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J
ak wiadomo, w 1882 r. Jan Matejko, z myślą o przyszłych zbiorach wawel
skich, przekazał Wawelowi jedno z najważniejszych swoich dziel - „Hołd 
pruski”. Artysta niejednokrotnie ofiarowywał swoje obrazy. Otrzymywały je 
instytucje, przedstawiciele panujących rodów, wysocy urzędnicy, osoby bli

skie malarzowi lub potrzebujące wsparcia, a nawet cale narody. Ale ta da
rowizna miała wymowę szczególną - przypominała cesarzowi Franciszkowi 
Józefowi o danej w 1880 r. obietnicy przekazania Wawelu, po przeprowadze
niu niezbędnych prac restauracyjnych, na rezydencję cesarską oraz muzeum 
narodowe. Akt darowania obrazu „wzbudził niebywale zainteresowanie w ca
łym kraju, stając się swego rodzaju sensacją. Dość wspomnieć, że w dniu tym 
został przerwany druk «Gazety Lwowskiej*, aby choć w części nakładu umie
ścić wiadomość o tym wydarzeniu. Następny numer «Gazety Lwowskiej* 
zawierał już szczegółowe sprawozdanie z posiedzenia [Wydziału Krajowego], 
zaznaczając, że czyn Matejki stal się «głównym i niemal jedynym tematem zajęcia 
w naszem mieście*" (Anna Petrus, Jan Matejko i początek zbiorów zamku królew
skiego na Wawelu, „Sztuka i historia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki”, Warszawa 1992, s. 135).

Od ponad stu lat obraz eksponowany był w Sali „Hołdu pruskiego” w krakow
skich Sukiennicach. Na czas remontu zabytkowej hali przeniesiono go jednak na 
Wawel, gdzie już po raz drugi od zakończenia przeprowadzonej niedawno kon
serwacji został udostępniony publiczności. Zamieszczony w tym numerze artykuł 
Agnieszki Janczyk Galeria portretów w „Hołdzie pruskim" Jana Matejki (ss. 7-11) 
- to wybrany fragment przygotowywanej właśnie monografii obrazu, nad którą 
prace i badania trwały ponad dwa lata. Artykuł ten jest próbą całościowego opi
sania galerii portretów dziewiętnastowiecznych krakowian, jaką stworzył malarz 
w „Hołdzie pruskim”.

Medal Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa w Warszawie, 
wykonany wg projektu Michała 
Trębickiego (1898 r.)

(w zbiorach Muzeum Narodowego 

w Warszawie)

Istotnym wkładem w badania nad twórczością 
działającego w XIX w. innego polskiego artysty - ma
larza i rzeźbiarza Michała Trębickiego, dotychczas 
niedocenianego i niemal całkowicie zapomnianego, 
jest artykuł Michał Trębicki i Bracia Lopieńscy autor
stwa Ryszarda Bobrowa, znawcy polskiego ztotnic- 
twa (ss. 12-16). Okazuje się, że czasem wystarczy 
mieć dostęp do jednego, ale za to niezwykle boga
tego pod względem zawartości źródła naukowego, 
jakim okazał się ofiarowany do zbiorów Muzeum Na
rodowego w Warszawie album z projektami rysunko
wymi orazzdjęciami zrealizowanych prac złotniczych 
zaprojektowanych przez Michała Trębickiego, by 
- po dokonaniu jego wstępnej analizy - można 
było przewartościować ocenę zasług nie tylko tego 
jednego twórcy, lecz także poziomu całego war
szawskiego ztotnictwa końca XIX w.

Po raz kolejny przekonujemy się więc, że nauka nie odkryła jeszcze wszystkich 
tajemnic związanych ze spuścizną artystyczną naszych twórców. Ale czy można 
powiedzieć coś nowego na temat wielokrotnie badanego i tak dobrze znanego 
zabytku, jakim są słynne Drzwi Gnieźnieńskie? O tym przekonamy się już w naj
bliższym numerze pisma.



Of) przeglądy 
Poglądy

Architekci i radni miejscy w Krako
wie podejmują walkę w obronie cią
gle niedocenianych w tym mieście 
dziewiętnastowiecznych budowli 
modernistycznych. Wspólnie ze stu
dentami architektury z Politechniki 
Krakowskiej opracowali listę prze
szło 150 cennych budowli powojen
nej moderny Krakowa. Podobne listy 
powstają już w Warszawie, Katowi
cach (o architekturze modernistycz
nej w Katowicach zob. artykuł na 
ss. 3-6) i Wrocławiu. Inicjatywa wy
szła z Warszawy - rok temu człon
kowie warszawskiego SARP-u spo
tkali się z architektami największych 
miast Polski. Uznali, że to ostatni mo
ment na ratowanie pereł powojennej 
architektury. W stolicy pod młot 
poszły m.in. kino Praha i Moskwa. 
W wyniku nieprzemyślanych przeró
bek giną również utwory wybitnych 
krakowskich architektów. Tak stało 
się z budynkiem kina Kijów, które 
po modernizacji utraciło częściowo 
swój charakter. Podobny los spotkał 
także gmach Uniwersytetu Peda
gogicznego, który po modernizacji 
stanowi wyjątkowo dobitny przykład 
uśmiercania stylu modernistyczne
go. Listy wartościowych obiektów 
architektury XX w. mogłyby pełnić 
istotną funkcję, wskazując cenne bu
dynki, które wymagają opieki. Pokło
siem tego byłyby zapisy o ochronie 
w planach miejscowych.

„Architektura kurortowa" - to tytuł 
ogólnopolskiej konferencji, któ
ra odbędzie się 24-25 kwietnia br. 
w Połczynie Zdroju. Inicjatywa jej 
zorganizowania zrodziła się w wy
niku dyskusji wśród uczestników 
kolejnych edycji Polsko-Niemieckiej 
Konferencji „ANTIKON Architektura 
Ryglowa - wspólne dziedzictwo", 
przygotowywanych od 9 lat przez 
Towarzystwo Wspierania Rozwoju 
Pomorza Zachodniego SZCZECIN 
EXPO. Konferencja „Architektura ku
rortowa” będzie spotkaniem osób, 
które odpowiedzialne są za kształ
towanie polityki rozwoju szczególnej 
przestrzeni, mających do czynie
nia ze specyficznymi problemami 
w zarządzaniu. Będzie to również 
forum dyskusyjne i niepowtarzalna 
możliwość współpracy i wymiany 
poglądów naukowców z praktykami, 
co może przyczynić się do rozwoju 
miejscowości uzdrowiskowych i wy
poczynkowych w Polsce. Planowane 
sesje tematyczne - to: „Dziedzictwo 
kulturowe architektury uzdrowisko
wej - szanse i zagrożenia"; „Trendy, 
tendencje i kierunki rozwoju architek
tury kurortowej w Polsce i na świę
cie"; „Problemy ładu przestrzennego 
w polskich miejscowościach wypo
czynkowych"; „Studia przypadków 
- rekomendacje i utrapienia".

W październiku 2008 r. Muzeum im. 
Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro

śniewicach obchodziło 100. roczni
cę urodzin swojego twórcy i patrona 
oraz 30. rocznicę powstania. Dokład
nie 24 października 1978 r. „Hetman 
Kolekcjonerów Polskich" przekazał 
narodowi dorobek swojego życia - 
zbiory dziel sztuki, archiwaliów i in
nych pamiątek naszej historii (w su
mie blisko 10 tys. muzealiów i 5 tys. 
woluminów). Dar przyjął prof. Stani
sław Lorentz - ówczesny dyrektor 
Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Powstał w ten sposób w Krośniewi
cach piąty oddział MN W. Po 1989 r. 
muzeum przechodziło różne koleje 
losu, dziś jest samorządową pla
cówką, podległą pow. kutnowskie
mu. W czasie październikowej uro
czystości jubileuszowej zaproszeni 
goście mieli okazję wysłuchać re
fleksji i wspomnień ludzi związanych 
z krośniewickim muzeum i znających 
J. Dunin-Borkowskiego. Obejrzeli ju
bileuszową wystawę, przybliżającą 
postać patrona jako człowieka, far
maceutę i pasjonata-kolekcjonera. 
Wręczone zostały również Honorowe 
Nagrody Hetmana Kolekcjonerów 
Polskich wybitnym, współcześnie 
działającym kolekcjonerom. Nagro
da ta została ustanowiona na wzór 
pierścienia „Digno Amicitiae", któ
rym J. Dunin-Borkowski honorował 
swoich przyjaciół. Trwałą pamiątką 
jubileuszu jest granitowa tablica na 
ścianie muzeum, odsłonięta przez 
wnuczki kolekcjonera.

Zaczęty się prace remontowe w ar
chikatedrze św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie. Początki świątyni 
sięgają końca XIV w. Zbudowana 
w stylu gotyckim była wielokrotnie 
przebudowywana. Po zniszczeniu 
w 1944 r. została na początku lat 
pięćdziesiątych zrekonstruowana 
na podstawie dokumentacji z XV w. 
Obecnie podjęty remont archikate
dry planowany jest na co najmniej 
pięć lat. Ma on objąć uzupełnienia 
murów, renowację wnętrza, przebu
dowę podziemi z kryptami, gdzie ma 
powstać szlak historyczny pokazują
cy historię Polski.

W Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu 20 listopada 2008 r. 
odbyta się sesja pt. „Artystyczna 
spuścizna geniusza rytu Czesława 
Siani powraca do kraju". Powodem 
jej zorganizowania byt zakup przez to 
muzeum zbioru dziel Czesława Stani 
od kolekcjonera Jerzego Krysiaka 
ze Szwecji, który w swoim referacie 
przygotowanym na sesję przed
stawił historię kolekcji „Slanianów”. 
Inni uczestnicy przypomnieli postać 
Czesława Słani, jako światowej sta
wy projektanta, grafika, rytownika.

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 
po remoncie i rozbudowie w ramach 
projektu „Mons Universitatis” przy
gotowało dla zwiedzających nowe 
propozycje wystawiennicze. Udo
stępnione zostały nowe ekspozycje 
stałe: „Galeria malarstwa polskiego 
XIX i XX wieku", „Porcelana tulo- 

wicka” (dar Antoniego Bilońskiego), 
„W kręgu farmacji". Ponadto z okazji 
otwarcia muzeum po przeprowadzo
nych pracach remontowych zorgani
zowane zostały wystawy czasowe: 
„Nauki dawne i niedawne” (ekspo
zycja przygotowana przez Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra
kowie) oraz „Prezentacja mebli po 
konserwacji ze zbiorów Muzeum 
Śląska Opolskiego".

W listopadzie ubiegłego roku w Gli
wicach odbyła się już III Międzyna
rodowa Konferencja Naukowo-Tech
niczna „Spotkanie z zabytkiem”, zor
ganizowana w ramach cyklu spotkań 
specjalistów różnych dyscyplin na
ukowych, którzy prowadzą badania 
w wybranym obiekcie zabytkowym. 
Tym razem przedmiotem sympo
zjum konferencyjnego była ochrona 
założenia folwarcznego we wsi Cie- 
szawa koto Koszęcina. Obiekt ten 
został zwycięzcą konkursu „Zabytek 
Roku 2008”.

Młyn z końca XIX w. na Pradze-Pól- 
noc w Warszawie powinien zostać 
wpisany do rejestru zabytków - 
z takim wnioskiem do Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków 
wystąpiło stowarzyszenie miesz
kańców Michałowa. Obiekt ten 
stanowi przykład zanikającej już 
dziewiętnastowiecznej zabudowy 
przemysłowej i należy go ochronić 
przed ewentualnym zniszczeniem 
w związku z planowaną w pobliżu 
Trasą Świętokrzyską. Stowarzysze
nie chce, by w młynie powstała pla
cówka kulturalna.

W Muzeum Bursztynu w Gdańsku 
czynna jest (do 31 marca br.) wysta
wa „Bursztynowe Skarby XVI -XVI11 w. 
Nowa kolekcja Muzeum Burszty
nu". Znajdują się na niej unikatowe 
obiekty bursztynnictwa będące 
w zbiorach gdańskiego muzeum 
oraz zabytki wypożyczone z kolekcji 
Kunstkammer Georga Laue, które 
muzeum planuje wkrótce zakupić. 
Kolekcja Georga Laue (antykwariu- 
sza z Monachium) gromadzona była 
od lat międzywojennych XX w. i sta
ła się jedną z większych prywatnych 
kolekcji dawnej sztuki bursztynniczej 
w Europie. W 2006 r. pojawiła się 
oferta jej sprzedaży, co stanowiło 
niepowtarzalną okazję dla Muzeum 
Bursztynu w Gdańsku wzbogacenia 
swoich zbiorów. Wszystkie obiekty 
kolekcji Georga Laue są najwyższej 
klasy oraz mają cechy charaktery
styczne dla gdańskich wyrobów: 
zastosowanie rzadkich odmian 
bursztynu, łączenie z reliefami z ko
ści słoniowej, użycie dawnych tech
nik dekoracyjnych. Pozyskanie tej 
cennej kolekcji w znaczący sposób 
powiększy nasze dziedzictwo kul
turowe.

Społeczny Komitet Ratowania Za
bytków Radomia apeluje o utwo
rzenie muzeum historii Radomia. 

Komitet od dawna gromadzi eks
ponaty: stare zdjęcia, dokumen
ty, relacje, a także wyroby, które 
kiedyś produkowano w Radomiu 
- telefony z radomskiej Wytwór
ni Telefonów, maszyny do szycia, 
rowery, a ostatnio także egzem
plarze broni z przedwojennej Fa
bryki Broni i jej następcy Zakładów 
Metalowych. Kolekcję uzupełniają 
makiety, m.in. Miasta Kazimierzow
skiego z wiernie odwzorowanymi 
kamieniczkami. Zbiory rozrosły się 
już tak bardzo, że nie mieszczą się 
w kilku pokojach, które na potrzeby 
Komitetu udostępnił Urząd Miej
ski. Dodatkowo jeszcze seniorzy 
z zarządu federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT w Ra
domiu wystąpili z inicjatywą, aby do 
kolekcji dziedzictwa kulturowego 
Radomia dołączyć eksponaty zwią
zane z przemysłem garbarskim, 
z którego slynęto miasto i także 
zaapelowali o utworzenie muzeum 
historii Radomia. Inicjatywę utwo
rzenia takiego muzeum popiera 
również Adam Zieleziński, dyrektor 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 
który proponuje umieszczenie go 
w Domu Gąski i Esterki. Będzie to 
jednak możliwe dopiero za 2-3 lata, 
po przeniesieniu zbiorów sztuki 
współczesnej do rozbudowywane
go obecnie Mazowieckiego Cen
trum Sztuki Współczesnej „Elek
trownia".

Muzeum Chełmskie otrzymało 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzic
twa Narodowego dotację w ramach 
Programu „Dziedzictwo kulturowe", 
która umożliwiła wytypowanie sied
miu obiektów zabytkowych do kon
serwacji. Są to starodruki - m.in. 
Biblia z 1577 r. i Postylle Katolickie 
z 1584 r„ rękopisy-Kanon wieczor
ny ku czci Bogurodzicy i świętych 
z XVII w., Wizytacja brzeskiej cerkwi 
katedralnej św. Mikołaja z 1759 r., 
dwa feretrony z przedstawieniami 
„Chrystusa Frasobliwego" i „Imma- 
culaty" z XVIII w. oraz „Św. Małgo
rzaty" i „Wniebowzięcia Marii Pan
ny” z XVIII w., a także ikona „Św. Mi
kołaj" z XIX w. Wszystkie te zabytki 
znajdują się w zbiorach Muzeum 
Chełmskiego od kilkudziesięciu 
lat i dotychczas nie były poddane 
zabiegom konserwatorskim. Po 
konserwacji będą prezentowane na 
wystawie stałej.

