie 
oficyna zamykająca je od zachodu 
ma wysokość trzech pięter. Resztę 
zrealizowano jako obiekty partero
we. Budowlą zamykającą posesję od 
wschodu jest murowana wozownia 

i stajnia. Przyjęte rozwiązanie 
umożliwiło dobre nasłonecznie
nie oficyn trzeciego i czwartego 
podwórza oraz skuteczne prze
wietrzanie wszystkich wnętrz 
podwórzowych. Wykreowało 
też - w aspekcie nastroju i cha
rakteru miejsca - odrębne świa
ty w ramach jednego zespołu 
zabudowy. O ile dwa pierwsze 
podwórza są typowymi dzie
dzińcami warszawskiej kamie
nicy z przełomu XIX i XX w., 
sceneria trzeciego i czwartego 
przenosi przybysza w realia kla
sycznego przedmieścia: zanu
rzonej w zieleni niskiej zabu
dowy mieszkalnej połączonej 
z budynkiem gospodarczym. 
Turyści przemierzający wnętrza 
podwórzowe kamienicy z apa
ratami fotograficznymi i dzie
lący się wrażeniami niczym na 
Starówce, najlepiej potwierdza
ją atrakcyjność zachowanego 
układu i jego oddziaływanie na 
wyobraźnię.

W maju 1920 r. Władysław 
Karszo-Siedlewski sprzedał nie
ruchomość przy ul. Wołowej 34 
(po zmianie nazwy ulicy i nume
racji - Targowej 14) Bankowi 
Towarzystw Spółdzielczych. 
Czynszówkę zamieszkiwali 
wówczas głównie rzemieślnicy, 
robotnicy i zubożali inteligen
ci. U schyłku lat dwudziestych, 
w parterze kamienicy dzia
łał zakład fryzjerski Szymety 
Głogowskiej, paszteciarnia 
„Poniatówka” i zakład blachar
ski Langera.

Prawdziwie rewolucyjne 
zmiany zaszły w tym czasie na dział
kach przylegających do kamienicy od 
północy. Przeprowadzono wówczas 
tor kolejowej linii średnicowej i wznie
siono wiadukt nad ul. Targową. Pod 
koniec lat trzydziestych wybudowa
na została masywna, pięciopiętrowa 
czynszówka przy Targowej 12.

Kamienica Karszo-Siedlewskiego 
przetrwała działania wojenne 1939 r. 
nienaruszona. W czerwcu 1940 r. 
kupiła ją Spółka Zjednoczone 
Browary Warszawskie Haberbusch 
i Schiele S.A. Po upływie dwóch lat 
nowym właścicielem nieruchomości 
został Stanisław baron Ruziczka de 
Rosenwerth.
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Podczas hitlerowskiej okupa
cji, w mieszkaniu Haliny Peszke 
zamieszkałej przy ul. Targowej 14 
od 1927 r. do dziś, znajdował się 
punkt konspiracyjny. Halina Peszke 
opowiadała mi o dwóch rewizjach

gestapo, podczas których szczęśliwie 
nic nie znaleziono. Przed godziną 
„W” kierowała ona przygotowaniem 
służb sanitarnych do powstania na 
obszarze Bródna, Targówka, Pragi 
Północnej, Południowej i Grochowa. 
Sanitariuszki i pielęgniarki, którymi 
dysponowała, utworzyły 79 patro
li dla oddziałów bojowych (Bożena 
Urbanek, Pielęgniarki i sanitariuszki 
w Powstaniu Warszawskim 1944 r., 
Warszawa 1988, s. 98).

Mieszkanie Haliny Peszke zostało 
zrujnowane podczas ostrzału arty
leryjskiego we wrześniu 1944 r. 
Częściowemu zniszczeniu uległ wtedy 
imponujący księgozbiór - spadek po 
jej ojcu, Ignacym (1877-1925) - peda
gogu, prawniku i współpracowniku 
Wielkiej Encyklopedii Powszechnej 
Ilustrowanej.

Uszkodzenia wojenne szyb
ko naprawiono. W 1950 r. nastą
pił przepadek mienia barona de 
Rosenwertha na rzecz skarbu pań
stwa. Dla kamienicy oznaczało to 
początek rozłożonego na lata pro
cesu dewastacji. Jeszcze w okresie 
stalinowskim doszczętnie skuto wy
strój fasady. Później nastąpiły dzie
sięciolecia opuszczenia i admini
stracyjnej bezczynności. O żadnym 
poważniejszym remoncie nie można 
było marzyć. Dopiero w ostatnim 
okresie, w związku z przygotowa
niami do budowy stadionu narodo
wego i organizowaniem Euro 2012, 
władze Pragi Południe postanowiły 
zainwestować w rewaloryzację za
bytku.

Lokatorzy Targowej 14 chętnie 
opowiadają o swoim domu. Wśród 
najbardziej znanych powojennych 
mieszkańców kamienicy wymienia
ją Arkadiusza Orłowskiego, który 
posiadał imponujący zbiór starych 
mebli. Domowe muzeum było nie 

tylko powodem do dumy, lecz także 
źródłem utrzymania. Orłowski 
odpłatnie wypożyczał meble war
szawskim teatrom i Telewizji. 
Mieszkańcy pamiętają działającą 
już po wojnie cukiernię Figurskiego 
i dorożkarza, Artura Kukiełkę, 
który jeszcze kilka lat temu korzy
stał ze stajni w ostatnim podwórzu. 
Dorożka kursująca regularnie na 
Starówkę i tocząca się przez wszyst
kie podwórza kamienicy musiała 
robić niezwykłe wrażenie.

Spisując relacje lokatorów czyn
szówki, trafiłem do pracowni obuwia 
działającej na parterze, prowadzo
nej przez Zbigniewa Radzickiego. 
Na ścianie ujrzałem oprawiony 
w ramy pożółkły dokument: zezwo
lenie na wykonywanie rzemiosła 
szewskiego, wystawione w sierpniu 
1901 r. w Kijowie dla Antoniego 
Radzickiego - dziadka obecnego 
właściciela pracowni. Dokument zdo
biła rycina przedstawiająca m.in. cara 
Mikołaja II. Rozmawiając z gospo
darzem, nie mogłem oderwać wzro
ku od tego wizerunku. Ostatni car 
rosyjskiego imperium spoglądał na 
mnie we wnętrzu kamienicy, koja
rzonej przez znawców ikonografii 
miasta wyłącznie z kresem carskiego 
panowania w Warszawie...

Janusz Sujecki

Spotkanie z książką
ŚLĄSKIE OPOWIEŚCI

Nakładem wrocławskiej Oficyny Wydawniczej ATUT ukazała 
się w 2008 r. książka Bogusława Czechowicza Ars lucrum no

strum. Prace z historii sztuki i kultury. Łacińska maksyma stanowiąca 
pierwszy człon tytułu w wolnym tłumaczeniu oznacza, że obcowanie 
z dawną sztuką jest osłodą i pożytkiem wśród codziennych trosk. 
Trzeba przyznać, że autor wybrał tytuł adekwatny do 
zawartości publikacji, będącej wynikiem fascynacji 
sztuką; tytuł ten może być jednocześnie doskonałym 
mottem omawianej książki. Publikacja stanowi zbiór 
kilkunastu mniejszych, w większości niebrukowa
nych prac (część z nich - to referaty wygłaszane na 
sesjach naukowych) z zakresu historii sztuki śląskiej 
oraz pogranicza śląsko-czeskiego i śląsko-moraw- 
skiego. Autor rozważa tu takie zagadnienia, jak m.in. 
treści ideowe lokacyjnego Wrocławia z XIII w., dato
wanie kielicha z Muszkowic, ratusz wrocławski w cza
sach Macieja Korwina, wrocławskie nagrobki brązowe 
z XV i początku XVI w., śląskie zamki księcia Jerzego 
Pobożnego, póżnogotycka rzeźba nagrobkowa na 
Śląsku, morowe fundacje we wschodnich Czechach,

Wrocławski Park Osobowicki, Odra w dziejach przeobrażeń śląskiej 
tożsamości, Sudety jako komponent historycznej i kulturowej toż
samości Śląska. Tematy nie są łatwe, czytelnik powinien więc dys
ponować określonym zasobem wiedzy i pewnym już wyrobieniem 
historycznym, aby w pełni docenić starania autora, zafascynowane

go opracowywaną tematyką. Jak dodaje Bogusław 
Czechowicz we wstępie, niektóre z poruszonych 
tu zagadnień stanowią przymiarki do planowanych 
w przyszłości książek.

Publikacja zawiera mato dotychczas wykorzy
stywany materiał ilustracyjny, pochodzący w dużej 
części ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocła
wiu i wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz ko
ścielnych archiwów. Ciekawostką i unikatem jest też 
zamieszczona tu tablica znaków kamieniarskich.

Zainteresowani książką czytelnicy mogą zamó
wić ją (cena: 26 zł) w siedzibie wydawcy (Oficy
na Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo 
Oświatowe, 50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 51 a, 
tel. 071 342 20 56, e-mail: oficyna@atut.ig.pl).

CRUM 
NOSTRUM

Bogusław Czechowicz

Prace z historii 
sztuki i kultury
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Dworce kolei
warszawsko-terespolskiej

T
wórcą kolei warszawsko-te
respolskiej byl Leopold Kro- 
nenberg (1812-1878), działacz 
polityczny, przemysłowiec, funda

tor warszawskiej Szkoły Handlo
wej, założyciel Banku Handlowego. 
W 1869 r. Leopold Kronenberg prze
jął zarząd kolei warszawsko-wiedeń- 
skiej, a w latach 1874-1877 zajął się 
budową kolei nadwiślańskiej. Był 
więc także prawdziwym potentatem 
kolejowym. 

wszystkich projektów stacji kolejo
wych na całej linii był Alfons Kro- 
piwnicki.

Uroczystość wmurowania ka
mienia węgielnego w fundamen
ty dworca w Warszawie na Pradze 
odbyła się 30 maja 1866 r. i już 
9 października 1866 r. dokonano 
otwarcia odcinka kolei do Siedlec, 
a 17 września 1867 r. całej linii do 
Terespola. Roboty wykończenio
we trwały jeszcze w 1868 r., m.in. 

dworzec „na podstawie znanych im 
planów i anszlagów” za ryczałto
wym wynagrodzeniem 102 400 rb. 
i 15 czerwca 1866 r. zawarli umowę 
z Tadeuszem Chrzanowskim, dy
rektorem Drogi Żelaznej Warszaw- 
sko-Terespolskiej. Mieli oni wznieść 
także inne budowle na tej stacji: 
cztery remizy - jedną na dwana
ście wagonów, drugą przeznaczoną 
do reperacji wagonów, trzecią - do 
reperacji parowozów, czwartą - lu-

Pomysl budowy kolei warszaw
sko-terespolskiej pojawił się w jego 
korespondencji już w 1856 r. 
W 1862 r. złożył wraz z Antonim 
Fraeklem prośbę o koncesję, ale 
dopiero 21 października 1864 r. 
otrzymał zezwolenie i utworzył 
spółkę akcyjną Towarzystwo Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej, 
której został prezesem.

21 stycznia 1865 r. Towarzystwo 
podpisało umowę z angielskimi 
przedsiębiorcami, inżynierami Ka
rolem Vignoles i Tomaszem Bras- 
seyem, którzy sporządzili doku
mentację techniczną budowy kolei 
i sprawowali nadzór nad robota
mi. Bezpośrednie wykonanie prac 
zlecili przedsiębiorcom warszaw
skim: Henrykowi Reichmanowi 
i Emanuelowi Wolffowi. Autorem 

otynkowano wówczas budynki sta
cji. W 1871 r. zbudowano odcinek 
kolei pomiędzy Terespolem a Brze
ściem i w ten sposób powstało bez
pośrednie połączenie Warszawy 
z Moskwą. Dworzec w Brześciu zo
stał zbudowany przez rząd rosyjski. 
Po śmierci Leopolda Kronenberga 
prezesem Towarzystwa został jego 
syn, Stanisław. W 1891 r. kolej te- 
respolską przejęło państwo.

Dworzec Warszawa Terespolska, 
funkcjonujący później jako Dwo
rzec Warszawa Brzeska, znajdował 
się na miejscu dzisiejszego Dworca 
Wschodniego. Jego projekt, opraco
wany przez Alfonsa Kropiwnickie- 
go, zrealizowali Andrzej Rajkow- 
ski i Kazimierz Granzow. 5 stycz
nia 1866 r. złożyli oni deklarację, 
w której zobowiązali się wybudować 

kową na dziesięć parowozów oraz 
magazyn towarowy, warsztaty me
chaniczne, zabudowania wodne, 
peron dla pasażerów, dwie rampy, 
pomosty przed remizami, obmuro
wania pod windę, wagę i machiny 
warsztatowe, cztery kuźnie, piece 
do hartowania resorów itd. Wszyst
kie obiekty zbudowano w latach 
1866-1867; w 1868 r. wzniesiono 
jeszcze murowany dom mieszkalny 
dla służby kolejowej.