Kolo Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami w Zabrzu od wielu lat opiekuje 
się zabytkowym (XIX w.) cmenta
rzem żydowskim w Zabrzu. W ostat
nim czasie zepsuciu uległa metalo
wa brama wejściowa na cmentarz 
(duże odspojenia, ubytki, zerwane 
zawiasy). Długo szukano sponso
ra lub wykonawcy, który mógłby 
bramę naprawić. Dopiero dzięki 
zabrzańskiej firmie STALKOWENT 
wykonana została nowa brama, jako 
wierna kopia starej. Zaangażowanie 
tej firmy godne jest pochwały. Oby 
więcej było naśladowców takiej po
stawy.
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W Katowicach przetrwało sporo obiektów architektury modernistycznej. 
Powstały one w okresie międzywojennym, w szczególnej dla tego miasta sytuacji 

historycznej, a ich twórcy - to młodzi polscy architekci, którzy właśnie w Katowicach 
otrzymali szansę realizacji swoich nowatorskich koncepcji.

Katowicki modernizm
BEATA SKRZYPEK 

PAWEŁ POMYKALSKI

atowice, które dopiero w 1865 r. otrzymały 
prawa miejskie, na szansę stania się metropolią mu- 
siały czekać do 1922 r., czyli momentu plebiscytu na 
Górnym Śląsku i wynikłego z niego podziału regionu. 
To właśnie wtedy miasto przyznane zostało stronie 
polskiej i z prowincji wschodnioniemieckiej bardzo 
szybko przekształciło się w stolicę autonomicznego 
województwa. Nowa sytuacja polityczna wymusiła 
budowę wielu gmachów uży
teczności publicznej, a z cza
sem - wraz ze wzrostem liczby 
ludności - także budynków 
mieszkalnych. Dzięki temu 
w południowej części miasta 
spotkać możemy całe kwarta
ły modernistycznej zabudowy. 
Gorącym orędownikiem stylu 
był ówczesny wojewoda śląski 
- Michał Grażyński. W czasie 
jego urzędowania (lata 1926- 
-1939) powstały znakomite 
realizacje, swym poziomem 
często dorównujące projektom 
europejskim. Grażyński, świa
domy trudnej sytuacji społecz
no-politycznej wynikłej z ple
biscytu, poprzez nowoczesną 
architekturę udowadniał siłę 
i stabilność państwa polskiego 
oraz lepsze warunki życia po 
polskiej stronie granicy. Cel 
ten realizowała grupa mło
dych, niezwykle utalentowa
nych architektów, a wśród nich 
takie sławy, jak Karol Schayer, 
Tadeusz Kozłowski, Tadeusz 
Michejda czy Filip Brenner. 
Część z nich - to absolwenci 
Politechniki Lwowskiej, któ

rzy zafascynowani Le Corbusierem czy Mendelsoh- 
nem właśnie w Katowicach otrzymali szansę realizacji 
swoich nowatorskich pomysłów. Ponadto młodzi pol
scy twórcy z wielką chęcią zaadoptowali nowy nurt, 
aby nie nawiązywać do sztuki któregoś z niedawnych 
zaborców.

Główne założenie powstałego na początku XX w. 
stylu zawrzeć można w myśli wygłoszonej przez archi
tekta Luisa Sullivana: „forma musi wynikać z funkcji”. 
Innymi słowy, kształt budynku i jego forma muszą zo
stać podporządkowane funkcjom, które ma do spełnie

nia, a efektywne wykorzy
stanie przestrzeni sprzyjać 
maksymalizacji wygody 
jego użytkowników. Funk
cjonalność jest zatem pod
stawowym wyznacznikiem 
wartości i piękna danego 
obiektu. W zakresie formy 
odchodzono od history- 
zmu i wszelkich stylizacji, 
budynki nie miały zdo
bień i sztukaterii - wszak 
idąc za Adolfem Loosem: 
„ornament to zbrodnia”. 
Przykładem wdrażania po
wyższych zasad może być 
zlecona Karolowi Scha- 
yerowi przebudowa ratu
sza w Chorzowie. Zgodnie 
z wolą władz z budynku 
musiały zniknąć neorene- 
sansowe dekoracje, symbo
lizujące niedawne niemiec
kie panowanie (również 
w sztuce). Budynek zatem 
pozbawiono wszystkich 
dekoracji, a mansardowy 
dach zastąpiono płaskim.

Nowe obiekty cechowa
ły się dużymi i jednolitymi 
powierzchniami elewacji,

1. Drapacz chmur przy ul. Żwirki i Wigury 15, proj. Tadeusz 
Kozłowski, 1929-1930
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wysoko było czymś absolutnie nie
wyobrażalnym. Przed drugą wojną 
światową budynek stanowił nie lada 
atrakcję turystyczną, a znajdujący się 
na jego dachu taras z widokiem na 
panoramę miasta ściągał do Katowic 
turystów z całej Polski, a nierzadko 
także gości zagranicznych. Przy jego 
budowie zastosowano konstrukcję 
szkieletową według pomysłu Stefana 
Bryły, a za projekt odpowiadał Tade
usz Kozłowski.

Drapacz utrzymany w stylu eu
ropejskiego funkcjonalizmu cechuje 
się rzadkimi wówczas rozwiązania
mi, co zdecydowało o jego wygodzie 
i luksusie. Warto chociażby wspo
mnieć o dwupiętrowych piwnicach, 
pralni, suszarni czy zsypie na śmieci. 
O komforcie tego obiektu świadczą 
również trzy windy: dwie osobowe 
(z czego jedna pospieszna) i towa
rowa. To także w tym wieżowcu 
znajdowały się, obok garsonier dla 
ubogich lub samotnych, eksklu
zywne i bardzo pożądane mieszka
nia - przeciętne miało 100 m2 po
wierzchni, a największe aż 140 m2. 
Duże i dobrze oświetlone lokale 
powstały w zgodzie z założeniami 
Karty Ateńskiej, dokumentu spo
rządzonego przez wybitnych archi
tektów w 1933 r. Karta, postulująca 
tworzenie przyjaznych przestrzeni, 
była reakcją na gwałtownie rozra
stające się na początku XX w. mia
sta, a tym samym na pogarszanie się

utrzymanymi najczęściej w jasnych, pastelowych kolo
rach. Prostolinijność i skromność wyrazu oraz fenome
nalne wykorzystanie powierzchni budynku oznaczało 
prawdziwą rewolucję w dotychczasowym postrzega
niu istoty architektury. Przestronne klatki schodowe 
i obszerne wnętrza lokali, duże okna umożliwiające 
nieskrępowany dostęp światła, mieszkania z oranże
riami i toaletami odróżniały kamienice modernistycz
ne od dziewiętnastowiecznych poprzedniczek.

Międzywojenne Katowice, obok Gdyni, stały 
się w Polsce centrum projektowania w nowym sty
lu, a jednym z wybitnych przykładów, także w skali 
ogólnokrajowej, wydaje się „śląski drapacz chmur”. 
Zdumiewał przed wojną - podziw i uznanie wzbu
dza do dziś. Powstały na przełomie lat dwudziestych 
i trzydziestych XX w. obiekt nawiązywał do amery
kańskiej koncepcji budowania wysokich wieżowców. 
Liczy 60 m wysokości i ma 14 pięter - należy pamię
tać, że blisko osiemdziesiąt lat temu mieszkanie tak

warunków mieszkaniowych. Aglomeracje miały być 
dzielone na kilka stref: pracy, mieszkania i wypo
czynku; powinny być otoczone zielenią i dobrze ze 
sobą skomunikowane.
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Katowicki drapacz znajduje się w najciekawszej 
części miasta, zabudowanej w całości kamienicami 
modernistycznymi. Ekskluzywne i eleganckie były 
szczególnie te przy ulicach Marii Sklodowskiej- 
-Curie czy PCK, zwracające uwagę zwłaszcza naroż
nymi oranżeriami - ogrodami zimowymi, powstałymi 
dzięki zabudowaniu balkonów szklanymi ścianami.

Budynki w tym rejonie miasta swoją formę za
wdzięczają mieszkańcom, dla których były przezna
czone. Plebiscyt i podział regionu pomiędzy dwa 
rywalizujące ze sobą państwa spowodował ogromny 
ruch migracyjny. Kiedy jednak po niemieckiej stronie 
powstawały osiedla robotnicze, w Polsce mieszkania 
budowano dla zupełnie innego lokatora - urzędni
ka. Dlatego kamienice są tak bogato wyposażone, 
a ich wystrój - oszczędny, ale niezwykle elegancki 
- wykonany jest z najlepszych materiałów. Klatki 
wyłożone są marmurem, poręcze często przybierają 
niezwykle ekspresyjne formy, złożone z kilku fine
zyjnie zespawanych geometrycznych elementów, nie
rzadko uzupełnione szkłem. Kabiny wind zbudowa
ne zostały z najwyższej jakości drewna, najczęściej 
wyposażone są w lustro, a nierzadko i w siedzisko. 
Niezwykle interesująco zaprojektowano też lampy - 
w chromoniklowych oprawach uzupełnione lustrem 
lub szkłem dają ciekawe efekty iluminacyjne, jako 
przykład można podać podświetlane cyfry z nume-

2. Modernistyczne kamienice 
przy ul. Marii Sklodowskiej- 
-Curie
3. Kamienica przy ul. Marii 
Sktodowskiej-Curie 38, proj. 
Tadeusz Kozłowski, 1936 r.
4. Klatka schodowa
w budynku pracowników ZUS 
przy ul. Marii Sklodowskiej- 
-Curie, proj. Stanislaw
Tabeński, 1938-1939
5. Kamienica przy
ul. Rymera 7, proj. Henryk 
Schmidtke, 1937 r.
6. 7. Kamienica przy
ul. Kopernika 13, proj. 
firma K. Korna, 1937 r. (6) 
oraz klatka schodowa w tej 
kamienicy (7)

rami pięter w wyższych budynkach. Jednym słowem 
mieszkania dla nowo pojawiającej się na Górnym 
Śląsku klasy urzędniczej miały być wyrazem jej sta
tusu i prestiżu..

Inną wybitną katowicką realizacją był budynek 
Muzeum Śląskiego (nieistniejący dziś), zaprojektowa
ny przez Karola Schayera. Prace budowlane ruszyły 
w 1936 r. i trwały zaledwie trzy lata. W ich efekcie
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powstał ogromny obiekt na planie litery „H”, gdzie 
wysoki na osiem pięter centralny korpus, przeznaczo
ny w całości na ekspozycje muzealne, w pewnym frag
mencie przerzucono nad ul. Dąbrowskiego. Główna 
część oparta była na wewnętrznym rdzeniu nośnym 
i dlatego architekt mógł przepruć na niektórych pię
trach ściany zewnętrzne na całej długości pasami

(zdjęcia: Pawet Pomykalski)

okiennymi. Taki zabieg pozwolił na swobodne wpa
danie światła do przestrzeni ekspozycyjnej. W swojej 
epoce był to wybitnie nowoczesny obiekt, zaprojek
towany jako monumentalne tło dla tworzonej w tym 
czasie rzeźby Stanisława Szukalskiego, przedstawiają
cej Bolesława Chrobrego.

Niestety, w czasie okupacji niemieckiej nazistowska 
propaganda uznała budowlę za symbol bolszewicko- 
-polsko-żydowskiej architektury i nigdy muzeum nie 
zostało udostępnione do zwiedzania, a już w 1941 r. 
rozpoczęła się jego rozbiórka. Jedyna część, która się 
zachowała - to niegdysiejsze mieszkania dla personelu 
muzeum.

Innym wspaniałym dziełem Karola Schayera jest 
kamienica narożna przy ul. Dąbrowskiego 24. Zosta
ła ona zaprojektowana w specyficzny sposób, pozwa
lający ukryć nieregularność kształtu działki budow
lanej, na której stoi. Najciekawszą częścią tego domu 
są loggie umiejscowione na każdym z pięciu pięter 
od strony ul. Dąbrowskiego. Ściana wraz z oknami 
wchodzi w głąb budynku płynnym ruchem falistym, 
tworząc przy tym kształt spłaszczonej litery „S”, 
dzięki czemu architekt uzyskał przestrzeń pod wspo
mniane loggie.

Architekturę użyteczności publicznej z ostatnich 
lat dwudziestolecia międzywojennego doskonale 
prezentuje dawny budynek Urzędów Niezespolo
nych, a dziś Wydział Polonistyki Uniwersytetu Ślą
skiego. Obiekt stoi przy pl. Sejmu Śląskiego, dokład
nie naprzeciwko dawnego regionalnego parlamentu. 
W chwili, gdy Katowice zaczęły pełnić funkcję stolicy 

województwa, liczba urzędników tak 
bardzo wzrosła, że w budynku Sejmu 
zabrakło miejsca. Z czasem wymu
siło to budowę dodatkowego gma
chu. Zaprojektowany przez Witolda 
Kłębkowskiego budynek pozbawiony 
został przez twórcę jakiejkolwiek de
koracji; ogromny prostopadłościan 
podzielił w poziomie pasami okien 
(również poziomych) na sześciu kon
dygnacjach i wprowadził tylko jeden 
ryzalit przy północnej ścianie. Przed 
drugą wojną światową całkowicie 
gładkie lico gmachu zdobiła podo
bizna Polskiego Orła w zgeometry- 
zowanej modernistycznej formie 
autorstwa Stanisława Szukalskiego. 
Płaskorzeźba ta, zniszczona podczas 
okupacji niemieckiej, nigdy nie zo
stała odtworzona. Całość elewacji 
była obłożona białymi piaskowco

wymi płytami, a okna osadzono niemalże w płasz
czyźnie ścian, co dało efekt niezmąconej gładkości. 
Budynek mocno ucierpiał w latach siedemdziesiątych 
XX w., gdy szkody górnicze spowodowały powolne 
osypywanie się płyt z elewacji. Zdecydowano wów
czas o przymocowaniu ich ogromną liczbą górni
czych śrub, co bardzo oszpeciło całość. W ubiegłym 
roku podjęta została renowacja obiektu, na szczęście 
usunięto śruby i zamontowano nowe płyty. Niestety, 
budynek został ocieplony, przez co ściany pogrubiły 
się i obecnie okna osadzone są około 12 cm głębiej 
niż pierwotnie.

Szczęśliwie dla architektury modernistycznej wra
ca ona powoli do łask, ponownie zdobywa uznanie 
i należne jej miejsce w historii sztuki i architektury 
oraz myśli inżynierskiej. Po bardzo długim okresie 
zaniedbywania przez miasto swojego najważniejsze
go i najciekawszego dobytku, po przeprowadzanych 
przez lokatorów samodzielnych i nieudolnych re
montach, zwykle kończących się niewłaściwym do
braniem kolorów czy likwidowaniem cennych detali, 
przyszedł czas na stopniową renowację pod okiem 
specjalistów. Dawny blask przywrócono już m.in. ka
mienicom przy ul. Korfantego i Marii Skłodowskiej- 
-Curie. Pozostaje mieć nadzieję, że błąd zaniedbania 
nie zostanie już powtórzony.

Beata Skrzypek 
Paweł Pomykalski

8. Dawny gmach Urzędów Niezespolonych przy pl. Sejmu Śląskiego
(dziś Wydział Polonistyki Uniwersytetu Śląskiegoj, proj. Witold
Ktębkowski, 1935-1936
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W 1882 r. Jan Matejko zapoczątkował zbiory wawelskie, składając iście królewski dar
- obraz „Hołd pruski”. W tym roku już po raz drugi nadarzy się okazja obejrzenia arcydzieła 
w Zamku Królewskim na Wawelu. Patrząc na obraz, warto pamiętać, że artysta uwiecznił 

w kompozycji rysy żyjących wówczas osób.