Jednopiętrowy dworzec na war
szawskiej Pradze otrzymał plan wy
dłużonego prostokąta. Wejście do 
budynku dworcowego, mającego 
od frontu trzy ryzality, poprzedzał 
czterokolumnowy portyk, wspiera
jący balkon. Całość, dzięki podzia
łom horyzontalnym i półkoliście 
zamkniętym oknom, miała charak

26 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 12 • 2008



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

ter neorenesansowy. We wnętrzu 
na parterze znajdowały się kasy 
bagażowe i pocztowe, poczekalnia, 
bufety, a na piętrze - biura i Zarząd 
Towarzystwa Drogi Żelaznej War- 
szawsko-Terespolskiej; brak było 
urządzeń sanitarnych.

W 1890 r. dworzec został przebu
dowany według projektu W. Łuby. 

szczytem. Ten typ reprezentują 
dworce w Mrozach i Międzyrze
cu Podlaskim oraz niezachowane 
w Siedlcach i Łukowie.

Dworzec w Mrozach ma dwa 
ryzality skrajne i dwa przedsion
ki: w elewacji frontowej i bocz
nej. Okna parteru były pierwotnie 
zwieńczone lukiem odcinkowym

Drugi typ dworców kolei war- 
szawsko-terespolskiej - to budynki 
parterowe, o elewacji pięcio- lub 
siedmioosiowej ze środkowym ryza
litem. Do tej grupy należały dworce 
w Miłosnej, Mińsku Mazowieckim, 
Kotuniu, Białej Podlaskiej i Choty- 
łowie. Do dzisiaj zachował się jedy
nie budynek dworca w Kotuniu wraz

1. Dworzec Warszawa Terespolska na Pradze, 
pocztówka z początku XX w.

2. Dworzec w Mrozach, fotografia Maksymiliana 
Fajansa z 1866 r.

3. Dworzec w Międzyrzecu Podlaskim, 
stan w 2007 r.

4. Dworzec w Kotuniu, stan w 1982 r.

(zdjęcia: 3,4 - Maria Brodzka-Bestry)

Powiększono poczekalnię, a w lo
kalu zajmowanym dawniej przez 
wydział ruchu urządzono salę ja
dalną, bufet i garderoby. W latach 
dwudziestych XX w. dworzec na 
Pradze odbudowano po zniszcze
niach pierwszej wojny światowej. 
W czasie drugiej wojny światowej 
niewiele ucierpiał, ale w latach 
sześćdziesiątych został rozebrany. 
W latach 1964-1969 wzniesiono na 
tym miejscu Dworzec Wschodni. 
Jego projektantami byli Piotr Szy
maniak i Arseniusz Romanowicz.

Na trasie do Brześcia w 1871 r. 
było osiemnaście dworców. Wśród 
wszystkich budynków dworcowych 
tej linii można wyróżnić trzy typy. 
Pierwszy - to budynek piętrowy, 
o siedmioosiowej elewacji, mają
cy ryzality zwieńczone trójkątnym 

z klińcem, na piętrze miały obramie
nia arkadowe z klińcem pośrodku 
i impostem u nasady luku. Szkoda, 
że podczas ostatniego remontu bla
szany dach dworca zastąpiono bla- 
chodachówką, a dawne drewniane 
ramy okien z charakterystycznymi 
podziałami na sześć szyb - nowymi 
oknami z pcv. Zmianę materiałów 
można jeszcze wytłumaczyć, ale nie 
ma uzasadnienia skucie ozdobnych 
obramień okiennych, które były 
charakterystyczne dla wszystkich 
dworców tej kolei.

Dworzec w Międzyrzecu Podla
skim ma ryzalit w środkowej części 
i z jednej strony przybudówkę. Ob
ramienia okien na piętrze zaakcen
towane są uszakami. Wybudowany 
przez Henryka Reichmana i Ema
nuela Wolffa dworzec w Siedlcach 
(nie zachował się) miał od strony 
peronu dwa żeliwne balkony na pię
trze w ryzalitach bocznych i dwie 
przybudówki po bokach. Kryty
kowano go, że nie miał toalet ani 
bufetu, ani wystarczająco dużej po
czekalni. Dworzec w Łukowie miał 
na parterze bufet, kasy, toalety dla 
pań, a na piętrze mieszkania pra
cowników kolei. Od 1877 r. służył 
także przechodzącej przez miasto 
kolei nadwiślańskiej. Na przełomie 
XIX i XX w. dworzec ten został 
przebudowany.

z domkiem dróżnika i domkiem do
zorcy oraz domek dozorcy w Choty- 
lowie. Trzeci typ dworców stano
wiły tzw. półstacje w Rembertowie, 
Dębem Wielkiem, Szaniawach; te 
budynki nie zachowały się.

Wszystkie dworce i inne budyn
ki należące do kolei warszawsko- 
-terespolskiej miały podobne for
my - proste i funkcjonalne. Alfons 
Kropiwnicki i Leopold Kronen- 
berg sięgnęli prawdopodobnie po 
wzory niemieckie, bowiem z kore
spondencji prowadzonej z Józefem 
Ignacym Kraszewskim, który prze
bywał w Berlinie, wynika, że Kro- 
nenberg zamówił za granicą odrysy 
planów dworców, aby mieć wzór do 
stacji kolei terespolskiej. Wszyst
kie prace Alfonsa Kropiwnickiego 
w Warszawie uległy zniszczeniu 
w czasie drugiej wojny światowej, 
dzieląc los całego śródmieścia. 
Dlatego też szkoda, że w czasie re
montu dworca w Mrozach usunię
to część detali zaprojektowanych 
przez niego, gdyż poza Łaźnią Teo
dozji Majewskiej w Warszawie (co 
do autorstwa tego obiektu nie ma 
pewności), pałacem w Zielonkach, 
dworcami w Kotuniu i Międzyrze
cu, nie zachowały się żadne dzieła 
tego architekta.

Maria Brodzka-Bestry
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Staromiejski pawilon

K
rajowa i zarazem światowa 
ranga zabytkowego zespołu 
staromiejskiego w Krakowie 
jest tak ogromna, że wszelkie zamie

rzenia inwestycyjne w obrębie tego 
obszaru budzą zawsze mniej lub bar
dziej uzasadnione obawy. Dlatego 
wszyscy inicjujący takie działania 
muszą przekonać odpowiednie wła
dze i opinię publiczną o słuszności 
podejmowanych decyzji.

Przekazany do użytku w czerwcu 
ubiegłego roku pawilon wystawowo- 
-informacyjny przy pl. Wszystkich 
Świętych w Krakowie jest bardzo 
dobrym przykładem tego rodzaju 
zmagań i kompromisów. Od końca 
lat osiemdziesiątych XX w. teren 
tej inwestycji był przedmiotem prac 
przygotowawczych wraz z opracowa
niami konkursowymi, które ostatecz
nie jednak nie zakończyły się realiza

cjami. Pozytywnie został natomiast 
przyjęty pomysł Andrzeja Wajdy, 
polegający na budowie pawilonu 
wystawowego w połączeniu z miej
skim ośrodkiem informacji. Według 
pierwotnych zamierzeń wzniesie
nie takiego obiektu miało nastą

pić w ramach festiwalu „Kraków 
2000 - Europejska Stolica Kultury”. 
Nie udało się jednak dokonać tego 
w wyznaczonym terminie, a dopiero 
parę lat później, w 2007 r. w związ
ku z obchodami roku Stanisława 
Wyspiańskiego.

Projekt pawilonu został opracowa
ny przez zespół krakowskiego archi
tekta Krzysztofa Ingardena; bezpo
średnią inspiracją twórczą w przyjętej 

Wielopolskich połączona została ze 
stanowiskiem informacji miejskiej. 
W partii piętrowej tej części pawi
lonu znalazły się sala konferencyj
na i pokoje biurowe, a w podziemiu 
sala wystawowa. We wnętrzu tej sali 
wyeksponowano zachowane relikty 
ścian pierwotnej zabudowy.

Zewnętrzne ukształtowanie bu
dynku ma formę współczesną. W ele
wacji od strony placu zastosowane

koncepcji stała się scenografia teatral
na Wyspiańskiego do Legendy II, 
w której centralne miejsce zajmo
wały jego witraże. Głównym zada
niem projektantów było odpowiednie 
wpisanie nowego obiektu w histo
ryczne otoczenie placu. Na przyjęty 
wydłużony układ budynku decydują
cy wpływ miały warunki konserwa
torskie, określające jego usytuowa
nie w granicach działki po wybu
rzonej w 1939 r. kamienicy „Pod 
Lipką”, przy ul. Grodzkiej. Również 
jego gabaryty wysokościowe miały 
nawiązywać do tej dawnej kamienicy. 
W planie ośrodkiem całego budynku 
stała się podłużna, trzykondygnacyj
na hala wystawowa z trzema witra
żami w ścianie zewnętrznej, wykona
nymi według kartonów Wyspiańskie
go. Hala od strony dawnego pałacu 

1. Plan sytuacyjny pawilonu wystawowo- 
-informacyjnego na pl. Wszystkich Świętych 
w Krakowie (wg „Architektura”, nr 10, 2007)
1 - ul. Grodzka, 2 - pl. Wszystkich Świętych, 
2a - skwer na placu z pomnikiem Mikołaja 
Zyblikiewicza, 3 - pawilon wystawowo-informacyjny,
4 - dawny pałac Wielopolskich, obecnie siedziba 
Urzędu Miasta, 5 - kościół franciszkanów

2. Fragment planu Krakowa tzw. Senackiego, 
1802-1808
1 - ul. Grodzka, 2 - kościół Wszystkich Świętych,
3 - budynki probostwa, 4 - pałac Wielopolskich,
5 - kościół franciszkanów

3. Kościół Wszystkich Świętych, rysunek Józefa 
Brodowskiego, 1835 r.

zostały ceramiczne kształtki, umoco
wane na stalowych prętach. Poprzez 
szczeliny między nimi dostrzegalna 
jest, zwłaszcza o zmroku, interesująca 
gra światła.
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W związku z budową pawilo
nu zadbano także o jego otoczenie. 
W obrębie placu urządzono skwer 
i ułożono nowe nawierzchnie. Plac 
Wszystkich Świętych w Krakowie jest 
bardzo ważnym miejscem w funkcjo
nowaniu współczesnego miasta, a to 
ze względu na przebiegającą tu linię 
tramwajową i siedzibę Urzędu Miasta 
w dawnym pałacu Wielopolskich. 
Przestrzennie plac łączy się z położo
nym po drugiej stronie ul. Grodzkiej 
pl. Dominikańskim. Aż do połowy 
XIX w. nie było takiego połączenia, 
ponieważ teren obecnego placu był 
zabudowany, a dominującym obiek
tem w tym miejscu był kolegiacki 
kościół Wszystkich Świętych. Poza 

4. Pawilon wystawowo-informacyjny, widok od 
strony północnej

5. Witraż w sali wystawowej pawilonu według 
kartonu Stanisława Wyspiańskiego

6. Sala wystawowa w podziemiu z reliktami 
ścian dawnej zabudowy

tym od strony kościoła franciszka
nów znajdowały się budynki nale
żące do probostwa. Stojący najbliżej 
kościoła dom kolegiacki połączony 
był z nim wspartym na filarach, kry
tym gankiem.

Dzięki zachowanym źródłom pisa
nym i materiałom ikonograficznym 
oraz dokonanym w ostatnich latach 
badaniom archeologicznym możliwe

było odtworzenie wyglądu kościoła 
i jego historii. Była to świątynia 
gotycka, która powstała na miejscu 
wcześniejszej budowli romańskiej. 
Około 1300 r. rozpoczęto wznosić 
nawę, nieco później przybudowa
no do niej prezbiterium. Wewnątrz 
prostokątna nawa o proporcjach 

zbliżonych do kwadra
tu, z dwoma filarami 
pośrodku, przekryta była 
sklepieniem trójpodporo- 
wym. Dwuprzęsłowe pre
zbiterium zamknięte było 
wielobocznie. Zarówno 
korpus nawy, jak i pre
zbiterium wzmocnione 
były dookoła przypora
mi. Nieco później przy 
południowej ścianie 
nawy dobudowana zosta
ła kaplica, a z przeciw
nej strony, przy północ
nej ścianie prezbiterium 
- skarbiec i zakrystia. 
W XVI w. obok kapli
cy, przy prezbiterium 
przybudowano jeszcze 
wieżę, którą zwieńczo
no namiotowym hełmem 
gotyckim.

Na podstawie materia
łów archiwalnych możli
we było odtworzenie sta
nu kościoła w XVIII w. 
Wprowadzono wówczas 
istotne zmiany w jego 
wnętrzu. Usunięto gotyc
kie filary znajdujące się

pośrodku nawy, co z kolei spowodo
wało konieczność przebudowy skle
pienia na kolebkowe, które później 
zostało pokryte polichromią. W pre
zbiterium natomiast pozostawiono 
sklepienie gotyckie. Nadbudowano 
również piętro nad zakrystią i skarb
cem, z przeznaczeniem na archi-
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wum. Poza tym w dolnych partiach 
elewacyjnych zabudowano wolne 
przestrzenie między przyporami 
i wykorzystano je na pomieszczenia 
pomocnicze. W 1775 r. przeprowa
dzono remont wieży i równocześnie 
wykonano nowy barokowy hełm 
o kształcie podobnym do zakończe
nia wieży zegarowej katedry i wież 
kościoła św. Anny.

Na początku XIX w. stan tech
niczny kościoła zaczął się bar-

7. Metalowa makieta kościoła Wszystkich 
Świętych i jego otoczenia

(zdjęcia: 4-7 - Stanislaw Grzelachowski)

dzo pogarszać i wkrótce świąty
nia przestała być użytkowana. 
W 1835 r. rozpoczęto jej rozbiórkę. 
Pozostawiono jeszcze przybudowa
ną wieżę i budynki parafialne, lecz 
w 1842 r. też je rozebrano. Część 
bogatego wyposażenia przekaza
no do pobliskiego kościoła św. św. 
Piotra i Pawła, a pozostałe zostało 
wyprzedane do różnych kościołów 
podkrakowskich.

Dla przypomnienia, jak wyglą
dał kościół i jego najbliższe otocze
nie, wykonano metalową makietę 
i umieszczono ją na postumencie na 
skwerze przed frontem pawilonu. 
Wspomnieniem o istnieniu w tym 
miejscu kościoła jest również nazwa 
placu, przy którym wzniesiony zo
stał pawilon wystawowo-informa- 
cyjny, stanowiący teraz jego północ
ną pierzeję. Realizacja ta świadczy, 
że staromiejski zespół jest, tak jak 
w poprzednich wiekach, organizmem 
ciągle żywym. Czas pokaże, czy ten 
najnowszy obiekt zintegruje się z za
bytkowym otoczeniem.

Stanisław Grzelachowski

Wystawa prac
Jana K. Olpińskiego 

w Żywcu

W
 Muzeum Miejskim w 7^\n- 
cu znajduje się największy 
zbiór - 30 obrazów Jana Ka
zimierza Olpińskiego, lwowskiego 

malarza, który w latach 1909-1920 
mieszkał i pracował w Żywcu. Kolek
cja ta stała się pretekstem do zorga
nizowania wielkiej wystawy (czynnej 
do końca grudnia 2008 r.), na której 
zgromadzono 147 prac tego artysty: 
93 obrazy olejne, 29 akwarel, 25 ry
sunków oraz pamiątki związane 
z twórcą. Eksponowane prace pocho
dzą głównie ze zbiorów rodzinnych 
i prywatnych oraz z Muzeum Histo

rycznego Miasta Krakowa i Muzeum 
Miejskiego w Żywcu.

Jan Kazimierz Olpiński (1875- 
-1936), lwowianin, po ukończe
niu gimnazjum w rodzinnym mie
ście wyjechał na studia artystycz
ne do Monachium, gdzie w latach 
1893-1897 studiował w Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod kie
runkiem profesorów: Karla Rauppa 
i Karla Marra. W Monachium 
otrzymał odznaczenia za studia 
malarskie i rysunkowe aktów i głów 
oraz stypendium fundacji im. Fran
ciszka Józefa na lata 1896-1899. 

Z Monachium udał się 
do Paryża, gdzie w latach 
1897-1900 studiował 
w Akademii Sztuk Pięk
nych pod kierunkiem 
profesorów: Rene Xaviera 
Prineta, Jamesa Whistlera 
i Rafaela Colina. Jego 
prace zostały nagrodzo
ne medalem srebrnym 
i wyróżnieniem. W Pa
ryżu uczęszczał także 
do Akademie Colarossi, 
która w 1898 r. odzna
czyła go dyplomem 
i srebrnym medalem. 
W tym samym roku wziął 
udział w Salonie na Polu 
Marsowym. Podczas stu
diów w Paryżu zaprezen
tował na wystawie „Pejzaż 
jesienny”, za który otrzy
mał złoty medal. W latach 
1899-1901 odbywał po
dróże artystyczne do 
Włoch, był także w Kur
landii. W roku 1900 
przeniósł się do Wiednia, 
gdzie pobierał nauki 
w Akademii Sztuk Pięk
nych pod kierunkiem pro
fesora Kazimierza Po- 
chwalskiego. W Wiedniu 
w 1901 r. został odzna-
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czony medalem złotym cesarskiej 
nagrody honorowej. W tym samym 
roku wziął udział w wystawie aka
demii, na której tryptyk „Samotna” 
otrzymał nagrodę II stopnia. Jan 
Kazimierz Olpiński brał udział 
w licznych wystawach krajowych 
i zagranicznych. W 1905 r. powrócił 
do kraju i poświęcił się pracy dydak
tycznej. Jako nauczyciel rysunków 
uczył w szkołach realnych w Krośnie, 
Krakowie (1908-1909) i Żywcu 
(1909-1920). W 1921 r. wraz z rodzi
ną przeniósł się do Lwowa, gdzie 
w tym samym roku został powołany 
na stanowisko profesora Wydziału 
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego Państwowej Szkoły 
Technicznej. W 1930 r. Wydział 
Ogólny Politechniki Lwowskiej 
powołał go do prowadzenia wykła-

zał studenckie życie z Mona
chium, Paryżem i Wiedniem. 
W swej twórczości zawarł 
doświadczenia malarstwa 
europejskiego przełomu XIX 
i XX w. Jego indywidualny 
styl, tematyka prac, zwłasz
cza portrety, znalazły uznanie 
licznej publiczności, zarówno 
w kraju, jak i za granicą. 
Malował kompozycje histo
ryczne, religijne, sceny rodza
jowe, symboliczne, pejzaże, 
a przede wszystkim portrety. 
Najchętniej posługiwał się 
techniką olejną, ale pozostawił 
także wiele akwarel i rysun
ków. Większość - to kompo
zycje rodzajowe o tematyce 
wiejskiej oraz portrety i pej
zaże z Huculszczyzny, Podola

1. „Cygan tutacz”, 1895 r., olej, 
płótno, wym. 102 x 64 cm
(w zbiorach rodzinnych)

2. „Bretonka", 1898 r., olej, 
płótno, wym. 46 x 38 cm 
(w zbiorach rodzinnych)

3. „Cyganka”, około 1900 r., olej, 
płótno naklejone na tekturę, 
wym. 88 x 62,5 cm
(w zbiorach prywatnych)

4. Portret Jana Obtutowicza,
1916 r., olej, płótno, 
wym. 81 x 68,5 cm 
(w zbiorach prywatnych)

(zdjęcia: Zbigniew Kimla)

dów z rysunków. Artysta do końca 
życia był aktywny zawodowo, zmarł 
w wieku 61 lat we Lwowie.

Prace Jana K. Olpińskiego znaj
dują się w najbardziej prestiżo
wych europejskich muzeach, m.in. 
w Luwrze, Galerii Narodowej 
w Wiedniu, Lwowskiej Galerii 
Sztuki, a w Polsce - w Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa, 

Muzeum Narodowym we Wrocła
wiu, Muzeum Narodowym w Pozna
niu, Muzeum Narodowym w Szcze
cinie, Muzeum Lubelskim w Lubli
nie, Muzeum Kamienica Orsettich 
w Jarosławiu, Muzeum Podkarpac
kim w Krośnie, Muzeum Miejskim 
w Żywcu.

Olpiński, podobnie jak wielu ów
czesnych polskich artystów, zwią- 

i Beskidu Żywieckiego. Oprócz pejza
ży, kompozycji historycznych, rodza
jowych, na największą uwagę zasłu
gują portrety mieszczan żywieckich 
oraz portrety powstałe pod koniec 
XIX w.: „Bretonka”, „Cygan tułacz” 
i „Cyganka”, które bez wahania 
można określić mianem arcydzieł.

Dorota Firlej

MUZEUM MIEJSKIE W ŻYWCU 
STARY ZAMEK

Wystawę prac malarskich Jana Kazimierza Olpińskiego można zwiedzać do końca grudnia br. w Muzeum 
Miejskim w Żywcu (34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 2, tel. 033 861 21 24, www.muzeum-zywiec.pl). Muzeum czynne 
jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00.
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Orient w warszawskim
Muzeum Narodowym

O
d 17 października do 21 grud
nia br. czynna jest w Muzeum 
Narodowym w Warszawie 
wystawa „Orientalizm w malarstwie, 

rysunku i grafice w Polsce w XIX 
i pierwszej połowie XX wieku”. To 
pierwsza w Polsce prezentacja orien- 
talizmu w sztuce przełomu wieków, 

inspiracji była literatura piękna, jak 
choćby Baśnie z tysiąca i jednej nocy, 
a w sztuce polskiej utwory naszych 
wielkich romantyków, przede wszyst
kim Mickiewicza i Słowackiego.

Do najbardziej znanych arty
stów zajmujących się tą tematyką 
należeli we Francji - Alexandre

1. Tadeusz Ajdukiewicz, 
„Arab na pustyni”, 1885 r., 
olej, tektura,
wym. 28 x 35,8 cm 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

2. Adam Styka, „Modlący 
się Arab", 1920 r., olej, 
tektura, wym. 50 x 50 cm 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

obejmującego, poza naszym kra
jem, m.in. Francję, Anglię, Niemcy 
i Włochy. Jego źródłem było zaintere
sowanie w XIX w. malarzy europej
skich Wschodem, które pojawiło się 
na większą skalę w epoce romanty
zmu i było inspirowane takimi wyda
rzeniami politycznymi, jak wojna 
Napoleona w Egipcie, zajęcie Algieru 
przez Francuzów, walka Greków 
o niepodległość czy też wojna krym
ska. Do bliższego poznania Wschodu 
przyczyniły się także liczne w tym 
czasie ekspedycje naukowe, w któ
rych artyści zatrudniani byli jako 
rysownicy, pomocni w sporządzaniu 
dokumentacji z tych wypraw.

Orientaliści, bo tak nazywano 
malarzy zajmujących się tematyką 
wschodnią, przedstawiali najczęściej 
sceny historyczne i aktualne wydarze
nia polityczne na Wschodzie, motywy 
religijne przeniesione we współcze
sną scenerię, haremy i targi wschod
nie, pejzaże i zabytki architektury, 
sceny rodzajowe. Częstym źródłem 

Gabriel Decamps, Eugene Delacroix, 
Jean Antoine Gros, Jean Auguste 
Dominique Ingres, Horace Vernet, 
w Anglii - Frederick Lewis i Charles 
Robertson, w Austrii - Carl Leopold 
Muller, w Niemczech - Carl Werner. 
W Polsce do najwybitniejszych orien- 

talistów należeli m.in. Tadeusz Aj
dukiewicz, Stanisław Kaczor Ba- 
towski, Stanisław Chlebowski, Jan 
Ciągliński, Aleksander Laszenko, 
Alfred Wierusz Kowalski, Wacław 
Pawliszak i Franciszek Tępa. Tematyką 
orientalną zajmowała się jednak więk
szość naszych malarzy w XIX w., 
w tym tak znani, jak Józef Brandt, 
Juliusz Kossak, Jan Matejko, Piotr 
Michałowski.

Na wystawie zaprezentowane są 
prace wszystkich znaczniejszych mala
rzy polskich, zajmujących się tematyką 
orientalną, w sumie blisko 200 obra
zów i ponad 100 rysunków i rycin, 
pochodzących z 23 muzeów i z kolek
cji prywatnych. Prace pokazane są 
w układzie tematycznym, co pozwala 
na wydobycie podobieństw polskiego 
orientalizmu do nurtów orientalnych 
w innych krajach europejskich i dzie
lących go od nich różnic.

Sztuka obca przedstawiona jest 
w niewielkim wyborze, na zasadzie 
kontekstu dla zjawisk występujących 
w sztuce polskiej i na przykładach prac 
artystów najwybitniejszych, takich jak 
Iwan Ajwazowski, Eugene Delacroix, 
Jean Leon Gerome, Horace Vernet 
i Carl Werner.

Uzupełnieniem wystawy są orga
nizowane przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie niedzielne spotkania, 
zajęcia dla grup szkolnych i czwartko
we wykłady (m.in. „Pomiędzy modą 
a tradycją. Orientalizm w malar
stwie polskim XIX wieku” - dr Anna 
Kozak, „Kolekcjonerstwo orien- 
taliów w Polsce” - prof, dr hab. 
Zdzisław Zygulski jun., „Orient 
w kulturze i świadomości Polaków” 
- prof, dr hab. Jan Kieniewicz, 
„Stanisław Chlebowski nadworny 
malarz sułtana Abdiilaziza” - prof, 
dr hab. Tadeusz Majda, „Na wschód 
od Grecji. Europejscy artyści odkry
wają Wschód” - dr hab. Andrzej 
Pieńkos), koncerty, widowisko nar
racyjne i film. Wystawie towarzyszy 
naukowy katalog pod redakcją Anny 
Kozak i Tadeusza Majdy.
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Drukarskie techniki 
zdobienia papierów i tkanin

W
 Muzeum Papiernictwa w Dusz
nikach Zdroju znajduje się ko
lekcja papierów wzorzystych, 
określana jako „Kolekcja Szczerbiń- 

skiego”. Zapoczątkował ją w 1985 r. 
zbiór papierów dekorowanych ręcznie 
przez krakowskiego introligatora Stefana 
Szczerbińskiego w latach 1911-1958. 
Wśród nich znalazły się nieliczne tzw. 
papiery stemplowe, wytworzone przez 
S. Szczerbińskiego oraz Bonawenturę 
Lenarta i Karola Homolacsa metodą 
drukarską za pomocą różnego rodzaju 
stempli, walców i klocków do drukowa
nia tkanin.