Galeria portretów
w „Hołdzie pruskim" Jana Matejki
TTTT AGNIESZKA JANCZYK

2007 r. ukończono konserwację monumen-
▼ ▼ talnego obrazu „Hołd pruski” Jana Matejki, 

podjętą przez Zamek Królewski na Wawelu we współ
pracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. Umoż
liwiło to wystawienie dzieła w miejscu, do którego 
zostało podarowane w 1882 r. przez autora: „Hołd 
pruski ma przyozdobić salę zamku wawelskiego po 
dokonanej restauracji tegoż; takim jest życzenie arty
sty. Pragnie on, aby ten wspaniały jego Zygmunt po 
wieczne czasy przyjmował hołdy lenne na zamku kra
kowskim, aby potomność podziwiała nie tylko pędzel 
artysty, ale i ducha obywatelskiej ofiarności, który pa
nował wśród nas!” („Kurier Warszawski”, 9 X 1882).

Pracę nad „Hołdem pruskim” rozpoczął Matejko 
w Wigilię 1879 r. Jego sekretarz, Marian Gorzkow- 
ski, pilnie notował wszelkie informacje dotyczące po
wstawania dzieła: „Po Wielkiejnocy następuje malo
wanie «Holdu pruskiego», do którego to obrazu różne 
zapraszałem osoby do pozowania. Ściągnąłem więc 
księdza Polkowskiego do głowy arcybiskupa; urzędni
ka magistratu Saskiego z ładną brodą do głowy księ
cia Ostrogskiego; młodego ucznia Mańkowskiego do 
głowy pazia; księdza Smoczyńskiego do głowy króla; 
kupca Biasiona do głowy chytrego Niemca Kreutze- 
ra; Wołodkowicza Władysława do Łaskiego; sam tak
że pozowałem trzymając na ręku córeczkę" (Marian 
Gorzkowski, ]an Matejko. Epoka od r. 1861 do końca 
życia artysty z dziennika prowadzonego w ciągu lat 
siedemnastu, oprać. K. Nowacki, I. Trybowski, Kra
ków 1993, ss. 208-209). Artysta cenił pracę z żywy
mi modelami, uważał, że dla kompozycji jest równie 
istotna, jak studia nad ikonografią postaci historycz
nych. Izydor Jabłoński-Pawłowicz zanotował, iż „na 
zarzut, że nie trzyma się wiernie znanych portretów, 
odpowiadał: «Zestaw trzy portrety jednego z królów 
naszych i powiedz, który najwierniejszy. A co ja do
bieram rysów, głów przeciętnych typów, które albo 
rysami lub temperamentem ujawniają moje pojęcia 

o tamtych; wreszcie, trzymając się portretu w danej 
pozycji, byłbym skrępowany i musiałbym jak aktorów 
na scenie enfasujących się do widza robić, ze szkodą 
rozmaitości póz, ruchów, kierunków z sytuacji wy
nikających koniecznych. Czy podobny Zygmunt I na 
sarkofagu do portretu malowanego. Wiszącego nad ka
plicą? Wreszcie mnie idzie o monumentalność postaci 
o żywych głowach»” (I. Jabłoński-Pawłowicz, Wspo
mnienia o Janie Matejce, Lwów 1912, ss. 58-59).

Ukazując postacie historyczne, Matejko nadał im 
rysy członków rodziny, przyjaciół i współpracowni
ków, księży, profesorów, szlachty, kupców. Podobny 
koncept wymyślił prawie pół wieku później Xawery 
Dunikowski, przedstawiając osobistości Krakowa lat 
dwudziestych XX w. jako władców, dworzan, kró
lewny i księżniczki. Za życia Matejki nie spisano 
informacji o wszystkich sportretowanych osobach, 
mimo że wówczas wiedza o modelach artysty była 
powszechna. Tylko Stanisław Tarnowski w swojej 
monografii artysty zamieścił spis portretowanych, 
pomijając jednak niektóre osoby (S. Tarnowski, Ma
tejko, Kraków 1897, ss. 254-255). Ponownie zain
teresowano się tym problemem dopiero w 1912 r., 
a świadectwem prowadzonych wówczas poszukiwań 
jest cykl felietonów w lwowskim „Słowie Polskim”. 
Wzmianki dotyczące pozujących wymagają weryfika
cji, gdyż podane informacje niekiedy wzajemnie się 
wykluczają.

Uwagę widza zwraca wyniosła postać królowej 
Bony w zielono-złocistej sukni, ukazanej po lewej 
stronie obrazu. To idealizowany portret żony autora 
obrazu, Teodory z Giebułtowskich Matejkowej (1846- 
-1896), wówczas już ciężko chorej. Jej rysy były łatwo 
rozpoznawalne: „Do królowej Bony portretował wła
sną małżonkę, której bardzo ładna i śniadawa twarz 
miała istotnie typ włoski” (A. Nowicki, Kogo portre
tował Matejko?, „Słowo Polskie”, nr 60, 1912, s. 10). 
Nawet niechętny Teodorze Gorzkowski zanotował, iż 
w młodości „pomimo ujemnych rysów jej charakteru 
miała w pozorze wielkie ponęty: typ wschodni, smagła 
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jakby Gruzinka, z czarnymi oczyma i palącym wzro
kiem” (M. Gorzkowski, op. cit., s. 17). W pobliżu 
Teodory umieścił Matejko córki: ciemnowłosą Helenę 
jako Zofię - córkę Anny mazowieckiej oraz jasnowło
są Beatę jako Jadwigę Jagiellonkę. Starsza córka Hele
na (1867-1932) poślubiła później Józefa Unierzyskiego 
- malarza i ucznia Jana Matejki. Rodzinną grupę uzu
pełnia matka Teodory - Paulina z Sikorskich Giebuł-

ale i o pozowaniu do obrazów „Wernyhora” i „Hołd 
pruski”. Wspomniana wyżej Lina (1874 lub 1875- 
-1929), przyszła żona krakowskiego dra medycyny 
Eugeniusza Borzęckiego, była modelką malarza przy
najmniej jeszcze trzykrotnie. Uwiecznił ją jako dziec
ko („Joanna d’Arc”), Elżbietę Habsburżankę („Ślub 
Kazimierza Jagiellończyka z arcyksiężniczką Austrii 
Elżbietą”) i jedną z kobiet („Konstytucja 3 Maja”).

1. Jan Matejko, „Hotd pruski”, 1882 r., olej, płótno, wym. 388 x 785 cm
(w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu)towska (1811-1881), wyobrażona jako Anna księżna 

mazowiecka. Nieco dalej znaleźli się dwaj synowie ar
tysty; starszy Tadeusz pozował do postaci pazia trzy
mającego hełm Albrechta Hohenzollerna, młodszy Je
rzy - to ciemnowłosy chłopiec u dołu obrazu, ukazany 
przy szlachcicu z córeczką na rękach. Ów szlachcic - 
to wizerunek najbliższego współpracownika Matejki, 
wymienionego już wcześniej Mariana Gorzkowskiego 
herbu Tarnawa (1830-1911), pisarza, dramaturga oraz 
kolekcjonera dzieł sztuki. W 1872 r. zamieszkał on 
w Krakowie, gdzie objął stanowisko sekretarza Szkoły 
Sztuk Pięknych oraz prywatnego sekretarza artysty. 
Jak słusznie zauważyli Ignacy Trybowski i Kazimierz 
Nowacki w przedmowie do cytowanej wyżej pracy 
Gorzkowskiego: „Gorzkowski pisał komentarze do 
obrazów Matejki. Stąd - aluzyjnie - Matejko sportreto- 
wał go u dołu «Hołdu pruskiego», jako objaśniającego 
i wskazującego trzymanemu na ręce dziecku (córce Li
nie) tę historyczną scenę i występujące w niej postacie” 
(M. Gorzkowski, op. cit., s. VIII). O tym, jak ważna 
była dla Gorzkowskiego znajomość z malarzem, świad
czy nekrolog zamieszczony w Kalendarzu Krakowskim 
Józefa Czecha na rok 1912, w którym wspomniano nie 
tylko o zajmowanym przezeń stanowisku sekretarza, 

2. Fragment obrazu: Konstanty Saski, Stanisław Tarnowski, Paulina 
Giebułtowska, Helena Matejkówna, Beata Matejkówna, Alfred Biasion, 
ksiądz Edward Serscheń, Stefan Zamoyski
3. Fragment: Teodora Matejkowa, Konstanty Mańkowski, Tadeusz Matejko

Szczególnie bliscy Matejce byli krakowscy arty
ści, przedstawieni w scenie hołdu. Izydor Jabłoń- 
ski-Pawłowicz (1835-1905) pozował do postaci 
Seweryna Bethmana, kupca krakowskiego i rajcy 
miejskiego, stojącego obok Bartolomea Berreccie- 
go. Jabłoński - malarz i rzeźbiarz - był od dawna 
zaprzyjaźniony z Matejką. Ich znajomość zaczęła 
się w czasie studiów w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych, a umocniła się jeszcze podczas dalszej 
wspólnej nauki w Monachium. Obaj działali w Sto
warzyszeniu Wzajemnej Pomocy Artystów, założo
nym w 1873 r., obaj byli też związani z krakowską 
Szkołą Sztuk Pięknych. Podobnie jak autor „Hołdu”, 
Jabłoński angażował się również w działalność kon
serwatorską, m.in. w katedrze krakowskiej. W ry
sach Berrecciego - rzeźbiarza i architekta włoskie
go, nadwornego budowniczego Zygmunta I - bez
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trudu można rozpoznać twarz samego Matejki. Po 
raz drugi artysta sportretował się jako królewski 
błazen Stańczyk. W tej ostatniej roli wystąpił rów
no dwadzieścia lat wcześniej na obrazie „Stańczyk 
w czasie balu na dworze królowej Bony wobec stra
conego Smoleńska” (1862). Ciekawe uwagi dotyczą
ce osobowości Matejki miał Tarnowski: „Bartłomiej 
Berrecci, to Matejko, jakim był dla ludzi, jakim się 
wydawał: poważny, zamys'lony, ale nie odkrywający 
głębi swoich uczuć i myśli. Stańczyk to Matejko, ja
kim był sam z sobą, kiedy «obracal w zwiędłej głowie 
utrapień ciężary», kiedy sam «z Bogiem i myślami» 
dumał nad pytaniem, «co z tego wszystkiego będzie»” 
(S. Tarnowski, op. cit., s. 254). Oprócz artystów doj
rzałych, już uznanych, do obrazu pozowali ich dwaj 
młodsi koledzy, dopiero zaczynający karierę. Jasno
włosym paziem trzymającym książęcy płaszcz jest 
uczeń Matejki - Konstanty Mańkowski (1861-1897). 
Młodzieniec, ukończywszy naukę w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych (lata 1874-1880), kontynu
ował edukację w wiedeńskiej Akademii oraz w pra
cowni Hansa Makarta. Przebywał tam w latach 
1880-1884, a więc pozować musiał w czasie którejś 
z przerw w studiach malarskich. Inny uczeń Matej
ki - Tadeusz Popiel (1863-1913) - został najpraw

dopodobniej ukazany jako Andrzej Tęczyński, ujęty 
w dynamicznym ruchu, z chorągwią państwową. Po
piel studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
w latach 1876-1884, a w 1881 r. został przyjęty na 
Oddział Kompozycyjny, prowadzony przez mistrza. 
Edukację - podobnie jak Mańkowski - uzupełniał za 
granicą, w Wiedniu i Monachium.

Matejko poprosił o pozowanie do obrazu nie tylko 
rodzinę i kolegów ze Szkoły Sztuk Pięknych, ale też 
szacownych obywateli miasta. Królowi Zygmuntowi 
Staremu rysów użyczył ksiądz Wincenty Smoczyński 
(1842-1903). Do Krakowa przyjechał w styczniu 1869 r. 
i pracował w kilku różnych parafiach. W 1872 r., pod
czas pobytu w Warszawie, został aresztowany i skaza
ny na zesłanie. Po uwolnieniu powrócił do Krakowa, 
gdzie pracował w parafii Wszystkich Świętych przy 
kościele św. św. Piotra i Pawła, a następnie został pro
boszczem parafii w Tenczynku (1879-1901). W marcu 
1901 r. objął probostwo krakowskiego kościoła św. 
Floriana. Ksiądz Smoczyński zajmował się również 
organizacją pielgrzymek do Rzymu, a także przygo
tował przewodnik oraz plan, przeznaczone dla po
dróżujących rodaków. Wymieniony przez Gorzkow- 
skiego ksiądz Ignacy Polkowski (ukazany jako biskup 
Piotr Tomicki) osiedlił się w Krakowie w 1877 r. Był 
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kanonikiem kapituły katedralnej, podkustoszym ka
tedry i dyrektorem archiwum katedralnego. Warto 
zaznaczyć, że niemal w tym samym czasie (w 1883 r.) 
sportretował księdza Polkowskiego krakowski malarz 
Saturnin Swierzyński, który przedstawił go oprowa
dzającego grupę zwiedzających w skarbcu katedry 
krakowskiej. Innym krakowskim duchownym ukaza
nym przez Matejkę był ksiądz Edward Serscheń, po
zujący do postaci biskupa warmińskiego Maurycego 
Ferbera. Ksiądz Serscheń (1822-1899) był przez wie
le lat proboszczem kościoła św. Józefa w Podgórzu, 
dziekanem wielickim oraz honorowym obywatelem 
miasta Podgórza; piastował stanowisko radcy Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie, wykłada! także w semi
narium duchownym. Jak pisał w 1912 r. Władysław 
Grzędzielski: „Była to postać o wybitnych rysach twa
rzy i wyrazistym profilu, wprost jakby wpraszająca 
się do uwiecznienia pędzlem mistrza ]ana” (W. Grzę
dzielski, Kogo portretował Matejko?, „Słowo Polskie”, 
nr 74, 1912, s. 8).

W grupie dostojników towarzyszących Zygmun
towi Staremu i Albrechtowi Hohenzollernowi udało 
się rozpoznać także twarze profesorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i przedstawicieli osiadłej w Krakowie 
szlachty. Jako Jan Tarnowski, hetman wielki koronny 
i wojewoda ruski, wystąpił hr. Stanisław Tarnowski 
(1837-1917) - profesor historii literatury polskiej na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, rektor tej uczelni, poli
tyk oraz biograf Matejki. Stanisław Tarnowski przy
jaźnił się z Józefem Szujskim (1835-1883), przedsta
wionym jako Piotr Opaliński, kasztelan gnieźnieński 
i ochmistrz Zygmunta Augusta. Szujski - historyk, 
polityk, poeta i współautor Teki Stańczyka piastował 
także godność rektora Uniwersytetu. Pod postacią 
Fryderyka von Heydecka, radcy Albrechta, Matejko 
ukazał innego przedstawiciela krakowskiego środowi
ska uniwersyteckiego - Józefa Łepkowskiego (1826- 
-1897). Łepkowski był archeologiem i konserwatorem 
zabytków, profesorem pierwszej katedry archeologii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim i rektorem tej uczelni, 
zasłużył się też jako twórca gabinetu archeologicznego 
Uniwersytetu. W latach 1877-1891 wykładał historię 
sztuki w Szkole Sztuk Pięknych, której rektorem był 
Jan Matejko. Angażował się również w prace restau
racyjne w katedrze.