W latach 2001-2006 córka Stefana 
Szczerbińskiego, Barbara, przekazała 
dusznickiemu muzeum dalsze zabytko
we papiery z kolekcji swojego ojca, bar
wione różnorodnymi metodami w pol
skich oraz zagranicznych warsztatach 
introligatorskich, w tym cenny zbiór 
papierów szwajcarskiego introligatora 
Emila Kretza (1896-1960), zdobionych 
opracowaną przez niego metodą druku 
pośredniego (Batikmodeldruck).

Unikatowy charakter „Kolekcji 
Szczerbińskiego” skłonił Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju 
do zorganizowania w 2002 r. czaso
wej wystawy poświęconej rękodziel
niczym technikom barwienia i zdobie
nia papierów introligatorskich Stefana 
Szczerbińskiego. Z muzealnego zbioru 
wybrano wówczas najbardziej reprezen
tatywne wzory różnych form i metod 
barwienia papierów.

Efektem dalszych prac badawczych 
nad papierami wzorzystymi jest tegorocz
na wystawa w Muzeum Papiernictwa, 
poświęcona tym razem drukarskim tech
nikom barwienia papierów. Drukarstwo 
tekstylne poprzedzało i inspirowa
ło drukarską sztukę zdobienia papie
rów, stąd powinowactwo włókniarstwa 
i papiernictwa w obszarze dotyczącym 
rękodzielniczego zdobnictwa meto
dami drukarskimi stało się motywem 
przewodnim dusznickiej wystawy. Oba 
wątki tematyczne ekspozycji zilustro
wano zabytkami ze zbiorów własnych 
Muzeum Papiernictwa, zbiorów innych 
muzeów oraz osób prywatnych.

Drukiem określamy proces wielo
krotnego wykonania obrazu z różnych 

form drukujących - stempli, matryc, 
cylindrów, klisz - na podłoże druko
we, którym często jest papier. Papiery 
dekorowane drukiem bywają określane, 
w zależności od narzędzia użytego do 
ich zdobienia, stemplowymi, walcowy
mi lub ogólnie drukowanymi. Drukiem 
bezpośrednim zdobiono m.in. papiery 
introligatorskie, wyróżniające się nie
skomplikowanym, zazwyczaj stylizo
wanym zdobnictwem, kształtowanym

wszechnic do oprawy książek, wykle- 
jania wnętrz mebli, pudełek i produkcji 
tapet. Niewiele wiadomo o ich wyrobie 
w Polsce. Zapewne wytwarzano je na 
marginesie produkcji tapet, intensywnie 
rozwijającej się od połowy XIX w., bądź 
też importowano z Niemiec i Francji. 
Papiery, prezentowane na wystawie 
w Dusznikach, przeważnie dziewiętna
stowieczne, pochodzą z nieustalonych 
wytwórni europejskich.

1. 2. Papiery zdobione drukiem bezpośrednim: 
stemplowym, ok. 1952 r., S. Szczerbiński, 
Polska (1) i perkalowym, XVIII-XIX w., 
nieustalona wytwórnia europejska (2)

pod wpływem idei artystów skupionych 
w Warsztatach Krakowskich (1913- 
-1926), stowarzyszeniu, które wyznacza
ło kierunek rozwoju nowoczesnej sztuki 
użytkowej. W pierwszej ćwierci XX w. 
papiery te wytwarzali zarówno uznani 
twórcy rzemiosła introligatorskiego - 
Bonawentura Lenart, Karol Homolacs, 
Stefan Szczerbiński, jak i ucznio
wie krakowskiej Szkoły Przemysłu 
Artystycznego, uczestniczący w kur
sach introligatorskich organizowanych 
w Muzeum Techniczno-Przemysłowym 
w Krakowie.

Inną odmianą papierów dekorowa
nych drukiem bezpośrednim są papie
ry zdobione matrycami stosowanymi 
w drukarstwie bawełnianych tkanin 
(perkalu, cycu, kartunu), zwane w Polsce 
perkalowymi lub kartunowymi. Pojawiły 
się one około 1735 r. w Niemczech 
(Augsburg). W latach 1750-1830 pa
piery perkalowe wykorzystywano po- 

Przykładem zdobienia papie
rów introligatorskich techniką druku 
pośredniego są papiery szwajcarskiego 
introligatora Emila Kretza, nazywa
ne Batikmodeldruckpapiere, barwione 
w połowie XX w. opracowaną przez 
niego metodą (Emil Kretz - Buchbinder, 
Lehrer, Sammler, [w:] Katalog wysta
wy, Basel 1961, s. 7). Technikę druku 
pośredniego, zwaną niekiedy batikową, 
zaczerpnięto z indonezyjskiej metody 
barwienia tkanin, w której stosowano 
rezerważ, czyli zabezpieczano fragmenty 
tkaniny przed zabarwieniem, nanosząc 
na nią za pomocą klocków masę izo
lującą. Zadrukowany materiał lniany 
lub bawełniany zanurzano w roztworze 
farby, najczęściej w zimnym roztworze 
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ciemnobłękitnego barwnika roślinnego 
- indygo, po czym tkaninę płukano 
i prano, usuwając tym samym masę 
izolującą.

Jedną z najstarszych funkcji papie
rów wzorzystych jest zastosowanie ich 
do zdobienia ścian. Bliskie pokrewień
stwo tych papierów z tapetami istnieje 
od dawna. Powstanie tapety jako deko
racji ściennej wiąże się z arabsko-per- 
skim obszarem kulturowym. Jej nazwa, 
oznaczająca kobierzec, dywan, wywodzi 
się z perskiego słowa tapeh. Papierowe 
obicia ścienne pojawiły się w Europie 
prawdopodobnie już w XV w., poprze
dzone wielowiekową tradycją zdobienia 
ścian okładziną drewnianą, ceramiczną, 
kurdybanami, szlachetnymi tkaninami 

M. Spurlina i H. Rahna i częstochowską 
wytwórnię A. Gerkego.

Na dusznickiej wystawie gros tapet, 
przedstawionych w formie wzorni
ków, pochodzi właśnie z częstochow
skiej fabryki obić papierowych i papie
rów kolorowych, założonej w 1894 r. 
pod nazwą „Gerke i S-ka, Sp. z o.o. 
Częstochowa”.

Drukarstwo tekstylne zastąpiło nie
doskonałe metody dekoracji tkanin 
przez zamalowanie ich powierzchni far
bami. Wynalazek druku bezpośredniego 
i pośredniego przypisuje się mieszkań
com Egiptu, mieszkańcom wybrzeży 
Morza Kaspijskiego bądź też mieszkań
com Indii. Nie znamy też dokładnej 
genezy europejskiego drukarstwa tek- 

też batikowym, który w następnym stu
leciu zdominował drukarstwo tkanin. 
Od 1850 r. rękodzielniczy druk tka
nin zastąpiono powszechnie drukiem 
mechanicznym. Jedynie w sztuce ludo
wej ręczne drukarstwo tkanin przetrwa
ło aż do połowy XX w.

Na wystawie dusznickiej drukarstwo 
tekstylne zilustrowano zabytkowymi 
tkaninami dekoracyjnymi (kapa, obrus) 
i odzieżowymi (spódnice, zapaski), zdo
bionymi zarówno drukiem bezpośred
nim, jak i pośrednim. Uzupełnieniem 
wyrobów włókienniczych są klocki 
i deski stosowane w drukarskim zdob
nictwie tkanin w XIX i na początku 
XX w. oraz wzorniki druków na płót
nie. Zabytki pochodzą z historycznie

3. Papier zdobiony 
drukiem pośrednim, 
batikowym, przed 1960 r., 
Szwajcaria

4. Papier zdobiony 
drukiem bezpośrednim, 
XIX w., Ukraina

5. Przykład wzoru 
tapety z wzornika tapet 
częstochowskiej fabryki 
obić papierowych
i papierów kolorowych, 
1914 r., Polska

(zdjęcia: Muzeum

Papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju)

oraz malowidłami wykonanymi przy 
użyciu szablonów. Metodę nanoszenia 
wzorów za pomocą szablonów zastą
piono z czasem zdobieniem drewnia
nymi rytowanymi stemplami. Wyrób 
tapet jako namiastki kosztownych tka
nin rozpoczęto w XVI w. w Anglii bądź 
Francji.

Odpowiednikiem tapet w Polsce od 
XVI do XVIII w. były kołtryny, czyli 
obicia ścienne lub zasłony w formie pio
nowych pasów z tkaniny bądź papieru, 
malowane za pomocą szablonów lub 
drukowane ręcznie za pomocą klocków 
drzeworytniczych.

Nowoczesną produkcję tapet rozpo
częto w Polsce w XIX w. W tym okresie 
założono dwie największe wytwórnie 
obić papierowych: warszawską fabrykę 

stylnego. Archiwalia potwierdzające jego 
istnienie w 1234 r. w Hiszpanii wskazują 
na Egipt jako kolebkę drukarskiej sztuki 
zdobniczej tkanin (R. Forrer, Die Kunst 
des Zeugdrucks vom Mittelalter bis zur 
Empirezeit, Strasburg 1898, ss. 18-19). 
Stąd przeniknęła ona za pośrednictwem 
Arabów na kontynent europejski, gdzie 
upowszechniła się w następnym stuleciu 
w formie druku bezpośredniego, pole
gającego na odbiciu wzoru na tkaninie 
klockiem drzeworytniczym, pokrytym 
naturalnym barwnikiem. W Europie aż 
do końca XVII w. zadrukowywano tka
niny sposobem bezpośrednim, farbami 
olejnymi. W tym okresie pojawiły się 
w Europie wzorzyste tkaniny baweł
niane, importowane głównie z Indii, 
barwione drukiem pośrednim, zwanym 

udokumentowanych warsztatów wielko
polskich i małopolskich, a także z licz
nych nieustalonych pracowni z dzisiej
szych terenów Dolnego Śląska.

Wystawie w Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju (czynnej do końca 
2008 r.) towarzyszy katalog, będący 
cennym źródłem historycznym i przy
czynkiem do badań nad historią techniki 
i technologii zdobienia papierów. Polska 
literatura przedmiotu jest uboga i frag
mentaryczna. Przeważają w niej opraco
wania o podręcznikowym charakterze, 
publikowane bądź w formie artykułów 
w przedwojennych czasopismach specja
listycznych, bądź też krótkich rozdzia
łów w podręcznikach introligatorstwa.

Teresa Windyka

MUZEUM 
PAPIERNICTWA 
w Dusznikach Zdroju

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój, tel. 074 86 6 9 248, fax: 
074 86 69 020, e-mail: biuro@muzpap.pl, www.muzpap.pl) czynne jest od maja do października od poniedziałku do sobo
ty w godz. 9.00-17.00, w niedziele w godz. 9.00-15.00, od listopada do kwietnia-od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-15.00. 
Obecny rok upływa w dusznickiej papierni pod znakiem obchodów 40-lecia Muzeum Papiernictwa, dlatego w kalendarzu 
imprez muzealnych przewidziano cały szereg wydarzeń związanych ze wspomnianym jubileuszem; omówiona wystawa 
jest jedną z tych imprez.
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Pomnik w Jassach
W

 rumuńskim mieście Jassy - 
dawnej stolicy Hospodarstwa 
Mołdawskiego - na skrzyżowa
niu ulic Cuza Voda i Bratianu, znajduje 

się nieduży plac, zastawiony parkującymi 
samochodami. Jedną jego stronę zajmuje 
gmach filharmonii, od wielu lat będą
cy w ruinie. Pośrodku placu, otoczony 
różanym klombem, stoi okazały pomnik 
mołdawskiego kronikarza i polityka 
z XVII w., Mirona Costina. Pomnik, 
rzec można, polski, bo wykonany przez 
polskiego rzeźbiarza i wyraźnie eksponu
jący polski wątek biografii tej tak ważnej 
w dziejach Rumunii postaci.

Autor monumentu, Władysław Hegel, 
to twórca zupełnie u nas zapomniany, choć 
dobrze znamy jego ojca, warszawskiego 

(Bohaterskim strażakom), upamiętniający 
antytureckie powstanie w 1848 r., z monu
mentalną figurą anioła, wiodącego do wal
ki o wolność. Najczęściej, bo co najmniej 
czterokrotnie (w Bacau, Dorohoi, Gałaczu 
i Piatra Neamt) utrwalał dla potomności 
wizerunek Mihaila Kogalniceanu, zmarłe
go w 1891 r. historyka i premiera Rumunii, 
którego znał osobiście.