W Krakowie - „mateczniku polskim” - osiedliła 
się wówczas bądź przebywała czasowo spora grupa 
szlachty, spośród której także rekrutowali się modele 
artysty. Do postaci Albrechta Hohenzollerna Matejce 
pozował Feliks Szukiewicz (1840-po 1913), wywo
dzący się z litewskiej rodziny herbu Odrowąż. Był 
ojcem Macieja (1870-1943) - dramatopisarza, poety 
i kustosza Muzeum Narodowego i Domu Jana Ma
tejki w Krakowie oraz Wojciecha (1867-1934). Feliks 
Szukiewicz brał udział w powstaniu styczniowym, 
a po jego upadku zmuszony był wyemigrować. Po 
powrocie do ojczyzny zamieszkał w Krakowie, gdzie 
pracował jako kupiec i przemysłowiec. Do portretu

4. Fragment: Władysław Wotodkowicz, ksiądz Ignacy Polkowski, Józef 
Szujski
5. Fragment: Jerzy Matejko, Marian Gorzkowski, Lina Gorzkowska

(zdjęcia: 1 - Łukasz Schuster, 2-5 - Stanislaw Michta)

Hieronima Łaskiego, wojewody sieradzkiego, pozo
wał Władysław Wołodkowicz (1832-1889), pochodzą
cy z osiadłej na Wołyniu rodziny herbu Radwan. Jako 
księcia Konstantego Ostrogskiego Matejko ukazał 
Konstantego Saskiego (1822-1894) herbu Sas, byłego 
majora honwedów w kampanii węgierskiej 1848-1849 
i długoletniego emigranta. W latach osiemdziesiątych 
XIX w., po osiedleniu się w Krakowie, Saski pracował 
jako urzędnik manipulacyjny magistratu; jego synem 
był Sylweriusz (1864-1954) - późniejszy uczeń Matej
ki oraz malarz scen religijnych i rodzajowych. Jako 
podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego artysta spor
tretował hr. Stefana Zamoyskiego (1837-1899) - dzia
łacza gospodarczego, polityka i posła do galicyjskiego 
Sejmu Krajowego. Zamoyski uczestniczył też w po
wstaniu styczniowym, pełniąc funkcję naczelnika 
cywilnego obwodu przemyskiego i członka Komitetu 
Galicji Wschodniej.
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Artysta często wybierał do pozowania ludzi o cha
rakterystycznym typie urody i silnej osobowości. 
Pochodzący z Litwy satyryk, rysownik i piosenkarz 
Artur Bartels (1818-1885) został Janem Bonerem, 
bankierem i wielkorządcą królewskim. Stanisław 
Ciechanowski w swoim tekście poświęconym mode
lom Matejki pisał o Bartelsie: „A cóż dopiero mówić 
o popularności piosenek Barthelsa w rodzinnej jego 
Litwie i w Krakowie, gdzie osiadłszy na starość, czaro
wał i pociągał wszystkich [...] swym niewyczerpanym 
humorem, darem improwizacji najzabawniejszych 
wierszy, sypanych «z rękawa», talentem muzycznym 
i serdecznem ciepłem, z jakim się do ludzi odnosił. 
Z tern wszystkiem 
łączył podobno 
wielkie wykształ
cenie i samorod
ny dar malarski” 
(S. Ciechanowski, 
Kogo portretował 
Matejko?, „Słowo 
Polskie”, nr 118, 
1912, s. 8).

W twarzy męż
czyzny w aksamit
nym czerwonym 
czepcu (pod ga
lerią Sukiennic) 
można rozpoznać 
rysy Józefa Pollera 
(1831-1902) - syna 
Kaspra, właściciela 
hotelu „Pod Złotą
Kotwicą”, przyjaciela rodziny Matejków. Jak napi
sano w jego nekrologu, zamieszczonym w Kalenda
rzu Krakowskim (1903, s. 106), „syn mieszczanina, 
otaczanego wysokim szacunkiem i słynącego z uprzej
mości, humoru i niezwyczajnego dowcipu, odziedzi
czył po ojcu nieskalane imię, humor pogodny i równy 
i niezwykły dowcip, zawsze żartobliwy, a nigdy do
kuczliwy”. Były kapitan armii austriackiej, a następ
nie urzędnik w Bibliotece Jagiellońskiej, był wysoko 
ceniony przez współczesnych. W tymże Kalendarzu 
napisano: „Była to jedna z postaci, która się jako typ 
dochowała z epoki rzeczypospolitej krakowskiej. Ta
kie typy już niemal wyginęły. Przywiązany do całej 
przeszłości naszej rzeczypospolitej, ukochał wszystko, 
co krakowskie, i znal wszystko z osobistego pielęgno
wania pamiątek”.

Modelem do Kreytzena (u Gorzkowskiego Kreu- 
tzera) był natomiast Alfred Biasion (1852 lub 1853- 
-1909), urodzony w Krakowie syn kupca Augusta. 

Matejko znał zapewne dobrze wszystkich członków 
wywodzącej się z Włoch rodziny, gdyż u Augusta 
Biasiona kupował farby, o czym wspomina Jan Ho- 
pliński. Ojciec Alfreda, odziedziczywszy sklep, po
szerzył znacznie asortyment, sprzedając oprócz ma
teriałów piśmiennych i drobnej galanterii m.in. szklą 
optyczne. Po Auguście przejął rodzinny sklep Alfred; 
można znaleźć reklamy, w których oprócz skrupu
latnego wyliczenia produktów, którymi handlował, 
zawarta jest też informacja, iż jest optykiem c.k. 
Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Alfred Biasion zaangażował się również 
w działalność krakowskiego Towarzystwa Strzelec

kiego. W1883 r. był 
marszałkiem kur
kowym, a w 1887 
- królem. Z tą 
ostatnią godnością 
związany jest jego 
portret autorstwa 
krakowskiego ma
larza Wacława 
Koniuszki, będący 
darem abdykacyj- 
nym (w zbiorach 
Muzeum Histo
rycznego Miasta 
Krakowa).

Rozpoznawanie 
rysów współcześnie 
żyjących osób uka
zanych w „Hołdzie” 
stało się w Kra

kowie swoistą grą towarzyską. Dr Józef Zapla- 
talski wspominał w 1912 r.: „Publiczność krakow
ska, zawsze pełna uwielbienia dla mistrza Matej
ki, gromadząc się tłumnie w latach osiemdziesią
tych przed każdem z nowo wystawionych w salach 
Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Sukiennicach, 
jego arcydzieł, podziwiała nie tylko genjusz pędzla 
Matejki, ale nadto udzielała sobie wzajemnych uwag 
i spostrzeżeń, którą z osób znanych powszechnie 
w Krakowie artysta na danym obrazie sportretowal, 
a tern samem uwiecznił. Z uwag tych powstawała, 
silnie z każdem arcydziełem Matejki złączona, 
pewnego rodzaju tradycja, odnosząca się do nazwisk 
osób portretowanych, a w danej scenie, na tle hi- 
storycznem przedstawionych” (J. Zaplatalski, Kogo 
portretował Matejko?, „Słowo Polskie”, nr 147, 
1912, s. 9).

Agnieszka Janczyk

Obraz Jana Matejki „Hofd pruski” byt eksponowany w sali skrzydła zachodniego w Zamku Królewskim na Wawelu w 2008 r.; ponowny 
pokaz odbędzie się w pierwszym półroczu 2009 r. Bliższe informacje na temat terminu pokazu i godzin otwarcia muzeum podane będą 
na stronie internetowej: www.wawel.krakow.pl
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Latem ubiegłego roku Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne Muzeum Narodowego 
w Warszawie wzbogacił album z projektami rysunkowymi oraz zdjęciami zrealizowanych 

wyrobów złotniczych, zaprojektowanych przez warszawskiego malarza i rzeźbiarza 
Michała Trębickiego. Ofiarowane muzeum materiały stanowią cenny wkład do badań 

nad twórczością tego zapomnianego dziś artysty.

Michał Trębicki
i Bracia Łopieńscy

RYSZARD BOBROW 

apomniany dziś warszawski malarz i rzeźbiarz 
Michał Trębicki herbu Ślepowron (1842-1902), 

syn Kazimierza Stanisława i Róży Tekli z Sikorskich, 
był absolwentem Akademii drezdeńskiej, później 
przebywał we Włoszech, Paryżu i w Anglii. Wysta
wiał mało, w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
eksponował w 1885 r. „ornamencik z główką Satyra", 
w latach 1877-1891 cztery obrazy i projekt plafonu dla 
Teatru Wielkiego. Kilka jego obrazów reprodukowały 
po śmierci artysty stołeczne czasopisma. Dwie akwa
rele z widokami szwajcarskimi 
ofiarowała wdowa do Zachęty, 
które, zdeponowane później 
w Muzeum Lubelskim, zagi
nęły w czasie wojny. W 1888 r. 
uczestniczył w III konkursie na 
pomnik Mickiewicza dla Kra
kowa. Rozbudowany projekt, 
z postaciami Piasta, Kraka, Ja
giełły i Jadwigi (symbolizują
cymi historyczne ziemie daw
nej Rzeczypospolitej), grupą 
Przeszłości i Przyszłości, figu
rami Sławy, Miłości i Lirnika, 
uosobienia poezji narodowej, 
nagrodzony był listem po
chwalnym. Był krytykowany, 
nawet ostro, ale zdobył też 
grono gorących zwolenników 
jego realizacji. W literaturze 
znaleźć można też informacje 
o wykonaniu plafonu klat
ki schodowej Klubu Myśliw
skiego przy ul. Erewańskiej 
w Warszawie, wzniesionego 
w latach 1897-1898, o malo
widłach w salach Muzeum

Przemysłu i Rolnictwa w gmachu dawnego odwachu 
przy Krakowskim Przedmieściu (ok. 1885 r.) oraz naj
wcześniejszej chronologicznie realizacji plafonu klat
ki schodowej w pałacu Stanisława Wołowskiego przy 
ul. Foksal 3 (wzniesionego w 1878-1879). Jednak rola 
Trębickiego w dekoracji tego budynku była większa, 
na co wskazuje plansza dekoracji ściany salonu dla 
tego domu jego autorstwa, zamieszczona w albumie 
ofiarowanym ostatnio Muzeum Narodowemu w War
szawie przez państwa Annę Łopieńską-Lipczyk i Woj
ciecha Lipczyka. Zygmunt Batowski wymienia jeszcze 
jedną pracę artysty, epitafium hrabiego Ludwika Kra

sińskiego (zmarłego w 1895 r.) 
do kościoła św. Aleksandra, 
szczęśliwie zachowane, cho
ciaż uszkodzone.

Po śmierci artysty, w 1903 r. 
staraniem rodziny i przyjaciół 
zorganizowano wystawę jego 
prac w sali biblioteki Towarzy
stwa Zachęty Sztuk Pięknych, 
którego członkiem zarządu 
był kilkakrotnie wybierany. 
Na zamieszczonych w prasie 
fotografiach sali widać za
wieszone na ścianach obrazy, 
szkice, projekty, meble, usta
wione na stołach naczynia, 
szkatuły, wachlarze. Recen
zent „Wędrowca”, podpisany 
monogramem BJ, w numerze 
23 z 6 czerwca, uznając Trę
bickiego za jednego z więk
szych polskich artystów, bra
ku znajomości jego twórczości 
upatrywał w skromności arty
sty, przez którą prac nie wy
stawiał i unikał rozgłosu. Ina
czej oceniał go H. Piątkowski,
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1. Wazon srebrny, 1890 r.

dziedziny wybitni niekiedy artyści nie po
czytywali sobie za dyshonor.

Zapewne już w latach osiemdziesią
tych XIX w. Trębicki nawiązał współpra
cę z Grzegorzem i Feliksem Łopieńskimi. 
Synowie protoplasty dynastii krążow
ników warszawskich, Jana, doskonale 
przygotowani do zawodu, a także do pro
jektowania, kontynuowali zawód ojca od 
1884 r. Szybko zdobyli uznanie, a złoty 
okres firmy trwał do wybuchu pierwszej 
wojny światowej.

Niezależnie od zamówień realizowa
nych według dostarczonych wzorów, Ło- 
pieńscy, zmuszeni uwzględniać zapotrze
bowania rynku i gusta klienteli, potrafili 
dobrać artystów i projekty, tworząc ofertę 
luksusowych przedmiotów użytkowych 
i dekoracyjnych artystycznie oraz wyko-

2. Srebrna oprawa modlitewnika, ok. 1893 r.
3. Projekt trofeum myśliwskiego dla rezydencji carskiej w Spalę, 
przed 1894 r.

autor noty zamieszczonej 13 czerwca w nr. 24 „Ty
godnika Ilustrowanego”, który widział w jego wypad
ku zwichnięcie kariery artystycznej przez sferę towa
rzyską, stosunki rodzinne i tradycję środowiska Trę- 
bickiego, prowadzącego po powrocie do kraju życie 
ziemianina i sportowca. W ówczesnych tekstach i we 
współczesnych opracowaniach podnoszony jest brak 
zamówień rzeźbiarskich, troski materialne (niekiedy 
ogromne) artystów, które nie pozwalały rozwinąć 
ich kariery. Podejmowana współpraca z przemysłem 
była wynikiem konieczności i często nie przebiegała 
szczęśliwie. W wypadku Trębickiego brak trosk finan
sowych miałby być powodem nierozwinięcia kariery. 
Ale, niezależnie od statusu materialnego i społecznego 
Trębickiego, recenzent oglądając wystawę, nie zauwa
żył, że wyobraźnia i zainteresowania artysty kierowa
ły się wyraźnie ku sztuce dekoracyjnej, traktowanej 
jako niższa dziedzina artystyczna. Z pewnością w śro
dowisku warszawskim z zamiłowania projektował 
kilka lat młodszy od Trębickiego Jan Kryński (1850- 
-1890). „Wędrowiec” w nr. 26 z 27 czerwca słowami 
recenzenta IK, podkreślając silę twórczą i świetność 
wykonania, pod względem których Trębicki nie miał 
sobie równych, stwierdził bez owijania w bawełnę, że 
„mógł się wstydzić po prostu tej pracy rzemieślniczej 
i nawet nie branoby mu tego za złe ze względu na pa
nujące u nas zapatrywania”. To następne pokolenie 
miało już nieco inny stosunek do sztuki użytkowej; 
niektórzy rozpoczynali pracę w firmach platerniczo- 
-złotniczych (jak np. Konstanty Laszczka) czy w czasie 
pobytu za granicą, głównie w Paryżu, oglądali salony 
sztuki dekoracyjnej, na których wystawianie prac z tej 

3

nawczo na najwyższym poziomie. Na tym polega ich 
kreatywna rola w polskiej sztuce dekoracyjnej tego 
czasu. Wydaje się, że w osobie Trębickiego znaleźli 
idealnego współpracownika, doskonale rozumiejącego 
wymogi materiału i techniki oraz znakomicie wypo
wiadającego się w małych formach. Poza kontaktami 
zawodowymi, połączyła ich przyjaźń; Trębicki był oj
cem chrzestnym Tadeusza, syna Grzegorza, ostatniego 
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właściciela firmy przy ul. Hożej 55 w Warszawie. Ofia
rowany ostatnio album kapitalnie uzupełnia niewielką 
wiedzę o działalności artysty. Zawiera dwa projekty 
dekoracji sztukatorskiej ścian, rysunkowe szkice pej
zażowe i animalistyczne, szkice postaci do projektu 
pomnika Mickiewicza, projekty przedmiotów dekora
cyjnych i archiwalne fotografie ich realizacji.

Najwcześniejszą znaną realizacją Łopieńskich 
projektu Trębickiego był srebrny wazon, wykonany 
w 1890 r. jako prezent dla jednego ze zwierzchników 
kolei, o czym pisał nieoceniony „Kurier Warszawski” 
w nr. 180. Naczynie ważyło 15 funtów (powyżej 
6 kg) i odznaczało się „wysokiemi zaletami artystycz
nymi”. Tydzień później gazeta donosiła o eksponowa
niu przedmiotu w Zachęcie.

Zapewne około 1893 r. powstała neogotycka opra
wa modlitewnika, przeznaczona najprawdopodobniej 
dla żony, poślubionej w 1893 r. Srebrna blacha repuso- 
wana przez Grzegorza Łopieńskiego dekorowana była 
na stronie głównej sceną „Zwiastowania”, symbolami 
ewangelistów na grzbiecie i na tylnej okładce mono
gramem „Marża”, utworzonym z pędów kwiatowych. 
Modlitewnik był w 1905 r. własnością wdowy, która 
udostępniła go na wystawę mariańską „Ku czci Bogu
rodzicy”, zorganizowaną w salach Muzeum Przemy
słu i Rolnictwa w Warszawie w maju i czerwcu tegoż 
roku (Maria z Rawiczów Trębicka, urodzona około 
1850 r., żyła jeszcze w 1922 r., kiedy ofiarowała do 
Muzeum Narodowego w Warszawie haftowany ornat 
z końca XVII w.).

Przed 1894 r. powstał puchar myśliwski dla rezy
dencji carskiej w Spalę na terenie Puszczy Pileckiej. 
Chyba pierwszym (niezrealizowanym) projektem było 
monumentalne trofeum, z figurami dzików, podtrzy
mujących cylindryczny, dekorowany medalionem 
z cyfrą cesarską cokół, na którym ustawiono postać 
Diany Łowczyni z dzikiem. Ostatecznie wykona
no puchar w formie barokowego kubka, wspartego 
na kulach, ozdobiony otokiem z monogramem cara, 
z nakrywą zwieńczoną figurką dzika. Niesygnowany 
projekt otoku znajduje się w zbiorach Muzeum Naro
dowego w Warszawie. Później model dzika wykorzy
stany był przez firmę jako salonowy przycisk dzwon
ka elektrycznego.

W 1894 r. Łopieńscy uczestniczyli w Targach Kra
jowych we Lwowie, na których zdobyli dyplom ho
norowy za prezentowaną paterę projektu Trębickiego 
„Cztery żywioły”, którą miało zakupić do zbiorów 
tamtejsze Muzeum Miejskie. Umieszczone na kra
wędzi cztery grupy puttów z atrybutami żywiołów 
sprawiały wrażenie pewnego przeładowania i przed 
1896 r. przygotowano nowe wersje pater z dwiema 
tylko grupami. Egzemplarz tej drugiej wersji posiada 
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, z wybitą cechą 
firmy i wiązanym monogramem projektanta „MT”. 
Patery prezentowane były na warszawskiej wystawie 
umeblowań stylowych w 1896 r., obok innej patery

5

Trębickiego, z figurkami fauna i putta, szkatuły z oku
ciami w stylu barokowym i klasycystycznego stolika 
dekorowanego brązami.

Z1897 r. pochodzi projekt i dwie fotografie surtout- 
-de-table, wykonanego z brązu złoconego jako pre
zent dla cara Mikołaja II, z okazji jego wizyty w Kró
lestwie. Na podstawie odczytać można tylko część 
polskiej inskrypcji „SWOJEMU MONARSZE 1897”; 
nie wiadomo, z czyjej inicjatywy powstało. Ustawione 
na podstawie cztery orły unoszą kulistą, spłaszczoną 
wazę, zwieńczoną alegoryczną grupą z uskrzydloną 
Sprawiedliwością, przed którą klęczy kobieta z dziec
kiem jako Miłość, z tyłu ustawiono Wiarę z krzyżem 
i Nadzieję z ręką wyciągniętą ku niebu.

W literaturze pojawiają się informacje o zamówie
niach sreber stołowych, składanych Łopieńskim przez 
dwór petersburski, ale nie ma na to dowodów i wy- 
daje się mało prawdopodobne. Natomiast firma wy-
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4. Puchar myśliwski dla rezydencji carskiej 
w Spalę, przed 1894 r.
5. Projekt otoku puchara myśliwskiego 
(w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie)
6. Patera „Cztery żywioły”, ok. 1894 r., 
prezentowana na Wystawie Powszechnej 
we Lwowie w 1894 r.
7. Stolik i szkatuła projektu M. Trębickiego, 
z brązami Grzegorza Lopieńskiego, 
prezentowane w 1896 r. na wystawie 
umeblowań stylowych w Warszawie
8. Projekt surtout-de-table przeznaczonego 
dla Mikołaja II, 1897 r.

konywała różne przedmioty zamawiane przez dwór 
na potrzeby jego rezydencji w Królestwie, jak wspo
mniany puchar myśliwski i przeznaczone na dary dla 
cara, o czym świadczy właśnie surtout czy wykonana 
także w 1897 r. z tej samej okazji dekoracyjna taca 
Łopieńskich według projektu Wincentego Bogaczy
ka, na której podawano monarsze chleb i sól. Było 
ich z pewnością wiele więcej; składanie darów z oka
zji najjaśniejszych wizyt, koronacji, urodzin etc. było 
niepisanym i obowiązującym punktem protokołu.

W ofiarowanym do zbiorów Muzeum Narodowe
go w Warszawie albumie znajdują się też dwa projek
ty medalu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa z 1898 r. 
Trębicki zresztą był kilkakrotnie członkiem zarządu 
tej instytucji. Brązowe, lane egzemplarze medalu, wy
konane zapewne u Łopieńskich, zachowane są m.in. 
w zbiorach warszawskiego Muzeum Narodowego.

W latach dziewięćdziesiątych XIX w. powstał 
też kandelabr z postaciami puttów. Na starej foto
grafii widzimy cylindryczny trzon, ponad którym 
dwa putta z girlandami wirują wokół złoconego ob
łoku. Nieco dziwacznie powyżej osadzone są trzy 
rozchylone płaskie pręty, podtrzymujące koronę 
z ramionami. Prześwity nadają jednak kompozy
cji lekkości i podkreślają powietrzny ruch postaci. 
Autorstwo Trębickiego potwierdza rysunek pro
jektowy przechowywany w Gabinecie Rycin BUW 
(nr inw. G.R. 3122). Świecznik eksponowany był 
na wystawie pośmiertnej w 1903 r., co dokumen
tuje fotografia w „Tygodniku Ilustrowanym”. Razi 
w nim zbyt mała plinta, ale na wspomnianej wysta
wie ustawiony był na marmurowej zapewne, kolistej 
i kanelowanej podstawie, równoważącej część dolną 
z koroną.
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9. Kandelabr, lata 
dziewięćdziesiąte 
XIX w.

(archiwalne fotografie 
z kolekcji Zbiorów 
Ikonograficznych 

i Fotograficznych oraz 
dokumentacji Kolekcji 

Ztotnictwa i Metali 
Muzeum Narodowego 

w Warszawie; 
reprodukcje: 

Piotr Ligier, 
Zbigniew Doliński 

i K. Balakier)

Niewątpliwym projektem artysty jest także tłok 
pieczętny z popiersiem Diany. Zygmunt Batowski 
wspomina także o pucharze wykonanym dla Kronen- 
bergów, znajdującym się w ich posiadłości w Wieńcu 
w pow. włocławskim.

Związanie z Trębickim grupy konkretnych projek
tów pozwoli w przyszłości zapewne przypisać artyście 
i inne prace. Wstępnie można uznać za projekt jego 
ręki elegancką gałkę do drzwi z popiersiem Diany, 
z szyldem w formie myśliwskiego trofeum z kołcza
nem i pyszną srebrną szkatułę z 1892 r., przeznaczoną 
na dar dla Sokratesa Starynkiewicza od warszawskie
go Komitetu Kanalizacyjnego (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie).

W dziedzinie projektów sztuki dekoracyjnej wy
obraźnia Trębickiego konserwatywnie krążyła wokół 
stylów historycznych, ze szczególnym upodobaniem 
do klasycyzmu we francuskiej wersji stylu Ludwika 
XVI. Ale też w ówczesnym środowisku warszawskim 
trudno wskazać w tej dziedzinie nowatorskie propo
zycje, których zresztą większość odbiorców nie szu
kała i nie oczekiwała. Niezależnie od tego, jego prace 
trzeba zaliczyć do bardzo udanych, wyznaczających 
poziom warszawskiej sztuki dekoracyjnej, porówny
walnej z innymi, wybitnymi ośrodkami.

Ryszard Bobrow

Wokót jednego zabytku

Portret
młodej damy

W Ogrodzie Zimowym w Starej Pomarańczami w Łazien
kach Królewskich w Warszawie, wśród stojących tam 
rzeźb znajduje się marmurowe popiersie młodej dziewczyny 

z grzywką na czole i zaczesanymi do tytu, zaplecionymi w war
kocze włosami, ukazujące ją do pasa (wys. 87 cm). Jest ono 
nieco uszkodzone, gdyż zostało znalezione po wojnie w gru
zach Warszawy. Trafiło najpierw do pracowni Przedsiębior
stwa Konserwacji Zabytków (PKZ), a po kilku latach zalega
nia w magazynach - do Muzeum w Łazienkach, które w gma
chu Pomarańczami gromadziło rzeźby, by oprócz urządzenia 
tam Galerii Rzeźby Polskiej dekorować nimi Ogród Zimowy. 
W PKZ popiersie zatytułowano „Aktorka” i pod tym tytułem 
początkowo figurowało w kartotece Muzeum. Tytuł był może 
uzasadniony, gdyż owa dziewczyna ubrana jest w strój jakby 
renesansowy - gładki stanik wykończony pod szyją stojącą 
falbanką, rękawy z bufkami, okryta opadającym z ramion 
gronostajowym płaszczem. Strój ten oraz wiek przedstawio
nej dziewczyny sugerowały, iż być może jest to portret młodej 
aktorki w roli Julietty ze znanego dramatu Szekspira.

Popiersie sygnowane jest „AG. Lanzirotti" - nazwiskiem 
włoskiego rzeźbiarza Antonia Giovanniego Lanzirottiego, ży- 
jącego w latach 1839-1921, autora popiersi oraz rzeźb alego
rycznych i mitologicznych, noszących charakter tzw. rzeźby 
salonowej. Musiato zatem powstać w drugiej połowie XIX w., 
na co zresztą wskazują jego cechy stylowe.

Moją uwagę zwróciły umieszczone na podstawie popier
sia tarcze herbowe, które (jak i płaszcz z gronostai) wzbudziły 
wątpliwość co do tytułu popiersia; toteż kilka lat temu zmie
niono pod nim podpis na „Portret damy w stroju dworskim”. 
Z owych dwóch tarcz, jedna jest znana - to herb Leliwa, któ
rym pieczętowało się wiele polskich rodzin, wśród nich do naj
bardziej znanych należy rodzina Tyszkiewiczów, a drugi robił 
wrażenie jakiegoś „cudzoziemskiego”.

W trakcie kwerend prasy dziewiętnastowiecznej, która 
dostarcza bardzo wielu informacji na temat polskiej i nie tyl
ko polskiej rzeźby, natrafiłam na wzmiankę z 1878 r. o Lan- 
zirottim, który wówczas robił pomnik nagrobny Benedykta 
Emanuela Tyszkiewicza (1805-1866) do Czerwonego Dworu 
- dóbr Tyszkiewiczów na Litwie. Puzzle zaczęty się układać. 
W drzewie genealogicznym Tyszkiewiczów z Czerwonego 
Dworu bez trudu można znaleźć informację o amerykańskiej 
żonie Benedykta Henryka (1852-1935) - Klarze Elżbiecie 
z domu Bancroft (1857-1883). Ta koligacja zainteresowała 
mnie nie tylko ze względu na marmurowe popiersie, które 
okazało się portretem Klary Elżbiety Tyszkiewicz, lecz także 
dlatego, iż stanowiła dość odosobniony - jak na ówczesne 
czasy - przykład polsko-amerykańskiego mariażu.

Benedykt Henryk Tyszkiewicz byt wnukiem Benedykta 
Emanuela, który przeniósł rodową siedzibę z Wotożyna do 
Czerwonego Dworu pod Kownem, gdzie ufundował kościół 
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wraz z grobową kaplicą rodową. Tam swej żonie i zmarłe
mu w niemowlęctwie synowi postawił pomniki dłuta Luigi 
Pampoliniego. Będąc spadkobiercą starosty wielatyckiego, 
swego dziada Józefa Tyszkiewicza (1716-1815), kawalera or
derów Orła Białego i Św. Stanisława, rozporządzał dość spo
rym majątkiem. Ożenił się z Wandą Wańkowiczówną, z którą 
miał troje dzieci: Benedykta (zmarłego w dzieciństwie) oraz 
dwie córki: Joannę (1827-1848) oraz Wandę (1833-1860). 
Z małżeństwa Wandy z dalekim kuzynem Mikołajem Józe
fem Michałem Tyszkiewiczem (1820-1853) narodził się jedy
ny wnuk Benedykta Emanuela - Benedykt Henryk. Wcześnie 
osierocony pozostawał pod troskliwą opieką dziada, który, 
obawiając się o jego zdrowie 
(matka i jej siostra zmarły na 
gruźlicę), niewątpliwie musiat 
wnuka rozpieszczać, zapew
niając mu wszakże znakomite 
wychowanie i wykształcenie.

Od dziecka młodego Bisia, 
jak go nazywano w rodzinie, 
pasjonowały podróże; wiado
mości geograficzne pogłębiał 
w bogatej bibliotece dziadka 
w Czerwonym Dworze. Już 
wówczas snuł prawdopodob
nie fantastyczne plany licznych 
wędrówek po świecie, które 
później pozwalała mu spełniać 
odziedziczona po dziadku for
tuna. Szczególnie pociągała 
go turystyka wodna; jeszcze 
jako maty chłopiec pływał po 
Sekwanie statkiem dziadka. 
Toteż osiągnąwszy petnolet- 
ność wybrał się do Stanów 
Zjednoczonych, by w porcie 
w Bostonie rozejrzeć się za 
kupnem własnego jachtu. 
Tam poznał zamożną rodzinę 
Peabodów, właścicieli stat
ków morskich. Tam też, w ich 
domu spotkał swą przyszłą 
żonę - młodziutką wnuczkę 
właścicieli; jej rodzicami byli 
Clara Elisabeth z domu Pea
body i Edward Bancroftowie. 
Edward wywodził się z angiel
skiej szlachty i jego to właśnie 
herb widnieje na cokole łazien
kowskiego popiersia. Taką samą tarczę herbową spotkać 
można na grobowcu (dłuta Henri Michel A. Chapu) jego żony 
Clary (zm. 1888 r.), znajdującym się na paryskim cmentarzu 
Pere Lachaise.

Benedykt miał niewiele ponad 20 lat, a dziewczęca Klara 
5 lat mniej. Młodych połączyła romantyczna wielka miłość, 
niczym Romea i Julię, z tym że zakończona szczęśliwie mał
żeństwem. Rodzina panny młodej nie stawiała chyba żad
nych przeszkód, fortuna młodego Polaka i jego szeroki gest 
w wydawaniu pieniędzy musiaty imponować bogacącym się 
wówczas przyszłym amerykańskim milionerom.