W 1891 r. Hegel został profeso
rem bukaresztańskiej Szkoły Sztuk 
i Rzemiosł, a w 1898 r. Narodowej 
Szkoły Sztuk Pięknych, gdzie wychował 
całe pokolenie rumuńskich rzeźbiarzy. 
Zmarł w 1918 r. bądź w Bukareszcie, 
bądź w Stanach Zjednoczonych, dokąd 
wyjeżdżał w latach Wielkiej Wojny. 
W Jassach stoją dwa jego dzieła: oprócz

1. Pomnik Mirona Costina w Jassach

2. 3. Płaskorzeźby: „Costin na dworze Jana III Sobieskiego” (2) i „Aresztowanie Costina” (3)

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

rzeźbiarza Konstantego Hegla. Władysław 
urodziłsięwWarszawie 13 kwietnia 1838 r. 
Krótko, jako wolny słuchacz, uczęszczał 
w 1861 r. do warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych (gdzie ojciec był profesorem), po 
czym wyjechał na studia do Paryża. Od 
1875 do 1900 r. wystawiał na paryskich 
salonach portretowe popiersia i medalio
ny. W 1885 r. zamieszkał w Bukareszcie. 
Tu - jako Vladimir Hegel - pracował in
tensywnie przede wszystkim w dziedzinie 
rzeźby monumentalnej. Pomnik Mirona 
Costina z 1888 r. przyniósł mu rozgłos, 
a rosnąca liczba prestiżowych zamówień 
najlepiej świadczy o wysokiej ocenie ko
lejnych prac. W Bukareszcie wzniósł mię
dzy innymi pomnik „Eroilor Pompieri” 

Costina pomnik romantycznego poety 
i dramatopisarza Vasile Alecsandriego 
przed gmachem Teatru Narodowego.

Kim był Miron Costin? Urodził 
się pod koniec 1633 lub na początku 
1634 r., tuż przed lub krótko po tym, 
jak jego rodzice przenieśli się z Mołdawii 
do Polski i osiedli w Nowosiółce na 
Podolu. Uczył się w kolegium jezuitów 
w Barze, potem służył w polskim wojsku, 
walczył pod Beresteczkiem. W 1652 r. 
wrócił do Mołdawii i rozpoczął bły
skotliwą karierę polityczną. Obdarzany 
zaufaniem kolejnych, często zmieniają
cych się hospodarów - także ze względu 
na znajomość spraw polskich - doszedł 
do najwyższych godności w państwie. 

W 1676 r. został wielkim logofetem 
(kanclerzem), w 1679 r. kajmakanem, 
czyli zastępcą hospodara. Zaczął wtedy 
pisać dzieła historyczne - po rumuń
sku (Latopis Ziemi Mołdawskiej) i po 
polsku (Chronika Ziem Mołdawskich 
i Maltańskich). W 1684 r. podczas wojny 
z Turcją jako jej formalny stronnik dostał 
się do polskiej niewoli, ale traktowany 
był nie jak jeniec, lecz jak gość króla 
Jana III Sobieskiego. Napisał wówczas 
poemat Historyja polskimi rytmami 
o Wołoskiej Ziemi i Maltańskiej, zadedy
kowany „Najjaśniejszemu i niezwyciężo
nemu monarsze sarmackiemu Janowi III 

panu mojemu wielce miłościwemu 
i dobrodziejowi” (M. Costin, Latopis 
Ziemi Mołdawskiej i inne utwory histo
ryczne, Poznań 1998). Do Mołdawii 
wyjechał pod koniec 1685 r., a choć 
odsunął się od polityki, był postrzegany 
jako przywódca propolskiego stronnic
twa. To właśnie przyniosło mu zgubę. 
W grudniu 1691 r. aresztowali Costina 
- w jego posiadłości Barbogi - żołnie
rze hospodara Constantina Cantemira, 
nieprzyjaznego Polsce. Przewieziony do 
pobliskiego miasta Roman został ścięty 
bez oskarżenia i wyroku.

Pomnik w Jassach powstał z funda
cji króla Rumunii Karola I, wspartej 
składkami województw, instytucji i osób 
prywatnych. Na masywnym, czterome
trowym cokole wznosi się nadnaturalnej 
wielkości posąg kronikarza w narodo
wym stroju, z piórem w prawej i zwojem 
papieru w lewej dłoni. Tablica z przodu 
wymienia fundatorów, z tyłu - członków 
komitetu budowy pod prezesurą Mihaila 
Kogalniceanu. Najciekawsze są dwie pła
skorzeźby po bokach cokołu. Pierwsza 
przedstawia kronikarza, czytającego swe 
dzieło na dworze Jana III (zatem w 1684 
lub 1685 r.). Król siedzi na podium pod 
baldachimem, w otoczeniu żołnierzy. 
Relief jest w tej części tak wypukły, że 
postać Sobieskiego niemal wyskakuje 
z tła. W lewym dolnym rogu znajduje się 
sygnatura-,, W. Hegel 1888”. Druga płasko
rzeźba ukazuje dramatyczny moment 
aresztowania Costina, co wedle przekazów 
nastąpiło przy łożu zmarłej właśnie żony.

W 1884r. w krypcie cerkwi Brani§teni 
koło miasta Roman odnaleziono szkiele
ty, które uznano za szczątki Costina 
i jego żony. Kilka lat później pochowano 
je pod cokołem budowanego pomnika. 
Monument w Jassach, dzieło polskiego 
artysty, jest więc równocześnie grobem 
wybitnego Mołdawianina, który Polskę 
uważał za swą drugą ojczyznę.

Jarosław Komorowski
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300 LAT
EUROPEJSKIEJ 
PORCELANY Miśnieński 

serwis myśliwski
Wśród porcelany pre

zentowanej w Galerii 
Europejskiego Rzemiosła 
Artystycznego w Muzeum 
Narodowym w Warszawie 
wyróżnia się unikatowy zespól 
serwisowy w puzdrze deko
rowany miniaturami myśliwski
mi, pędzla najwybitniejszego 
malarza manufaktury w Miśni, 
Johanna Gregoriusa Hóroldta 
(1696-1775), twórcy stylu deko
racji na wczesnej porcelanie 
miśnieńskiej, określanego jako 
„malarstwo Hóroldta”, konty
nuowanego z powodzeniem 
do dzisiaj.

Wiadomo, że ten utalento
wany artysta zdobywa! prak
tykę w Strassburgu, a później 
w Wiedniu, gdzie w 1719 r. 
współpracował przy dekora
cjach dalekowschodnich na 
porcelanie, przeznaczonej 
do wystroju gabinetu porce
lanowego pałacu Dubskych 
w Brnie Morawskim.

Do wyjazdu do Miśni 
(w kwietniu 1720 r.) namówił 
Hóroldta arkanista Samuel 
Stóltzel, dla którego powrót 
do Miśni z tak cennym nabyt
kiem okazał się doskonałym 
sposobem uniknięcia kary za 
wcześniejszą ucieczkę do kon
kurencji. Hóroldt przywiózł ze 
sobą receptury nowych, lep
szych farb naszkliwnych (tzw. 
Schmelzfarben), którymi wkrót
ce zastąpił farby stosowane 
dotychczas przez zatrudnio
nego w manufakturze złotnika 
i malarza farbami emaliowymi 
Georga Funcke, skromne pod 
względem skali barw i nie naj
lepszej jakości.

Do 1725 r. stworzył pracow
nię malarzy dekoracji barw
nych na porcelanie i został jej 
szefem, uzyskał tytuł malarza 
nadwornego króla, ale przede 
wszystkim wypracował nowy 
styl barwnych dekoracji chi- 
noiseries na porcelanie, trafia
jąc genialnie w gust i potrzeby 
odbiorców początku XVIII stule
cia, zafascynowanych Dalekim 
Wschodem i modą na „chińsz- 
czyznę”. Wypracowany przez 
niego styl - Hóroldtmalerei 

- opierał się na powtarzaniu 
modnych zdobień w wielu 
wariantach, co było możliwe 
dzięki stworzonemu przez 
Hóroldta obszernemu wzor
nikowi, zawierającemu około 
tysiąca rysunków z postaciami 
i scenkami „chińskimi”, znane
mu jako tzw. Schulz-Codex.

Zlecając kopiowanie wła
snych wzorów podwładnym 
i uczniom, Hóroldt wykonywał 
sam - zwłaszcza w pierwszych

Precyzję miniatorskich przed
stawień, dbałość o szczegół 
stroju myśliwych, utensyliów 
myśliwskich i realizm scen 
podkreśla bezpośrednia nar
racja i nietypowe, reporter
skie zbliżenia scenek na czar
kach. Kompozycja, maniera 
malarska i żywa, świetlista 
kolorystyka wskazują jed
noznacznie na rękę mistrza. 
Miniatury sprawiają wraże
nie wielokolorowych, dzię

1. Serwis 
porcelanowy 
z miniaturami 
myśliwskimi 
Johanna 
Gregoriusa 
Hóroldta, Miśnia, 
około 1723-1724 r. 
w drewnianym 
puzdrze z XVIII w., 
zdobionym 
wycinankami 
z rycin (w zbiorach 
Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie)

latach pracy w Miśni - szcze
gólne, prestiżowe zamówienia. 
Do takich należał niewątpli
wie prezentowany tu zespół 
sześciu czarek ze spodkami, 
z miniaturowymi scenkami 
dworskiego polowania na dzi
kie ptactwo i jelenia. Zostały 
one umieszczone w czwórlist- 
nych ramkach, obwiedzionych 
koronkowym ornamentem 
wolutowo-cęgowym, ze szla
kiem złoceń ornamentalnych 
wokół krawędzi.

Złocenia i kartuszowe ram
ki miniatur wykonano w miś
nieńskiej pracowni Hóroldta. 

ki umiejętnemu dozowaniu 
i dobieraniu pigmentów. 
Nowością technologiczną 
i warsztatową jest użycie 
ciepłej, kładzionej walorowo 
zieleni z akcentami koloru 
żółtego; ten szczegół wielu 
badaczy uznaje zgodnie za 
typowy dla palety malarskiej 
Gregoriusa Hóroldta.

Dekoracje powstały naj
pewniej około 1723-1724 r., 
z użyciem nowych farb 
o większej zawartości topnika 
{Schmelzfarben). Tworzą jed
norodną stylistycznie grupę 
wraz z innymi wczesnymi 

naczyniami zdobionymi minia
turami o tematyce myśliwskiej 
pędzla Johanna Gregoriusa 
Hóroldta, przechowywanymi 
w muzeach europejskich. 
W Porzellansammlung w Dreź
nie zachowały się imbryczek 
i miska z miniaturami myśliw
skimi, pochodzące z serwisu 
podarowanego w 1722 r. przez 
Augusta II synowej - Marii 
Józefie (znanego dzięki zapi
sowi w Inventarium uber das 
Palais zu Alt-Dresden, założo
nemu w 1721 r.), aw Museum 
fur Kunst und Gewerbe 
w Hamburgu - datowany na 
lata około 1723-1724 - imbry
czek z miniaturami przed
stawiającymi polowanie na 
dzika i śniadanie myśliwych, 
który pierwotnie należał do 
serwisu myśliwskiego hrabie
go Fryderyka Vitzthum von 
Eckstadt.

Warszawski zespól z deko
racjami Hóroldta, wraz ze 
wspaniałym puzdrem, kupio
no do kolekcji w 1948 r. od 
osoby prywatnej.

Wewnętrzne wieko cisowe
go puzdra jest zdobione imita
cją czerwonej japońskiej laki 
(techniki maki-e), zaś ścianki 
zewnętrzne - kolorowanymi 
i werniksowanymi wycinanka
mi z rycin (niemieckich lub 
francuskich?), pochodzących 
z około 1740 r. Naklejone 
na kremowy grunt kredowy 
wycinanki tworzą symetrycz
ne kompozycje, obwiedzione 
malowanym czerwonym szla

kiem z regencyjnymi złocenia
mi. Drewniany wkład, obcią
gnięty jedwabnym zielonym 
welurem i srebrną koronką, 
stanowi dopasowany futerał na 
porcelanę. Pomiędzy puzdrem 
i wkładem zachowała się nie
wielka karteczka z odręcznym 
napisem: „Szkatułka wytępiana 
ręką Maryi Kazimiery Sobieskiej 
I ofiarowana przez nią siostrze 
swoiey Wielopolskiey W.K. 
Koronney” oraz kilkanaście 
zapasowych fragmentów gra
ficznych wycinanek.

Intrygująca notatka nasuwa 
wiele wątpliwości i pytań.
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Jeżeli wycinanki ze szty
chów miałaby wykonywać 
Maria Kazimiera d'Arqu- 
ien (1641-1716) - królo
wa Marysieńka, żona Jana 
III Sobieskiego dla swo
jej siostry, Marii Anny de la 
Grange d’Arquien (zm. 1733), 
trzeciej żony Kanclerza 
Wielkiego Koronnego Jana 
Wielopolskiego (1630-1688), 
to należałoby zmienić dato
wanie grafik, przynajmniej na 
początek XVIII stulecia. Takie 
datowanie nie jest wyklu
czone; fragmenty grafik są 
niewielkie i choć dwukrotnie
- w latach sześćdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX w.
- byty poddawane oględzi
nom specjalistów, to zawsze 
z zastrzeżeniem ryzyka błędu 
w datowaniu z uwagi na ich 
fragmentaryczność.

Jeżeli puzdro - przynaj
mniej gdy chodzi o wyklejanki - 
jest dziełem rąk Marii Kazimiery 
Sobieskiej, to musialo powstać 
przed 1716 r. (Marysieńka zmar
ła w zamku Blois we Francji 30 
stycznia 1716 r.). Mogło być 
prezentem dla Wielopolskiej, 
ale na pewno nie było ono fute
rałem na serwis porcelanowy, 
który wykonano prawie 10 lat 
później.

2. Czarka ze spodkiem 
z serwisu z miniaturami 
J.G.Hóroldta: 
polowanie na ptactwo 
(czarka), flirtująca 
para na polowaniu 
(spodek) (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

(zdjęcia: Teresa 
Żóttowska-Huszcza i Elżbieta

Gawyszewska)

O wtórnym przystosowa
niu puzdra do funkcji futerału 
na miśnieński serwis świad
czy elegancki wkład, powstały 
zapewne później niż puzdro. 
Wkład wykonano z przezna
czeniem na konkretne przed
mioty. Eleganckie opakowanie 
stanowiło jednocześnie dosko
nałe zabezpieczenie dla cen
nej porcelany i ułatwiało jej 
przenoszenie lub transport.

Cenny, choć z punktu 
widzenia użytkowników nie
kompletny (bez dzbanka, miski 
i cukiernicy) serwis mógł być 
używany - dzięki bezpiecz
nemu opakowaniu - podczas 

śniadań na książęcych polo
waniach. Taka hipoteza, wysu
nięta przez badacza niemiec
kiego, nie jest jednak przeko
nywająca. Ryzyko uszkodze
nia tak wyjątkowej porcelany 
podczas posiłku w plenerze 
i celebrowanie picia herbaty 
przez myśliwych na polowaniu 
(nawet jeśli byłyby to damy) 
- to argumenty wykluczające 
powyższą hipotezę. Oryginalne 
opakowanie wyjątkowego ser
wisu dało możliwość bezpiecz
nego przemieszczania i było 
chyba świadomym zamiarem 
wykorzystania cennej rodzinnej 
pamiątki (puzdro) jako oprawy 

dla dzieła rzemiosła artystycz
nego najwyższej klasy.

Serwis byt publikowa
ny w katalogach i na wysta
wach: Muzeum Narodowego 
w Warszawie, w latach 1964 
i 1980, wystawie monograficz
nej w Dreźnie, zorganizowa
nej w 1996 r. z okazji 300. 
rocznicy urodzin Johanna 
Gregoriusa Hóroldta oraz na 
wystawie miśnieńskiej porce
lany o tematyce myśliwskiej 
w Moritzburgu, Dusseldorfie- 
-Benrath i Iphofen w Niemczech 
w 2005 i 2006 r.

Wanda Załęska

Spotkanie z książką

NAJCENNIEJSZE OBIEKTY KIELECKIEGO MUZEUM

Stulecie kieleckiego Muzeum Narodowego uświetniła kolejna (po czyn
nej od kwietnia do sierpnia br. ekspozycji „Donatorzy Muzeum Narodo
wego w Kielcach") wystawa zatytułowana „Najcenniejsze zabytki Muzeum 

Narodowego w Kielcach” (październik-grudzień 2008). W katalogu wystawy 
pod red. Anny Kwaśnik-Gliwińskiej w dwunastu rozdziałach przedstawione 
zostały niektóre z prezentowanych na wystawie eksponatów, pogrupowane 
w działach.

Jako pierwszy omówiony został Dział Malarstwa i Rzeźby: malarstwo 
polskie (w tym uważany za klejnot malarstwa w kieleckich zbiorach obraz 
Józefa Pankiewicza „Portret dziewczynki w czerwonej sukience” z 1897 r., na 
którego zakup czekano wiele lat), malarstwo obce i nieatrybuowane, rzeźba 
polska (m.in. „Akt kobiecy" dłuta Edwarda Wittiga z 1916 lub 1918 r.), rzeźba 
polska nieatrybuowana i rzeźba obca.

Kolejno przedstawiono Dział Sztuki Współczesnej; jego najcenniejsze 
zabytki stanowią część kolekcji gromadzonej w muzeum od 1947 r. - to m.in. 
obrazy Zdzisława Beksińskiego, Antoniego Fatata, Władysława Hasiora, 
Romana Kramsztyka, Rafała Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Ignacego 
Stanisława Witkiewicza.

Dział Rycin zawiera grafiki i rysunki polskie i obce powstałe 
od końca XVI w. do czasów współczesnych (warto tu wymienić 
miedzioryty: „Portret Jerzego Ossolińskiego” Wilhelma Hondiu- 
sa i „Portret Daniela Dilgerusa” Jeremiasa Falcka - oba z 1648 r. 
czy najpełniejszą w Polsce kolekcję klocków drzeworytniczych 
Stefana Mrożewskiego, podarowaną muzeum w ub. roku).

Najcenniejszymi obiektami Działu Rzemiosła Artystyczne
go są tapiserie brukselskie z warsztatu Jakuba Geubelsa Mt. 
sprzed 1546 r., gdańskie szafy, włoskie renesansowe skrzynie 
szufladowe, szkło artystyczne z hut czeskich; dział ten po
szczycić się też może największym w Polsce zbiorem ceramiki 
ćmielowskiej.

W Dziale Sztuki Ludowej od początku jego funkcjonowania, 
czyli od 1953 r. gromadzone są zabytki kultury ludowej Kielec

czyzny. Najliczniej reprezentowana jest rzeźba, w tym przede wszystkim pra
ce Józefa Piłata, są tu też tkaniny, stroje ludowe, wyroby snycerskie, zabawki 
ludowe i sprzęty związane z kultywowaniem obrzędów.

Najciekawsze i najstarsze zabytki ze zbiorów muzeum zachowały się 
w Dziale Historii. Są to dokumenty pochodzące z okresu od XVI do XIX w.: 
przywileje nadawane miastom, listy, mapy, zbiory związane z Legionami, ko
lekcja numizmatyczna, militariów, uzbrojenia (wyjątkowo cenny napierśnik 
i naplecznik husarski z końca XVI w., jeden z kilku zachowanych w zbiorach 
światowych).

Zbiory Działu Archeologii reprezentują wszystkie epoki, najcenniejsze są 
tzw. skarby - skarb denarów rzymskich z I i li w. n.e., odkryty w okolicach 

Buska Zdroju, czy skarb brązowy kultury łużyckiej z IX w. p.n.e., znaleziony 
w Witowie koto Kazimierzy Wielkiej. Wyjątkowym zabytkiem w Dziale Przy
rody jest znaleziony w okolicach Chmielnika ząb słonia kopalnego sprzed 
15 min lat.

Końcowe rozdziały katalogu przedstawiają wybrane eksponaty z Mu
zeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Lat Szkolnych Stefana 

Żeromskiego (będących oddziałami kieleckiego muzeum). 

Ostatni rozdział - „Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki” za
wiera omówienie prac konserwatorskich wykonanych przez 
zespół tej muzealnej pracowni, czynnej od 1962 r.

Warto wspomnieć, że wystawa nie zachowała katalogowe
go porządku, urządzona została w stylu dawnego pałacowe
go wnętrza, gdzie obrazy, meble i tapiserie zgromadzone są 
razem. Trudno było wybrać najcenniejsze obiekty na wystawę, 
tak jak trudno było wybrać przedmioty, które powinny być opi
sane w katalogu. Taki wybór zawsze jest subiektywny.

Starannie wydany, obszerny (400 stron, ponad tysiąc zdjęć, 
wykaz cytowanej literatury, indeksy osób i nazw geograficz
nych) katalog na pewno przybliży czytelnikom wartość eks
ponatów kieleckiego muzeum. Można go kupić (cena: 80 zł) 
w muzealnym sklepiku.
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Polskie ślady 
w biografii Marii Taglioni

Najpierwszą tancerką baletu 
jest Taglioni. Nieładna, ale 

tak zgrabna, iż mówią wszyscy, 
że na świecie nic podobnego 
widzieć nie można - wszystkim 
Polakom, oprócz mnie, głowy 
pozawracala" - pisat Juliusz 
Słowacki w liście do matki, 
Salomei Becu, z Paryża 7 
marca 1832 r„ jeszcze przed 
premierą Sylfidy (12 marca 
tego roku), tego najsłynniej
szego baletu tancerki. Maria 
Taglioni już wtedy musiala zro
bić na poecie mocne wraże
nie, mimo że niechętnie się do 
tego przyznawał, nie mógł jed
nak wiedzieć, iż w jej żytach 
płynęła polska krew.

Otóż babką Marii ze stro
ny matki była rodowita Polka, 
Marianna Teresa (Zofia) 
Stębnowska (lub Stępkowska, 
1753 lub 1761-1848), śpie
waczka opery w Sztokholmie, 
żona Christoffera Christiana 
Karstena (1756-1827), znanego 
tenora-barytona szwedzkiego, 
związanego na stałe ze sto
łeczną operą. Wprawdzie nie 
wiadomo, kiedy i w jakich oko
licznościach Karsten poślubił 
pannę Stębnowską, lecz warto 
nadmienić, iż nie byt to jedyny 
polski akcent w jego życiu, 
albowiem ów sławny śpiewak 
zetknął się w Sztokholmie 
w 1797 r. z powracającym 
z niewoli rosyjskiej Tadeuszem 
Kościuszką, który obdarował 
go pamiątkowym złotym pier
ścieniem z ametystem (klej
not znajdował się do 1939 r. 
w zbiorach rapperswilskich; 
pokazano go na wystawie 
w Warszawie w 1928 r.).

Córka Karstenów, Jadwiga 
Zofia (Sophie), w 1802 r. 
została żoną Włocha Filippa 
Taglioniego (1777-1871), który 
zaangażowany został w tymże 
roku w sztokholmskim teatrze 
królewskim jako pierwszy 
tancerz i baletmistrz. Z tego 
małżeństwa urodziła się córka 
Maria (1804-1884), a nieco 
później syn Paolo - oboje uta

lentowani, poświę
cili się bez reszty 
Terpsychorze.

Wygląd młodziut
kiej Marii nie zapo
wiadał przyszłych, 
olśniewających suk
cesów. Była chudą, 
lekko garbiącą się 
dziewczynką, ze zbyt 
długimi rękami, ale 
dysponowała takimi 
atutami, jak piękne 
ramiona, zgrabne 
nogi i długa deli
katna szyja. Przede 
wszystkim miała jed
nak ogromny talent, 
wspomagany przez 
równie wielką cierpli
wość i żelazny upór. 
Reszty dopełniła 
mordercza wprost 
praca, pod okiem 
jedynego i najlep
szego mistrza, jakim 
był jej własny ojciec. 
Codzienne ćwicze
nia wyrobiły w niej giętkość, 
cudowną równowagę, precy
zję i wdzięk, przesłaniające 
rzeczywisty wysiłek mięśni. 
Jak się okazało, superlatywy 
wygłaszane przez zachłystu
jących się z podziwu ówcze
snych pisarzy i krytyków, 
w rodzaju divine, admira
ble, Inimitable, prodigieuse, 
miały solidne podstawy. Po 
premierze Sylfidy wzruszony 
i wstrząśnięty Paryż po pro
stu oszalał. O sukcesie baletu 
zadecydowały choreografia 
Taglioniego oraz interpretacja 
głównej roli przez jego córkę, 
która po raz pierwszy poka
zała, iż pointy mogą służyć 
celom artystycznym, a nie jak 
dotychczas czysto technicz
nym popisom, przekazując 
przy tym wrażenie nieważ
kości i nieuchwytności oraz 
eterycznego uduchowienia. 
Jej lekkość ruchów wprawiała 
w osłupienie, o czym świad
czą ówczesne relacje, jak np.: 
[Maria] „nie spada, lecz opada

na ziemię”-, „ruchów jej nie da 
się opisać stówami. Pływa 
w naszych oczach jak ktębu- 
szek dymu lub pytek puchu. 
Wydaje się z trudem trzymać 
ziemi"-, „bez końca wzbija się 
w górę i żaden z jej ruchów 
nie zdradza śladu zmęczenia”. 
Ukoronowaniem tych opinii 
stała się wypowiedź Charlesa 
de Boigne (1857): „Kto nie 
widział tańczącej Taglioni, nie 
będzie wiedział nigdy, czym 
jest idealne piękno tej niebiań
skiej sztuki".