Ślub młodej pary odbyt się na jachcie Bisia w Bostonie. 
„Kochał po swojemu, a przede wszystkim co tylko poślubio

ną idealnie dobrą Amerykankę, co go zwabiła nie dolarami, 
lecz wyższością moralną" - takie świadectwo daje w swych 
Dumach i dumkach ... (Warszawa 2006) stryjeczny brat Bi
sia, także Benedykt Tyszkiewicz z Andruszówki. Młoda pani 
Tyszkiewicz odpłacała mężowi równym, jeśli nie o wiele więk
szym uczuciem.

Wspólne życie nie przysparzało im chyba kłopotów. 
O rozrzutności Bisia krążyły legendy. Siat on złoto „bez naj
mniejszej nadziei żniwa i z prawdziwie dziecinną niewiedzą 
jego wartości” - wspominał z nutką lekkiej zazdrości jego 
brat stryjeczny - nie żałował „funtów starosty wielatyckiego, 
które jakby za karę tego wielkiego lichwiarza pływały swo

im jachtem aż do Ameryki, 
a i w Paryżu konkurowały z sza
lonym zbytkiem żuiserow, prze
tapiając się marnie na klejnoty, 
na suknie modne, na pyszne 
liberie, powozy, konie, na szyk 
pusty i gorszący. "

Przez całe życie pasją „Be
noit amiral”, jak go zwano, byty 
jednak jachty i morskie podró
że; słynny w całej Europie jacht 
jego marzeń, nazwany z litew
ska „Żemajtej”, zaprojektował 
w 1875 r. znany paryski archi
tekt marynistyczny Jacques 
Augustyn Normand, a budowa
ła go stocznia w Hawrze. Jacht 
ten na światowej wystawie 
w 1878 r. w Paryżu otrzymał 
zloty medal. Zamierzał odbyć 
na nim podróż dookoła świata, 
lecz przeszkodził temu wybuch 
wojny rosyjsko-tureckiej.

W 1878 r. Benedykt Tysz
kiewicz zajął się postawie
niem pomnika nagrobnego dla 
swego dziada w kaplicy ko
ścioła w Czerwonym Dworze. 
To zadanie zlecił modnemu 
włoskiemu rzeźbiarzowi Lan- 
zirottiemu. Przy okazji zamówił 
u niego portret żony Klary.

Klara Elżbieta urodziła tro
je dzieci: dwóch synów - Be
nedykta Jana i Edwarda oraz 
córkę - Elżbietę Marię. Nie
stety, po urodzeniu trzeciego 

dziecka zapadła na zdrowiu i wkrótce zmarła. Jej szczęście 
małżeńskie trwało tylko niewiele ponad dziesięć lat.

Popiersie Klary do czasów pierwszej wojny światowej 
znajdowało się w Czerwonym Dworze. Po jej zakończeniu 
Czerwony Dwór znalazł się poza granicami Rzeczypospoli
tej. Portret Klary przewieziono zapewne wówczas do Wilna, 
gdzie przemieszkiwał Benedykt Henryk. Prawdopodobnie 
po jego śmierci w 1935 r. (jeśli nie wcześniej) spadkobier
cy przewieźli popiersie do Warszawy, gdzie żona Benedyk
ta Jana - Róża z Branickich Tyszkiewiczowa kupiła pałacyk 
przy ul. Instytutowej. Dalsze losy rzeźby już poznaliśmy.

Maria Irena Kwiatkowska

Antonio Giovanni Lanzirotti, „Portret damy w stroju dworskim", 
okoio 1878 r.
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Kroże
■

- Ateny Zmudzkie

K
roże (lit. Kraziai) - to niewiel
ka mieścina na uboczu głów
nych szlaków w zachodniej 
Litwie, tymczasem dawniej znaczą

cy punkt na mapie Wielkiego Księ
stwa Litewskiego i Rzeczypospoli- 

wane liczne ziemne kurhany stożko
we oraz pamięć o bogini myślistwa 
Medżiojmie, której oddawano cześć 
na pobliskiej górze Miedziakalnie. 
Nazwa miejscowości pojawia się jako 
Crase w dokumencie króla Mendoga 

z 1257 r., który cztery lata wcześniej 
przyjął chrześcijaństwo, nadając te 
ziemie Krzyżakom. Następnie, po la
tach ich najazdów i panowania, bitwie 
pod Grunwaldem i zawarciu pokoju 
toruńskiego w 1411 r., nastąpił po
dział tych terenów i oddanie ich pod 
zarząd ciwunów (zarządców dóbr 
książęcych). Powstało w ten sposób 
28 powiatów żmudzkich, a siedzibą 
jednego z nich stały się rosnące z tą 
chwilą w znaczenie Kroże.

Dziś odnajdujemy w nich, nieste
ty, już tylko niektóre znaki ich daw
nej świetności. Po Radziwilłowskim 
warownym zamku z 1565 r., miesz
czącym garnizon i wyposażonym 
w działa, oraz większości budynków 
dawnego kolegium jezuitów nie ma 
nawet śladu, może zaledwie kilka 
kamieni znaczy ich dawny teren. 
Zachowało się jedynie pochodzące 
z XVII w. skrzydło kolegium, przy
ciągające z daleka wzrok bielą ścian 
i czerwienią dachu, obecnie już od
remontowane z uszanowaniem dla 
dawnego charakteru wnętrz i z prze
znaczeniem na obiekt służący kulturze 
i turystyce. Była to wówczas znana ze

tej Obojga Narodów jako nie tylko 
siedziba jednego z traktów dawnego 
Księstwa Zmudzkiego, ale przede 
wszystkim kolebka oświaty na Żmu
dzi. Znajdowało się tu znane z wy
sokiego poziomu kolegium jezuickie, 
a następnie gimnazjum, których wy
kładowcy i absolwenci zajmowali po
czesne miejsce w życiu intelektualno- 
-kulturalnym kraju w ciągu z górą 
dwustu lat. Z uwagi na ową wysoką 
rangę Kroż oraz fakt, że miasto po
siadało zamek oraz kilka kościołów 
i klasztorów, nazywano je Atenami 
Zmudzkimi.

Według legendy, w dawnych wie
kach przybył na te tereny osadnik 
Krażis i swym imieniem nazwał miej
scowość nad rzeką, a pamiątką tych 
jeszcze pogańskich czasów są zacho-
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1. Widok ruin kościoła Chodkiewiczowskiego, 
kolegium pojezuickiego i szkoły akademickiej, 
litografia Menkarskiego z 1872 r.

swego wysokiego poziomu naucza
nia szkoła, bo i kadra wykładowców 
była wybitna - poeta i filozof Maciej 
Kazimierz Sarbiewski (profesor syn- 
taksy i poetyki), kaznodzieja i hel
lenista Zygmunt Lauxmin, historyk 
Wojciech Kojałowicz-Wijuk, w stule
ciu następnym - matematyk Tomasz 
Zebrowski i geograf Karol Wyrwicz. 
Jednakże późniejsze przemarsze 
wojsk szwedzkich oraz moskiew

skich i związane z tym zniszczenia, 
klęski głodu i zarazy spowodowały 
osłabienie, a w końcu zaprzestanie - 
do 1739 r. - działalności kolegium. 
Przełom nastąpił w 1773 r., kiedy 
to po kasacie zakonu jezuitów ich 
dawne kolegia, także to w Krożach, 
przejęła Komisja Edukacji Narodo
wej, przekształcając je w tzw. szkołę 
wydziałową. Później prowadzili ją 
pijarzy z pobliskich Chwałojń, a od

2. Skrzydło dawnego kolegium jezuitów
3. 4. Kościół benedyktynek (3) i jego wnętrze (4)

1817 r. stała się świeckim gimna
zjum. W 1842 r. gimnazjum prze
niesiono do Kowna, wraz z cennym 
wyposażeniem: liczącą kilka tysięcy 
woluminów biblioteką, gabinetem 
przyrządów fizycznych, zbiorem mi
nerałów i prawie tysiącem okazów 
numizmatycznych.

Nie pozostał ślad po szkolnym 
kościele jezuitów, pod który fun
dament położył starosta żmudzki 
i hetman Jan Karol Chodkiewicz, 
nie zachowało się też jego bogate 
wyposażenie, a znajdował się w nim 
m.in. ołtarzowy obraz przedstawia
jący „Wniebowzięcie Maryi Panny” 
autorstwa Leonarda da Vinci lub też 
będący kopią obrazu tego artysty, 
zakupiony w Rzymie za 600 duka
tów holenderskich. Wiadomo, że 
w świątyni było dwanaście ołtarzy 
bocznych, ambona brukselskiej ro
boty - dar Jana III Sobieskiego oraz 
wspaniałe organy. Po zamknięciu 
kościoła w 1821 r. z powodu popa-
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5. Kaplica na cmentarzu 
parafialnym

(reprod. 1 i zdjęcia: 2-5
- Jan Skłodowski)

dania w ruinę, obraz „Wniebowzię
cie Maryi Panny” złożony był po
dobno w bibliotece, gdzie zbutwiał 
od wilgoci, a następnie został po
cięty na kawałki przez nauczyciela 
(sic !) rysunków.

Zniknął też, jeszcze w XVIII w., 
klasztor mariawitek, a także, przed 
pierwszą wojną światową - benedyk
tynek; po tym ostatnim zachowały 
się do dziś zaledwie dwa budynki 
gospodarcze. Drewniany kościół 
farny spłonął w czasie drugiej wojny 
światowej na skutek ostrzału.

Nieopodal, tuż za rzeczką Kro- 
żentą (lub Krożętą), na niewielkim 
wzniesieniu przetrwały natomiast 
resztki fundamentów kościoła far- 
nego (p.w. św. Michała) i tuż obok 
dzwonnica, wymurowana z cegieł 
pochodzących, jak wszystko na to 
wskazuje, z rozbiórki dawnego szkol
nego kościoła jezuitów. A jeszcze 
dalej, na kolejnym wzniesieniu znaj
duje się cmentarz, na którym domi
nuje wzniesiona w pierwszej połowie 
XIX w. kamienna kaplica z klasycy- 
stycznym portalem i półkolumnami 
oraz asymetrycznie rozłożonymi 
lizenami i symetrycznie - dorycki- 
mi półkolumnami, obejmującymi 
ostrołukowe arkady i okna. Kaplica 
została w ostatnich latach odnowio
na, a wewnątrz można odnaleźć pięć 
marmurowych zdemontowanych 
tablic epitafijnych (dwie uszkodzo

ne) z nazwiskami Przeciszewskich 
i Szuksztów, właścicieli miejscowych 
włości. Także na okalającym kaplicę 
cmentarzu, otoczonym kamiennym 
murem z dawną murowaną bramą 
kryjącą w niszy luku rzeźbę put- 
ta z trąbką, napotkać można liczne 
dziewiętnastowieczne nagrobki.

Po drugiej stronie miasteczka 
przetrwał kościół benedyktynek, 
zaprojektowany przez Tomasza Ze
browskiego i wzniesiony w latach 
1757-1763 jako jednonawowa bu
dowla barokowa. Tynkowane ścia
ny, dwuspadowy dach kryty blachą 
i dwie wieże obejmujące attykowy 
szczyt wymagają remontu. Natomiast 
w odnowionym wnętrzu, o kolebko
wym sklepieniu, znajduje się rokoko
wy ołtarz główny z obrazem przed
stawiającym „Wniebowzięcie Maryi 
Panny” i figurami świętych, dwa oł
tarze boczne, a na chórze organy wy
konane w warsztacie organmistrza 
Marcina Massalskiego w Poniewie- 
żu. Do nawy przytyka kaplica boczna 
wyposażona w dwa ołtarze, a obszer
ne podziemia kryją krypty ze szcząt
kami niegdyś tam pogrzebanych. Na 
dziedzińcu, okolonym ceglanym tyn
kowanym murem, stoi odnowiona 
kaplica św. Rocha z 1873 r. Kościół 
ten był świadkiem znamiennego i po
zostającego do dziś w żywej pamięci 
wydarzenia, zwanego rzezią kroską. 
Ukaz carski z 1891 r. ogłosił likwi

dację klasztoru benedyktynek i prze
niesienie ich do Kowna. Na doda
tek, postanowiono zamienić kościół 
przyklasztorny na cerkiew. Protesty 
ludności nie skutkowały. Zaostrzenie 
sytuacji nastąpiło jesienią dwa lata 
później, kiedy władze zdecydowały 
wywieźć wyposażenie świątyni. Na
stąpiła wtedy trwająca ponad miesiąc 
blokada kościoła przez wiernych, 
czemu towarzyszyło bicie w dzwo
ny i bębny. 19 listopada guberna
tor kowieński wezwał z pobliskich 
Worni Kozaków, którzy zaatakowali 
broniących kościoła. Zginęło wtedy 
dziewięć osób, 54 zostały ranne, do
konano licznych aresztowań. Przed 
sądem stanęło 71 osób w wieku od 
16 do 80 lat - wszyscy otrzymali 
wyroki wieloletnich ciężkich robót, 
zsyłki do guberni tobolskiej lub tzw. 
rot aresztanckich. Kościół i klasztor 
długo pozostawały w zupełnym za
niedbaniu, dopiero w 1908 r. wierni 
odzyskali świątynię.

Dzieje Kroż, a zwłaszcza tamtej
szego znakomitego kolegium i gim
nazjum, wpisują się w szersze za
gadnienie miast wielokulturowego 
kresowego pogranicza, takich jak 
np. Krzemieniec ze swym Liceum 
Wołyńskim (Ateny Wołyńskie) czy 
Podoliniec na Spiszu z kolegium pi- 
jarskim (mały Oxford).

Jan Skłodowski
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AKCJA DREWNO

Drewniany kościół w Szebniach
P

ozostało ich już niewiele. A prze
cież przez wieki to wokół nich 
toczyło się życie, wrosły w krajo
braz kulturowy, stały się nieodłącznym 

elementem niejednej miejscowości. 
Mają swój niepowtarzalny nastrój, ci
szę nasyconą zapachem drewna. Z sza
cunku dla minionych pokoleń, które 
stworzyły drewniane zabytki, musimy 
je zachować dla przyszłych pokoleń. 
A przede wszystkim poznać, wczuć się 
w ich atmosferę, zafascynować.

Szebnie, niedaleko Jasła. Położo
ne w śródgórskich kotlinach, otoczone 
pięknym podkarpackim krajobrazem. 
Stara wieś, o której wzmianki pojawiają 
się w dokumencie z 1105 r. Najpierw była 
to własność klasztoru benedyktynów

Tutejszą parafię ufundowali bene
dyktyni tynieccy w drugiej połowie 
XIII w. Pierwszy kościół datowany jest 
na 1327 r., potem zbudowano jeszcze 
cztery, które spłonęły. Obecny powstał 
w 1605 r. i wymieniany był podczas wi
zytacji kościoła z 1607 r. Świątynia była 
kilka razy przebudowywana, zmienia
na, upiększana. Kolejna jej przebudowa 
nastąpiła w 1894 r. z inicjatywy ówcze
snego proboszcza ks. Władysława Sar
ny, historyka i autora słynnego Opisu 
powiatu jasielskiego. To wtedy rozebra
no grożącą zawaleniem wieżę-dzwon- 
nicę i przedłużono nawę w kierunku 
północnym. Ponadto dostawiono przy
budówki po bokach nawy i prezbite
rium. Nową dzwonnicę wybudowano 

jest płaskimi stropami z fasetą. Ścia
ny i stropy dekorowane są figuralno- 
-ornamentalną polichromią z XX w. 
Na zewnętrznej (południowej) ścianie 
prezbiterium zawieszone jest rzeźbiar
skie wyobrażenie Chrystusa Ukrzyżo
wanego.