Jakże inna była Maria 
w życiu prywatnym! Według 
(niechętnego jej, co prawda) 
Alberta Dresdena Vandama na 
gruncie towarzyskim „nie było 
ani śladu owego wdzięku tak 
widocznego, nawet u schyłku 
jej kariery, na scenie. Jedno 
ramię miała wyższe; lekko kula
ła, a na domiar złego kiwała 
się jak kaczka. Złożone w ciup 
usta byty mocno zaciśnięte, 
na bezbarwnych wargach nie 
zagości! nigdy uśmiech, a na 

cudze uwagi odpo
wiadała monosyla
bami". Nawet jeśli 
opinia Vandama 
była stronnicza, nie 
zmienia to faktu, 
iż balerina z racji 
swego charakteru 
nie należała do osób 
łatwych do współ
życia ani na scenie, 
ani poza sceną. 
Brak pogodnego 
usposobienia kwali
fikował ją niejako do 
typów nazywanych 
przez Francuzów 
une pimbeche (stara 
panna), stąd mało 
jest wizerunków, 
oddających jej praw
dziwe wnętrze.

Wszakże taki por
tret, sporządzony ad 
vivum przez Sewe
ryna ©leszczyń
skiego (1801-1876), 
powstał w Warsza

wie w marcu 1838 r., w trak
cie występów Taglioni; wid
niejący pod litografią napis 
nie pozostawia wątpliwości: 
„Marja Taglioni / Pierwsza 
Tancerka Teatrów Cesarskich 
/ w Petersburgu / rysowana 
w czasie występowania na 
scenie / Warszawskiej w Marcu 
1838". Wizerunek przedstawia 
Marię nie w roli scenicznej, 
lecz prywatnie, w modnej fry
zurze i sukni, i jest niemal 
idealnym plastycznym odpo
wiednikiem opinii Vandama, 
której ©leszczyński raczej 
nie mógł znać. Dzieło 
©leszczyńskiego pozostało 
niezauważone na Zachodzie 
Europy (nie uwzględnił go np. 
Edwin Binney, organizując 
w 1984 r. wystawę na temat 
ikonografii baleriny, ze zbiorów 
brytyjskich). Najwięcej szcze
gółów o tej interesującej lito
grafii zawiera obszerny anons, 
zamieszczony w „Kurierze 
Warszawskim” (nr 79 z dnia 
22 marca 1838 r.), powtórzo-
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ROZMAITOŚCI

1. „Maria Taglioni jako Sylfida”, 
litografia Achille’a Deverii, 1837 r.

2. „Portret Marii Taglioni”, litografia 
Seweryna Oleszczyńskiego 
według własnego rysunku
ad vivum, 1838 r.

(litografie ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie)

ny bez zmian w 79. numerze 
„Gazety Warszawskiej": „Kiedy 
cala publiczność z nadzwy
czajnym zapałem przyjmuie 
każde wystąpienie P. Taglioni 
[...], kilku wielbicieli jej tańca 
zachwycającego nieporówna
nym wdziękiem, postanowili 
pozostawić dla lubowników 
teatru przyiemną pamiątkę iej 
pobytu w Warszawie a zarazem 
zebrać iakiekolwiek wsparcie 
dla nieszczęśliwych, którzy 
przez gwałtowny wylew Wisty 
pozbawieni zostali sposobu do 
życia. IV tym celu, ich stara
niem i kosztem wyjdzie w tych 
dniach z litografii bankowej 
piękny wizerunek Taglioni na 
papierze welinowym i chiń
skim podług wzoru paryskie
go, szczególniej odznaczający

się trafnością rysów tej artystki. 
Pycinkę tę podwyższa znaczny 
talent znakomitego rytownika 
Seweryna Oleszczyńskiego, 
który podzielaiąc współczucie 
nieszczęśliwym swą pracę na 
ich korzyść ofiarował”.

Pobyt Marii nad Wisłą 
w 1838 r. trwał od 12 do 29 
marca. Tancerka wystąpi
ła w operach: Robert Diabeł 
Meyerbeera i Niema z Portici 
Aubera oraz w baletach (bliżej 
nieznanych) Rycerz i Wieszczka 

oraz La Revolte au sera- 
il (w Warszawie bawiła 
jeszcze dwukrotnie - 
w 1841 i 1844 r.). Pobyt 
Taglioni w ojczyźnie 
jej babki zaowocował 
znajomością mazura: 
Maria nauczyła się go 
w marcu 1838 r., ubra
na w dodatku w pol
ski strój narodowy, 
wykonany specjalnie 
dla niej w Krakowie. 
Mazurka po raz pierw
szy zatańczyła publicz
nie 9 czerwca 1838 r. 
w Her Majesty’s Theatre 
w Londynie (gwoli ści
słości ów taniec nie byl 
w Anglii zupełną nowo

ścią, ponieważ w tym samym 
teatrze w 1836 r. w balecie 
Beniowsky Angelica Saint- 
-Roman zachwycała craco- 
vienne, czyli mazurkiem tań
czonym w Krakowie). Ile było 
w tym geście chęci popisania 
się nowym - egzotycznym na 
zachodzie Europy - tanecz
nym układem, ile reklamy, a ile 
spontanicznych odruchów 
sympatii dla Polski i Polaków - 
tego nie sposób rozstrzygnąć. 
Pamiętajmy jednak, iż w tym 

czasie żyta jeszcze sędziwa 
pani Karsten ze Stębnowskich, 
która w ewentualnych kon
taktach z jej stawną wnuczką 
mogła odegrać ważną rolę.

Bratanica Marii, również 
Maria (zwana Młodszą), posz
ła w ślady ciotki i została tan
cerką, choć nigdy nie dorów
nała jej talentem ani rozgłosem. 
Także ona tańczyła w War
szawie (19 maja - 8 czerw
ca 1851 r.) - dla cara rosyj
skiego i jego świty w Teatrze 
w Pomarańczami w Łazien
kach oraz w Skierniewicach. 
Dla publiczności warszawskiej 
wystąpiła dwa razy, m.in. we 
fragmencie Sylfidy.

La Grande Taglioni defini
tywnie wycofała się ze sceny 
w 1847 r., występując nieprze
rwanie przez blisko ćwierć 
wieku, licząc od wiedeńskiego 
debiutu w 1822 r. Pozostaje 
nam żałować, że nie może
my wsiąść do wehikułu czasu 
i jej obejrzeć, chociażby dla 
porównania z Anną Pawtową, 
Galiną Utanową, Margot 
Fonteyn, Mają Plisiecką czy 
Carlą Fracci...

Hanna Widacka

Spotkanie z książką

LEDÓCHOWSCY I ICH ZBIORY

Wystawie „Ród Ledóchowskich - Ojczyźnie i Bogu” w Muzeum 
Historycznym m.st. Warszawy (wrzesień-listopad 2008 r.) to

warzyszył wydany przez to muzeum katalog pod red. Barbary Hen- 
sel-Moszczyńskiej. We wstępie do publikacji Joanna Bojarska - dy
rektor warszawskiego Muzeum Historycznego tak charakteryzuje 
ród Ledóchowskich: „Prawi obywatele, bohaterscy żołnierze, żarliwi 
katolicy, byli i są nadal wzorem dla przyszłych pokoleń", po czym 
stwierdza: „Zaprezentowanie tej rodziny w kontekście historycznym 
pozwoli także pełniej zrozumieć specyfikę i zawiłości polskich dzie
jów. Ród Ledóchowskich [...] do dziś hołduje tradycji w najlepszym 
tego słowa znaczeniu. «Bacz na obyczaje przodków* - to zawołanie 
rodowe przewodzi wszelkim działaniom na rzecz Polski i Europy”.

Dzieje rodu przedstawił w pierwszej części ka
talogu Stanisław Ledóchowski w eseju Duch dzie
jów naszych. Ledóchowscy z perspektywy pięć- 
setlecia 1442-2008. Druga część publikacji skła
da się z siedmiu rozdziałów, odpowiadających 
poszczególnym częściom wystawy. Poznajemy 
wołyńskie korzenie rodu (m.in. przedstawiona 
jest tu zachowana w rękopisie „Genealogia Do- 
mus Leduchovania” z XVIII w. (?), regest przywile
ju króla Zygmunta III na pisarstwo krzemienieckie 
dla Samuela Ledóchowskiego z 1613 r.), rodowe 
siedziby w Górkach koto Klimontowa i w Lipni
cy Murowanej (reprodukcje obrazów i fotografii 
przedstawiających właścicieli i ich siedziby, tłoki 
pieczętne z herbami, inwentarze dóbr, a także 
np. krzyż upamiętniający uwłaszczenie włościan 

w dobrach klimontowskich w Sandomierskiem w 1861 r., zegar ko
minkowy z drugiej potowy XIX w., komplety sztućców i fajka z herbem 
Szatawa, fragment serwisu wykonanego na zamówienie kardynała 
Mieczysława Ledóchowskiego w Sevres w drugiej połowie XIX w.). 
Kolejne rozdziały przedstawiają działalność rodu Ledóchowskich 
„W służbie Rzeczypospolitej", „W dobie zaborów”, „W służbie Kościo
ła" (m.in. reprodukcje obrazów przedstawiających poszczególnych 
członków rodu, nadawane im przywileje, tłoki pieczętne, a także - pa
miętnik, szkaplerz, mandolina i sprężynowa waga na listy Marii Teresy 
Ledóchowskiej czy różaniec Włodzimierza Ledóchowskiego). Ostatni 
rozdział - „Od Drugiej Rzeczypospolitej do współczesności" ukazu
je powojenną działalność rodu Ledóchowskich (pokazano tu m.in. 

dokumenty i wydawnictwa związane z działal
nością Fabryki Siatki Jednolitej hr. Stanisława 
Ledóchowskiego, dyplomy i odznaki nadane 
członkom rodu).

Katalog jest starannie wydany w albumowym 
formacie, ma ciekawą szatę graficzną. Obiek
ty, których zdjęcia zostały tu reprodukowane, 
wypożyczone zostały na wystawę z instytucji 
(m.in. Biblioteki Polskiej w Paryżu, Instytutu Si
korskiego w Londynie, Zgromadzeń ss. Urszula
nek w Lipnicy Murowanej, Pniewach, Warszawie 
i Krakowie, Archiwum Towarzystwa Jezusowego 
w Krakowie) oraz ze zbiorów prywatnych Stani
sława Ledóchowskiego.

Katalog można nabyć (cena: 45 zł) w Mu
zeum Historycznym m.st. Warszawy.
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Spotkanie z książką ROZMAITOŚCI

PROBLEMATYKA PRAWNA MUZEÓW

\ Ą /ydana w 2008 r. przez Oficynę Wolters Kluwer publi- 
V V kacja Prawo muzeów, pod red. Józefa Włodarskiego 

i Kamila Zeidlera, jest nie tylko przyczynkiem do refleksji 
nad normatywno-prawną stroną funkcjonowania muze
ów, może stać się też praktycznym narzędziem w co
dziennej pracy osób związanych z tymi instytucjami.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich 
zawiera artykuły naukowe wybitnych specjalistów prawa 
kultury, często związanych z praktyczną działalnością 
muzeów. Ta część została umownie podzielona na trzy 
bloki tematyczne. Pierwszy blok obejmuje artykuły do
tyczące problematyki prawnej polskich muzeów. Rafał 
Król pisze tu o genezie, roli i zadaniach współczesnych 
muzeów, Katarzyna Zalasińska - o pojęciu muzealiów 
w prawie ochrony dziedzictwa kultury, Juliusz A. Chro- 
ścicki zajmuje się zagadnieniem rad muzealnych, Anna 
M. Jurkowska-Zeidler - gospodarką finansową muzeów, 
Piotr Ogrodzki porusza problem kradzieży zbiorów z pol
skich muzeów, Maciej Trzciński - znaczenia ekspertyz 
dziel sztuki i zabytków, Dorota Olejniczak przedstawia 
zarys problematyki prawnej fałszerstw dziel malarskich, 
Monika Drela - prawne aspekty rozpowszechniania wy
glądu muzealiów, Wojciech Paczuski zajmuje się regu
lacją wywozu dziel sztuki i zabytków, a Lech Czerniak 
- aspektami zabytków archeologicznych. Blok drugi - to 
teksty dotyczące problematyki prawnej muzeów w Eu
ropie i na świecie. Poruszone tu zostały takie tematy, 
jak: rola muzeów w ochronie dziedzictwa kulturalne
go w świetle dokumentów międzynarodowych (Anna 
Przyborowska-Klimczak), międzynarodowa ochrona 
dziedzictwa kulturowego a działalność muzeów (Anna 
Gerecka-Żotyńska), Kodeks Etyki dla Muzeów ICOM 
(Jerzy Zajadło), prawo muzeów i ochrona muzealiów 
w Republice Federalnej Niemiec (Maria Dunajska). Au
torzy artykułów składających się na trzeci blok zajęli się 
problematyką rewindykacji. Wojciech Kowalski pisze tu 
o immunitecie jurysdykcyjnym dziel sztuki pozyskanych 
na wystawę z zagranicy, Dariusz Matelski - o proble
mie reprywatyzacji dóbr kultury w Europie Środkowej 
i Wschodniej w latach 1989-2005, Magdalena Marcin
kowska zajmuje się rewindykacją muzealiów z Rosji, 
Agnieszka Stawomirska-Chmarzyńska - problemem 
własności zbiorów muzealnych, a Maciej Wojciechow
ski - własności muzealiów znajdujących się w polskich 
muzeach martyrologicznych. Wszyscy autorzy tekstów 
mieli całkowitą swobodę wypowiedzi, w efekcie w jednej 
publikacji przedstawione zostały różne postawy i postu
laty w stosunku do zagadnień funkcjonowania muzeów. 
Jak podkreślają we wstępie redaktorzy, często oni sami 
nie zgadzają się z tezami zawartymi w publikowanych 
wypowiedziach.

Drugą część książki, która ma charakter praktyczny, 
stanowi tekst ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach 
wraz z aktami wykonawczymi. Część trzecia zawiera na
tomiast tłumaczenie nowej wersji Kodeksu Etyki dla Mu
zeów ICOM, dokonane przez Przemysława Rybińskiego. 
Potrzeba aktualizacji funkcjonującego dotychczas tłu
maczenia autorstwa Stanisława Waltosia podyktowana 
została gruntowną rewizją, jakiej poddano pierwotny 
tekst Kodeksu etyki zawodowej z 1986 r.

Na końcu książki zamieszczony został wykaz literatu
ry, źródła prawa i orzecznictwo.

To nowatorskie opracowanie tematyki na polskim 
rynku wydawniczym z pewnością znajdzie licznych od
biorców wśród pracowników muzeów, w kręgach nauko
wych i akademickich.

Publikację można nabyć (cena: 59 zł) w księgarniach 
prawnych i naukowych oraz u wydawcy (Wolters Kluwer 
Polska, redakcja książek: 01-231 Warszawa, ul. Płoc
ka 5 a, tel. 022 535 80 00, 31-156 Kraków, ul. Zacisze 7, 
tel. 012 630 46 00, e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl, 
księgarnia internetowa: www.profinfo.pl).

Ma ją Kraków, ma i Warszawa...
W zamieszczonym w tym nume

rze artykule Staromiejski pawilon 
(ss. 28-30) Stanisław Grzelachowski 

pisze o metalowej makiecie rozebrane
go w pierwszej połowie XIX w. kościo
ła Wszystkich Świętych w Krakowie, 
która ma przypominać, jak wyglądała 
świątynia i jej najbliższe otoczenie. We 

wrześniu br. podobna makieta stanęła 
w Warszawie. Odsłonięto ją na rogu ulic 
Krakowskie Przedmieście i Miodowa 
w przededniu 28. rocznicy wpisania Sta
rówki na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, 
a upamiętniać ma ona to specjalne wy
różnienie staromiejskiego kompleksu.

Przestrzenny model Starego Miasta 
o powierzchni 52 x 52 cm, wykonany 
z brązu, usytuowany został na granito
wym postumencie o wysokości 98 cm. 
Na jego bocznych ścianach są zapisa
ne po polsku, angielsku i francusku infor
macje o wpisie Starego Miasta na listę 
UNESCO. Na wierzchu płyty ten sam 
tekst jest umieszczony także w alfabecie 
Braille’a. Pozwala to osobom niewi- 
dzącym nie tylko na odczytanie infor
macji, ale także rozpoznanie modelu 
dotykiem ręki, co pomoże im zwiedzać 
tę część miasta.

Autorami projektu - wykonanego na 
zlecenie stołecznego konserwatora za
bytków - są architekci Dariusz Śmie- 
chowski i Krzysztof Domaradzki (autor 
koncepcji przebudowy Krakowskiego 
Przedmieścia), a wykonawcami kolum
ny - artysta rzeźbiarz Antoni Grabowski 
oraz architekt Dariusz Śmiechowski. Wy
konanie i ustawienie postumentu zostało 
sfinansowane przez Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków.

Zaplanowano ustawienie ośmiu takich 
samych kolumn w różnych punktach na 
obrzeżu Starego Miasta, także od strony 
Wisły i Trasy W-Z. Pozostałe siedem postu
mentów zostanie ustawionych w 2009 r.

Grafika w Łazienkach Królewskich

We wrześniu br. czynna była w Er
mitażu w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie wystawa „Zabytki w gra

fice i rysunku Romana Muchy”, zorga
nizowana przez Łazienki Królewskie, 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i re
dakcję „Spotkań z Zabytkami".

Roman Mucha, wieloletni nauczyciel 
plastyki, wykładowca metodyki plastyki 
w Instytucie Wychowania Plastyczne
go UMCS w Lublinie oraz nauczyciel 
historii sztuki i liternictwa w Zespole 
Szkól Pedagogicznych w Zamościu, 
w grafice warsztatowej i użytkowej za
czął specjalizować się od 1965 r. Zaj
muje się głównie grafiką warsztatową 
- techniki wypukłe (linoryt, drzeworyt) 
i techniki wklęsłe (miedzioryt, akwafor
ta i sucha igła). Uprawia również grafikę 
użytkową - ilustruje książki, projektuje 
plakaty, zaproszenia, listowniki, kartki 
pocztowe, datowniki i znaki graficzne. 
W dorobku ma ponad 200 ekslibrisów.

Swoje prace prezentował na kilku
dziesięciu wystawach indywidualnych 
w kraju i zagranicą, brał ponadto udział 
w ponad stu wystawach zbiorowych.

Reprodukcje wybranych linorytów 
Romana Muchy z cerkwiami przedsta
wione zostały w numerach 6, 2003, ss. 
22-23 i 1,2008, s. IV okt. „Spotkań z Za
bytkami”, a reprodukcje z różnymi za
bytkami na ekslibrisach w numerze 5, 
2008, s. IV okł. W maju 2007 r., w czasie 
uroczystości 60. rocznicy założenia pa
rafii św. Stanisława biskupa w Jarczo
wie, otwarta została galeria autorska

linorytów Romana Muchy - „Drewniane 
cerkwie Zamojszczyzny” (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 7, 2007, s. 28).

Wernisaż - Roman Mucha zaprasza do 
zwiedzania wystawy

(fot. Stanislaw Grzelachowski)

Na wystawie w Ermitażu prezento
wanych było 19 rysunków Romana Mu
chy (piórkiem, cienkopisem, tuszem), 
42 linoryty, 89 ekslibrisów wykonanych 
w różnych technikach oraz 22 grafiki 
(sucha igła, akwaforty, akwatinty, mie
dzioryty, linoryty). Tematem wszystkich 
prac - zgodnie z zainteresowaniem au
tora - byty zabytki architektury w Pol
sce (głównie stare cerkwie).

Wystawie towarzyszył folder opra
cowany przez Magdalenę Maciejew
ską i Piotra Berezowskiego, w którym 
zamieszczony został spis eksponowa
nych prac.
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Redakcja „Spotkań z Zabytkami"

Szanowni Państwo,

Piszecie w numerze 10, 2008 o przekłamaniach 
związanych z bałamutnym tekstem, jaki ukazał 
się na temat muzeów w „Gazecie Stołecznej”. 
Pozwolę sobie jednak na wrzucenie kamyka 
i do Państwa ogródka. Oto czytam w tym samym 
numerze cenionego przeze mnie czasopisma, 
jakim są „Spotkania z Zabytkami", w rubryce 
„Przeglądy, poglądy", że: „Kopalnia wielicka sta
nowi jedyny obiekt górniczy na świecie czynny 
nieprzerwanie od średniowiecza do chwili obec
nej". To stwierdzenie jest nieprawdziwe. Istnieje 
jeszcze jedna taka kopalnia, która czynna jest 
nieprzerwanie od średniowiecza i w dodatku 
starsza, co potwierdzają najwybitniejsi znawcy 
historii polskiego solnictwa. Co więcej nadal 
funkcjonuje znakomicie w Bochni dla potrzeb 
rosnącego z roku na rok ruchu turystycznego 
(w 2007 r. - 140 000 osób) najstarszy nieprze
rwanie czynny szyb sięgający swoimi począt
kami połowy XIII w.i Owszem, kopalnia wielicka 
jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 

Naturalnego i Kulturalnego UNESCO, ale na niej 
powinna się również znajdować starsza Bochnia.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku

Jan Flasza
dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera 

w Bochni

Szanowni Państwo!

Pragnę wyrazić swoje wyrazy uznania wobec teks
tu „No i po co nam w ogóle te muzea...?" autor
stwa Anny Żakiewicz z Muzeum Narodowego 

w Warszawie, który ukazał się na lamach paź
dziernikowego numeru „Spotkań z Zabytkami". 
Moim skromnym zdaniem powinien on dotrzeć 
do szerszego grona odbiorców (np. ukazać się w 
łatwo dostępnym bezpłatnym dzienniku „Metro").

Jestem stosunkowo młodym pracownikiem 
poznańskiego Muzeum Narodowego. Jako entu
zjasta swojej pracy staram się śledzić teksty, które 
dotyczą problematyki muzeów w Polsce. Faktycz
nie w ostatnich miesiącach, m.in. dzięki „Spotka
niom z Zabytkami", ten temat jest dyskutowany, 
jednakże któż inny, jak nie muzealnicy, powinni 
przyczyniać się, aby nie był on tylko i wyłącznie 
przedstawiany subiektywnym zdaniem dziennika
rzy, którzy nie znają muzeów „od środka".

Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami

Adriana Podmostko-Ktos
Galeria Sztuki Polskiej XVI-XVIII w. 
Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dzień dobry,

przeczytałem artykuł „No i po co nam w ogóle 
te muzea...?", zamieszczony w 10. numerze 
„Spotkań z Zabytkami”. Uważam, że ta dysku
sja powinna mieć ciąg dalszy. Warto porozma
wiać o godzinach otwarcia oraz pracownikach. 
Dostępność w godzinach 9-16, a w sobotę do 
14.00. Tak jest tylko w Polsce. Będąc dwa razy 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu, usłyszałem 
uwagi pracujących tam Pań: „ciepły dzień, to 
przyszli, bo jest klimatyzacja" oraz „ludzie powin
ni już rybę robić na święta, a nie łazić po muze
ach". Porozmawiać o eksponatach raczej się nie 
uda. Panie tam tylko pilnują. W Szkocji, Francji 
czy Czechach otrzymałem wyczerpującą odpo
wiedź na każde pytanie. Podsumowując: najważ
niejszym problemem jest dostęp do muzeum. 
Ze wzrostem nakładów na kulturę można pomy
śleć o zmianie standardów.

Pozdrawiam

Piotr Pietrzak

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

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

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami każdego 
miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym Prenumeratorom, którzy 

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

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
Marek Barański z Gdańska - Sławomir Jakubczak, Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii, wyd. 
MERITUM, Serock 2007

Anna Herlok z Mysłowic - Anna Sieradzka, Szlakiem architektury art deco. Stalowa Wola, wyd. Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2008

Jan Ginko z Zielonej Góry - Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Prawo muzeów, Oficyna Wolters Kluwer, 
Kraków 2008

Joanna Makowska z Jaworzna - Ryszard Jakubowski, Szlak Orlich Gniazd, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wroctaw-Warszawa-Kraków 2008

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tluszczańskiej w Tłuszczu - Literacki atlas Polski, wyd. Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Instytut Książki, Wydawnictwo Bezdroża, Warszawa-Kraków 2007

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 1 A, numer konta: 
90 1240 6175 1111 0000 4563 2608. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów 
pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 
w 2009 r. 7 zi za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2009 r. — 77 zł. Prenumerata 
zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 2001-2006 w cenie 1,50 zł 
za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. 
tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocztowych oraz przez 
listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora 
oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 
31 sierpnia na okres od 1 października. Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce 
zamieszkania prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej. Wpłaty na prenumeratę są przyjmo
wane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. 
Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub 
jego siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron internetowych 
(www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S. A. - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 2009 r. przyjmowane są do 5 grudnia br., 
infolinia 0-804-200-600, www.ruch.com.pl; szczegółowe informacje na stronie internetowej 
„Spotkań z Zabytkami”.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni 
Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” 
(Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki (Hala Kopińska, ul. Grzymały-Sokolowskiego 2), 
w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), w kioskach muzealnych oraz 
^1 Ósfi^h Ruchu na terenie całego kraju.



Witraże w kościele NMP 
w Stargardzie Szczecińskim

1. Fragment wnętrza kościoła NMP
w Stargardzie Szczecińskim, widok na prezbiterium
2. Witraż upamiętniający wizytę królowej Luizy
w Stargardzie w 1798 r.
3. Witraż z przedstawieniem ceremonii ślubu, 1911 r.
4. Witraż z kaplicy Mariackiej - przedstawienie 
alegorii trzech cnót

(zdjęcia: Mirosław Cofta)