Utrzymany w zielonej tonacji sufit 
ozdobiony jest motywami roślinnymi 
i geometrycznymi. Na ścianach wyma
lowane są postacie polskich świętych, 
a na suficie medaliony z ewangelista
mi oraz teksty z Pisma Sw. Wystrój 
kościoła w stylu barokowym pocho
dzi z XVIII w. W ołtarzu głównym, 
w górnej części znajduje się obraz św. 
Marcina, w środku figura Pana Jezusa 
na krzyżu, a wizerunek na zasuwie - to

1. 2. Drewniany kościół św. Marcina we wsi Szebnie: widok z zewnątrz (1) i wnętrze (2)

(zdjęcia: 1 - Izabela Fac. 2 - Archiwum Parafii)

w Tyńcu, by na przełomie XIII i XIV w. 
przejść w ręce prywatne. Najpierw na
leżała do rodziny Szebniańskich, potem 
m.in. do Herburtów, Skotnickich i Go- 
rayskich. W ręce tej ostatniej przeszły 
Szebnie w drugiej połowie XVIII w. i po
zostały ich własnością, z pewnymi zmia
nami, do drugiej wojny światowej. Wieś 
przeżywała wzloty i upadki, nawiedzały 
ją epidemie, pustoszyły zajazdy, prze
marsze wojsk i wojny. W lecie 1944 r. 
wieś wysiedlili hitlerowscy okupanci. 
Do zniszczonych Szebni, uszkodzone
go kościoła mieszkańcy i księża wrócili 
dopiero w styczniu 1945 r. Wszystkim 
wydarzeniom przyglądał się drewniany 
kościół św. Marcina. 

oddzielnie w miejscu starego cmenta
rza, włączając ją w ogrodzenie. Dzię
ki takiemu rozwiązaniu kościół zyskał 
większą powierzchnię użytkową, ale 
bezpowrotnie stracił swą pierwotną 
sylwetkę...

Świątynia nie jest orientowana, 
ma prezbiterium skierowane ku połu
dniowi. Wzniesiona jest w konstruk
cji zrębowej, na podmurówce z cegły, 
okrytej gontowym daszkiem. Składa 
się z prezbiterium na planie prostokąta 
zamkniętego od południa trójbocznie, 
szerszego korpusu nawowego z węższą 
częścią północną (dobudowaną w koń
cu XIX w.) i prostokątnego przed
sionka. Trójnawowe wnętrze nakryte 

obraz Trójcy Świętej. W ołtarzach bocz
nych znajdują się obrazy Matki Bożej 
Bolesnej oraz Serca Pana Jezusa.

Pod chórem stoi zabytkowa kropiel- 
nica, wykonana z jednego bloku ka
miennego oraz ławki i konfesjonał pa
miętający dawne czasy. Na zewnętrznej 
południowej ścianie prezbiterium mo
żemy zobaczyć rzeźbiarskie wyobraże
nie Chrystusa Ukrzyżowanego.

Dziś obok drewnianej świątyni stoi 
nowy kościół. Teraz on jest uczest
nikiem wydarzeń w parafii. Jednak 
nie można zapomnieć o drewnianych 
świadkach naszej historii.

Izabela Fac
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AKCJA DWORY

Dwór obronny w Modliszewicach 
chyba się nie obroni

M
odliszewice - to niewielka 
wioska oddalona o jakieś 
3 km od miasta Końskie 
w woj. świętokrzyskim. Pierwsze 

wzmianki o tej osadzie pochodzą 
z 1222 r., jako własności rodu Od
rowążów. Pośrodku wsi, na sztucz
nie usypanym wzniesieniu postawili 
drewniany dworek, o którym dzisiaj 
niewiele wiadomo. Być może rozebrał 

go, drewnianego dworku, na wysepce 
otoczonej fosą stanął pałacyk na planie 
wydłużonego prostokąta, z dwiema 
narożnymi bastejami i obronną bramą 
wjazdową, do której prowadził drew
niany, zwodzony most. Nieco później 
pomiędzy zamkiem a bramą wjazdo
wą postawiono jeszcze jeden budynek 
w kształcie kwadratu, tzw. bramny. 
Nazwa wzięła się chyba stąd, że usy-

1. Kładka nad fosą 
prowadząca do 
głównej bramy 
dworu obronnego 
w Modliszewicach
2. Dwór od strony 
dziedzińca
3. Widok od strony 
fosy 

tuowany był właśnie tuż przy bramie 
i w nim mieszkali dozorcy oraz służba.

Do pachnącego świeżym tynkiem 
pałacyku Modliszewscy wprowadzili 
się w drugiej połowie XVI w. Nie wia
domo dlaczego, ale ród ten nie zagrzał 
długo miejsca w okolicy Końskich. An
drzej Dunin Modliszewski, jako sta
rosta, częściej bywał w Łomży, z któ
rą czuł się bardziej związany niejako 
zawodowo, i kiedy zmarł pochowano 
go w krypcie w katedrze łomżyńskiej. 
Nagrobek w stylu renesansowym wy
konał Santi Gucci.

Na początku XVII w. rozległe do
bra wraz z pałacem kupił Jan Lipski 
herbu Łada, późniejszy arcybiskup 
gnieźnieński i prymas Polski. Kroniki 
podają, że nowy właściciel bardzo dbał 
o swój nabytek, traktując go jako let
nią rezydencję. Nad bramą wjazdową 
umieścił kartusz z herbem Łada, który 
przetrwał do dzisiaj. Ale pod koniec 
XVII w. Lipscy opuścili Modliszewi
ce. Na krótko w dworze zamieszkała 
rodzina Humięckich (niewiele o tym 
okresie wiadomo), a po niej na po
czątku XVIII w. fortalicję kupili Ma-

go Andrzej Dunin Modliszewski her
bu Łabędź, który na początku XVI w. 
odkupił te tereny, a bezimienną do
tychczas osadę nazwał Modliszewica- 
mi. Nowy właściciel był starostą łom
żyńskim i kolneńskim. Nie piastował 
wprawdzie wysokich, eksponowanych 
stanowisk w państwie, ale był obyty 
w świecie; od najmłodszych lat prze
bywał na dworze cesarza Maksymilia
na II, a następnie Anny Jagiellonki.

Wśród bardzo zamożnej szlachty 
panowała wówczas moda na muro
wane dwory, bardziej przypomina
jące obronne zamki otoczone wodą. 
I właśnie taki postanowił wybudować 
Andrzej Modliszewski. Do Końskich 
sprowadził wybitnego architekta wło
skiego Santi Gucciego, powierzając 
mu wykonanie projektu i nadzorowa
nie robót.

Gucci wziął się ostro do pracy 
i w niedługim czasie w miejscu małe

(zdjęcia: Jan Pańczyk)
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lachowscy herbu Nałęcz. Byli dobrymi 
gospodarzami, dobudowali kolejny 
obiekt, zwany kuźnią, dokonywali bie
żących napraw, ale na nich świetność 
pięknej rezydencji na sztucznej wy
sepce się kończy. Ostatni właściciele, 
Tarnowscy, kupili zamek na licytacji 
w drugiej połowie XIX w. Kiedy hra
bia Jan Tarnowski zmarł, jego potom
kowie rezydowali tu do 1945 r., kom
pletnie zaniedbując dwór, który zaczął 
popadać w ruinę. Cegła po cegle roz
sypywały się mury, odpadały detale ar
chitektoniczne, ozdobne obramowania 
okienne i drzwiowe, przez dziurawy 
dach latami przeciekała woda, do po
łowy zawaliły się narożne wieże...

Modliszewska fortalicja ma nie
zwykle ciekawą przeszłość wojenną. 
Otóż podczas okupacji niemieckiej za 
ulubioną siedzibę obrał ją sobie jeden 
z najbardziej ponurych i krwawych 
dygnitarzy niemieckich władz powia
tu koneckiego, zarządzający tutejszym 
rolnictwem, niejaki Fitting. Rolników 
zmuszał do morderczej pracy, grabił, 
co się dało i w krótkim czasie dorobił 
się pokaźnego majątku. W miarę, jak 
nasilał się ruch oporu w regionie ko
neckim, Fitting coraz bardziej obawiał 
się odwetu. Bał się do tego stopnia, 
że przy dworze, gdzie mieszkał, kazał 
wybudować wieżę z otworami strzel
niczymi, żeby w razie ataku partyzan
tów móc się lepiej bronić. Na nic się 

jednak zdały aż takie środki ostrożno
ści. Skazany na karę śmierci przez Ar
mię Krajową, w wyniku brawurowej 
akcji poniósł zasłużoną karę.

W Modliszewicach znajduje się 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, znany wcześniej jako Wo
jewódzki Ośrodek Postępu Rolnicze
go. Pracownicy i dyrekcja mieli dość 
patrzenia na rozsypujący się zabytek, 
który od ich biurowca oddzielała zale
dwie asfaltowa droga i fosa. W 1984 r. 
podjęto decyzję o ratowaniu perły 
renesansu włoskiego, będącej w za
sięgu ich wzroku. Przygotowano plan 
robót oraz schemat docelowego zago
spodarowania dwukondygnacyjnego 
pałacu, o niebagatelnej powierzchni 
prawie 800 m2. W piwnicach miała 
być kawiarnia, na pierwszym piętrze 
- sale konferencyjne i wykładowe, na 
drugim - biblioteka i czytelnia. Woje
wódzki Ośrodek Postępu Rolniczego 
co roku przeznaczał pewną sumę pie
niędzy na najpilniejsze wydatki zwią
zane z restauracją zabytku. Pracowni
cy oraz wielu mieszkańców Modlisze- 
wic w czynie społecznym zgłaszali się 
do porządkowania budynku. Dość po
wiedzieć, że wywieziono stąd ponad 
500 przyczep gruzu i śmieci.

Pod koniec 1986 r. zaczęto odbu
dowywać część naziemną budowli. 
Przede wszystkim wypełniono ubytki 
ścian i murów, do pierwotnego pozio

mu podniesiono obie narożne baszty. 
Położono dach z miedzianej blachy, 
rynny do odprowadzania deszczówki, 
a zatrudniony artysta rzeźbiarz obra
biał kamienne bloki, wykuwając deta
le, naśladujące oryginalne zdobienia 
nadproży i okien.

Wraz ze zmianami polityczno- 
-gospodarczymi w kraju zmniejszyły 
się możliwości finansowania takich 
przedsięwzięć. Ratowanie zabytku mu
siano odłożyć na później. Na razie nie 
ma bogatego inwestora, który chciałby 
wyłożyć pieniądze na kontynuację ro
bót. Dwór stoi więc w dobrym jeszcze 
stanie surowym. Tylko złodzieje zwie
trzyli okazję i wynieśli stąd wszystko, 
co nadawało się do spieniężenia bądź 
wykorzystania. W pierwszej kolejno
ści zniknęły rynny z miedzianej bla
chy. Dach się uchował, bo jest za duży 
i za ciężki. Wandale porozbijali nawet 
kamienne bloki, mające zdobić gzym
sy i nadproża. Przykro patrzeć, jak 
zamek z nazwy „obronny” sam bronić 
się nie może.

Straty materialne są duże, ale chy
ba jeszcze bardziej szkoda tego zapału 
i wysiłku ludzi, którzy przez dziesięć 
lat nie szczędzili czasu i własnych 
rąk, wierząc, że przywrócą do dawnej 
świetności perłę włoskiego renesansu, 
która była chlubą Modliszewic.

Jan Pańczyk
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Wojacy z Rozłazi na

W
neoromańskim kościele 
z 1841 r. w Rozłazinie 
(pow. wejherowski, woj. 
pomorskie) zachowała się pamiątka 

ukazująca skomplikowaną historię 
wsi. Jest to para dwujęzycznych witra
ży, poświęconych mieszkańcom pole
głym w pierwszej wojnie światowej.

Ziemia lęborska przez wieki była 
terenem pogranicznym, gdzie mie
szały się ze sobą narodowości i kul
tury. Po traktacie wersalskim obszar 
dawnego powiatu lęborskiego (niem. 
Kreis Lauenburg) w całości przypadł 
Niemcom, choć były na jego tere
nie miejscowości, w których żywioł 
polski (kaszubski) dominował bądź 

poległych w czasie Wielkiej Wojny, 
czyli swoich ojców i braci. W tym 
celu zamówiono dwa secesyjne wi
traże w zakładzie w Zytawie (Zit
tau in Sachsen), które na przełomie 
1922 i 1923 r. zostały umieszczone 
naprzeciwko siebie w prezbiterium 
kościoła.

U szczytu każdego z dwóch wi
traży umieszczono półkolisty polski 
napis: „Naszym Poległym Wojakom", 
poniżej zaś niemiecki: „Unsern gefal- 
lenen Helden" (w tłumaczeniu: Na
szym Poległym Bohaterom). Neogo
tyckie liternictwo i trochę archaiczna 
forma polskiego napisu świadczą, że 
tekstu nie dopisano po drugiej wojnie 

stanowił znaczny odsetek. Taką wsią 
było Rozłazino (niem. Roslasin), 
gdzie w okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego mimo tzw. wymiany 
ludności (zamiana gospodarstw po 
obu stronach granicy przez Polaków 
i Niemców) pozostała liczna grupa 
Kaszubów. Prężnie działało tutaj 
„Koło Związku Polaków w Niem
czech”, a w kościele nabożeństwa 
i msze odprawiane były zarówno po 
polsku, jak i niemiecku. Po pierw
szej wojnie światowej tutejsi miesz
kańcy postanowili uczcić parafian 

światowej. Takie dwujęzyczne wspo
mnienie poległych żołnierzy jest wy
jątkowe, nie spotkaliśmy się z nim, 
badając zachowane upamiętnienia 
poległych w pierwszej wojnie świa
towej, stawiane w miejscowościach 
z dużym udziałem żywiołu polskiego 
na Pomorzu oraz na Warmii i Mazu
rach. Umieszczenie napisu świadczyć 
może o dużej determinacji tutejszych 
mieszkańców, bowiem ówczesny pro
boszcz, mimo swojej dwujęzyczności, 
nie miał opinii osoby sprzyjającej Po
lakom.

Witraże mają formę epitafium, 
gdzie para aniołów asystuje przy 
wysokiej tablicy z nazwiskami pole
głych, nad którą umieszczono wize
runek niemieckiego odznaczenia bo
jowego „Żelaznego Krzyża” (z datą: 
„1914-1918"). Spomiędzy ramion 
krzyża biją promienie światła. Tabli
ca i krzyż zamknięte zostały w bor- 
diurze z dębowych liści (symbolizu
jących bohaterstwo), powtarzającej 
kształt okna. Także okno ujęte zosta
ło w większą bordiurę z ornamentem 
neorenesansowym i neobarokowym. 
Para aniołów ubranych w tuniki i pe
leryny z szerokimi, bogato obszytymi 
rękawami, znajduje się w pozycji do 
siebie lustrzanej, lecz z innym upozo- 
waniem głów i dłoni.

Mimo że kompozycja jest dość 
tradycyjna, zwraca uwagę doskona
łe wykonanie warsztatowe, dbałość 
o detal i pomysłowość. Na przykład 
na lśniącej powierzchni guza w we
wnętrznym obramowaniu napisu, 
u dołu, znajduje się imitacja zakrzy
wionego odbicia przeciwległego 
okna. W bogatej dekoracji zewnętrz
nej bordiury przenikają się detale re
nesansowe (palmeta, jajownik) z ba
rokowymi i manierystycznymi (mał
żowina) oraz kwiatowymi (secesja). 
Ciekawa kolorystyka nawiązuje do 
quattrocenta (błękity) i do manie- 
ryzmu (bordo, morska zieleń), co 
świadczy o akademickim przygoto
waniu artysty-rzemieślnika. Witraże 
wykazują cechy stylistyczne charak
terystyczne dla niemieckiego neore- 
nesansu oraz secesji, ze szczególnym 
wskazaniem na wpływ szkoły naza
rejczyków.

W prawym dolnym rogu każdego 
z witraży znajduje się sygnatura „Aus- 
gefiihrt von C. Turcke & Co. Zittau 
i Sachsem”, świadcząca, że witraże 
zostały wykonane w znanym warsz
tacie witrażowniczym w Zytawie 
(niem. Zittau w Saksonii). Tamtejszy 
ośrodek witrażowniczy założył Carl 
Ludwig Turcke, który kształcił się 
wcześniej we Wrocławiu w pracowni
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1. Kościół w Roztazinie

Przypuszczalnie rozłaziń- 
skie witraże powstały w war
sztacie prowadzonym przez 
syna artysty, C. (Carla?) Tiirc- 
ke, który na terenie obec
nej Polski zrealizował m.in. 
w 1915 r. witraże w kościele 
w Chudobie na Opolszczyź- 
nie. Prawdopodobnie pomor
skie witraże były wyrobem 
seryjnym, wykonanym we
dług wzorców zakładu (sece
sja w tym okresie była już de
mode).

Po drugiej wojnie świa
towej z racji zamieszkiwania 
na terenie Rozłazina i okolic 
ludności miejscowej witra
że nie uległy zniszczeniu. 
W 1999 r. były konserwo
wane z funduszy rodziców 
dzieci przystępujących do 
pierwszej komunii przez za
kład K. Mazurkiewicza z Ko
szalina. Inwestycja dawnych 

2. 3. Witraż po prawej 
stronie ołtarza we 
wnętrzu kościoła (2)
i jego fragment (3)
4. 5. Witraż po lewej 
stronie ołtarza (4) i jego 
fragment z sygnaturą 
warsztatu (5)

(zdjęcia: 
Sonia Solarz-Taciak)

Adolfa Seilera, pioniera tej dzie
dziny sztuki na Dolnym Śląsku. 
W końcu XIX w. C. L. Tiircke 
nosił tytuł: „Witrażownik Sak
sońskiego Dworu Królewskie
go”. Artysta ten wykonał kilka 
realizacji do nowo budowanych 
świątyń i wiekowych katedr, 
jak np. w Spirze (niem. Speyer) 
oraz budowli świeckich na te
renie Saksonii oraz dzisiejszych 
Czech, Austrii czy nawet Irlan
dii Północnej (witraże w ratuszu 
w Belfaście). Na terenie Polski 
do dziś zachowały się jego wi
traże np. w katedrach: w Toru
niu z 1887 r. i w Bielsku-Białej 
z 1894 r.

mieszkańców Rozłazina się opłaciła, 
jest to dziś najciekawszy zabytek tej 
świątyni.

Jeszcze kilka lat temu nazwiska 
krewnych żołnierzy - fundatorów 
witraży można było odnaleźć na 
grobach znajdujących się na cmen
tarzu przykościelnym. Jednak na 
skutek prac porządkowych i utwo
rzenia lapidarium jest to dziś trudne 
do zrealizowania. Do dziś w Rozła- 
zinie lub okolicy mieszkają rodziny 
noszące takie same nazwiska, jakie 
znajdują się na witrażach...

Sonia Solarz-Taciak 
Piotr W. Taciak
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Wolne elekcje królów polskich

W
 Polsce już od bezkrólewia po 
śmierci Ludwika Węgierskie
go w 1382 r. obowiązywała 
elekcyjność tronu. Praktykowana za 

Jagiellonów doczekała się formalnego 
potwierdzenia przez Koronę przy oka
zji przeprowadzonej przez Zygmunta 
I Starego electio vivente rege jego syna 
Zygmunta Augusta, a także w konsty
tucjach sejmu z lat 1568-1569. Zasada 

wa „Pupilla libertatis. Wolne elekcje 
królów polskich 1573-1764”. Jej tytuł 
oddaje ducha tego szczególnego w ska
li europejskiej zjawiska, jakim były 
wolne, a więc w założeniu bezpiecz
ne od nacisków zewnętrznych elekcje 
królów polskich, dokonywane viritim, 
czyli przez ogół polskiej szlachty. Pu
pilla libertatis, czyli źrenica wolności, 
to przywilej wolnego wyboru władcy,

W istniejącym już od trzydziestu 
pięciu lat Muzeum Woli nie było jesz
cze wystawy, której tematem byłyby 
wydarzenia tak ważne dla tradycji tej 
warszawskiej dzielnicy, jak królew
skie elekcje w dobie Rzeczypospoli
tej szlacheckiej, które - z wyjątkiem 
dwóch - odbyły się właśnie tu - na 
Woli. Zgromadzone na wystawie eks
ponaty - pochodzące z Muzeum Hi-

1. Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej,
28 11573 r., Warszawa, na zjeździe generalnym 
koronnym (w Archiwum Gtównym Akt Dawnych)

ta, jako podstawa ustroju Rzeczypo
spolitej szlacheckiej, została umieszczo
na w tzw. artykułach henrykowskich, 
których zaprzysiężenie obowiązywało 
każdego elekta. Rozwój staropolskie
go konstytucjonalizmu prowadził do 
rozszerzenia kręgu uprawnionych do 
wotowania podczas elekcji. Początko
wo uprawnieni byli tylko członkowie 
senatu (XV w.), następnie do grona 
elektorów dołączyli członkowie izby 
poselskiej (konstytucja z 1569 r.). Czas 
bezkrólewia po śmierci Zygmunta Au
gusta wykorzystało stronnictwo szla
checkie pod wodzą starosty bełzkiego 
Jana Zamoyskiego do przeforsowania 
nowej zasady: odtąd elekcje miały 
odbywać się viritim, czyli przez ogół 
szlachty, bez względu na stanowisko 
i stan majątkowy.

W Muzeum Woli - Oddziale Mu
zeum Historycznego m.st. Warszawy 
20 stycznia br. została otwarta wysta-

2. Hieronimus Wierix, „Henryk Walezy”, XVI w., 
miedzioryt (w zbiorach Biblioteki Narodowej
w Warszawie)
3. Malarz nieznany, „Jan Zamoyski”,
XVII-XVIII w., olej, ptótno (w zbiorach Muzeum 
Zamojskiego w Zamościu)
4. Suffragia woiewództw y ziem... na Michała 
Korybutha obranego króla polskiego 
dane... (Gtosy oddane na Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego) [Warszawa, po 8 VI11669] 
(w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)
5. Malarz nieznany, „Elekcja Stanisława 
Poniatowskiego”, XVIII w., olej, ptótno 
(w zbiorach Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu - depozyt w Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy)

który przysługiwał każdemu szlachci
cowi - tak wojewodzie, jak i szarako
wi na zagrodzie.

storycznego m.st. Warszawy oraz uży
czone przez inne placówki muzealne, 
archiwalne i biblioteczne - oddają 
charakter zmagań, poprzez które oby
watele Rzeczypospolitej dawali wyraz 
swemu zaangażowaniu w sprawy pu
bliczne, aczkolwiek zmagania te nie 
zawsze miały pozytywny skutek i nie 
zawsze towarzyszyła im wystarczają
ca wiedza i świadomość polityczna, 
a także poczucie odpowiedzialności 
za kraj. Najlepiej oddają klimat bez
królewia i przygotowań do elekcji, 
a następnie emocji towarzyszących 
„wotowaniu” i „ucieraniu” głosów 
druki towarzyszące wszelkiej działal
ności parlamentarnej. Są to uniwersa
ły wzywające brać szlachecką na sej
miki i zjazdy przedelekcyjne, posta
nowienia sejmów konwokacyjnych, 
do których należało ustalenie daty
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elekcji, wreszcie suffragia, czyli głosy 
oddane na zwycięskiego kandydata. 
Nie brak też wydanych drukiem pac
ta conventa, które określały osobiste 
zobowiązania elekta wobec jego no
wej dziedziny. Nie mogło zabraknąć 
też przykładów bogatej i różnorod
nej publicystyki, która towarzyszyła 

każdej kampanii wyborczej. Teksty 
pisane i drukowane krążyły wśród 
szlachty, dostarczając jej tematów do 
dysput o sprawach kluczowych dla 
państwa, z racją którego identyfiko
wano się. Na ekspozycji znalazły się 
też prawdziwe rarytasy archiwalne: 
oryginalne dokumenty pergaminowe 

ze zbiorów Archiwum Głównego Akt 
Dawnych, będące aktami elekcyjnymi 
lub stanowiące zobowiązania królów 
do zachowania wolnych elekcji jako 
zasady ustrojowej państwa.

Wyobrażenia o polu elekcyjnym 
i sposobie obradowania dostarcza 
zgromadzona na wystawie ikono
grafia: malarstwo, rysunek i grafika. 
Wprawdzie zabrakło najcenniejszych, 
najbardziej popularnych przedstawień, 
jak płótna Canaletta, Altomontego 
czy Norblina, rekompensują je choć 
w części nie tak znane, ale niezwykle 
interesujące anonimowe sztychy, uka
zujące rozplanowanie pola elekcyjnego 
i charakter zgromadzeń na terenach za 
wsią Wola.

Na wystawie są portrety graficzne 
i malarskie bohaterów, aktorów tam
tych wydarzeń - królów wybranych 
w wolnych wyborach przez brać szla
checką oraz ich przeciwników i rywa
li, a także osób w inny sposób zaan
gażowanych w wybory polskich wład
ców, m.in. monarchów ościennych 
królestw ingerujących w wewnętrzne 
sprawy Rzeczypospolitej, z czasem 
jawnie tymi sprawami sterujących.

Uzupełnienie ekspozycji stanowią 
teksty źródłowe, które w barwny, ob
razowy sposób przekazują tamtą rze-
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6

6. A. Fogg wg Marcella 
Bacciarellego, „Stanisław August 
Poniatowski z klepsydrą”, 1793 r., 
miedzioryt (w zbiorach Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy)
7. Nieznany malarz polski, 
„Szlachta w mundurach 
wojewódzkich na polu 
elekcyjnym”, po 1780 r., olej, 
płótno (w zbiorach Biblioteki 
Sejmowej - Wydział Muzealiów)

Czasem otrzymujemy relacje o tym 
samym wydarzeniu z dwu różnych 
źródeł. Tak udokumentowana została 
zwłaszcza elekcja Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego, pierwsza elekcja, na 
której objawiły się symptomy kryzysu, 
w jakim pogrążała się polska demo
kracja szlachecka w drugiej połowie 
XVII w.

Wystawa ma charakter edukacyjny 
i jest przeznaczona zarówno dla mło
dzieży, jak i jej rodziców i dziadków

czywistość i dramaturgię wydarzeń. 
Są to głównie wyjątki z kronik Marci
na Bielskiego, Stanisława Orzelskiego, 
Reinholda Heidensteina, ale też wspo
mnienia i pamiętniki, m.in. nieocenio
nego Jana Chryzostoma Paska, który

byl świadkiem i uczestnikiem burz
liwej elekcji Michała Korybuta Wi
śniowieckiego, czy znakomitego ob
serwatora, jakim był książę Stanisław 
Albrycht Radziwiłł, uczestnik elekcji 
Władysława IV i Jana Kazimierza. 

zainteresowanych dziejami polskiego 
parlamentaryzmu, polskiej obyczajo
wości i mentalności szlacheckiej epoki 
sarmatyzmu.

Jolanta Niklewska

Muzeum Woli

Wystawa „Pupilla libertatis. Wolne elekcje królów polskich 1573-1764” w Muzeum Woli, otwarta 20 stycznia 2009 r., potrwa 
do 31 maja 2009 r. Muzeum Woli, Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, ul. Srebrna 12, 00-810 Warszawa, 
tel. (0-22) 624-37-33, 624-38-79, tel./fax 624-90-21, www.muzeumwoli.mhw.pl, e-mail: muzeumwoli@poczta.onet.pl, 
godziny otwarcia: poniedziałek: muzeum nieczynne, wtorek, czwartek - 11.00-18.00, środa, piątek - 10.00-15.30, 
sobota, niedziela - 10.00-16.00.

W KRĘGU WIELKIEGO KRÓLA
Spotkanie z książką

Hanna Widacka od wielu lat publikuje na tamach „Spotkań z Zabytkami" 
m.in. w cyklu Z kryminalnej kroniki opowieści o ciekawych, często nie
samowitych wydarzeniach historycznych. Podobnie interesujące historie 

(jedna z nich, opowiadająca o królewskim pogrzebie Marii Klementyny So- 
bieskiej, była opublikowana w „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 10, 2004) zo
stały zebrane przez autorkę w tomie W kręgu wielkiego króla, czyli opowieści 
wilanowskie i wydane w 2008 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie w ramach 
programu „Silva Rerum". Wilanowska seria - to zbiór ciekawych tekstów 
opracowanych przez historyków ze środowisk akademickich i dziennikarzy, 
którzy w popularnej formie udostępniają wyniki badań naukowych i przybli
żają bogactwo kultury staropolskiej. Każda opowieść z omówionej tu publi
kacji Hanny Widackiej związana jest w jakiś sposób z Janem III Sobieskim 
i kręgiem jego rodziny oraz przyjaciół.

Pierwszy rozdział Konterfekty ukazuje okoliczności towarzyszące po
wstawaniu wizerunków Jana III Sobieskiego i jemu bliskich, wywołujących 
niejednokrotnie kontrowersje i protesty. Portrety zaprzeczają często prze
kazom ustnym, przedstawiającym modeli w zdecydowanie niekorzystnym 
świetle (jak np. w wypadku wizerunku Jakuba Ludwika Sobieskiego, pierwo
rodnego syna Jana, którego portret zaprzecza przekazom o szpetocie ry
sów twarzy księcia). Ciekawy jest reprodukowany tu obraz olejny (zaginiony, 
znany z drzeworytniczej kopii anonimowego autorstwa) ze zbiorów wilanow

skich ukazujący Jana III Sobieskiego w podeszłym wieku, chorego, zniechę
conego, zmęczonego życiem (taki wizerunek monarchy - to rzadkość).

W kolejnej części książki Alegorie. Apoteozy opublikowane zostały przy
kłady druków panegirycznych, poświęconych królewskiej rodzinie. Oglą
damy m.in. apoteozę herbu Janina Sobieskich, portret konny Jana III, jego 
wjazd na koronację do Krakowa i fajerwerki z okazji tej uroczystości. Kilka 
sztychów przedstawia alegorię wiktorii wiedeńskiej i bitwy pod Chocimiem.

Na końcu rarytas - Miscellanea - ryciny przedstawiające prywatne epi
zody z życia Sobieskich: monarcha sadzący drzewa w Wilanowie (nienawi
dzący etykiety król rzeczywiście współtworzył ogród), jego dawna sypialnia 
na zamku w Podhorcach, Teofila Sobieska z synami u grobu poległego pod 
Cecorą hetmana Stanisława Żółkiewskiego, obraz Matki Boskiej Loretań
skiej znaleziony po bitwie 1683 r. w ruinach spalonego przez Turków pałacu 
pod Wiedniem, miedziorytowy wizerunek Teresy z Gosiewskich Sapieżyny 
- przykład gatunku la gravure de la mode, idealizowany wizerunek królowej 
Marysieńki - pełnej sit witalnych młodej kobiety (w rzeczywistości schorowa
nej i wymęczonej licznymi porodami), królewska uczta w Jaworowie, urzą
dzona w 1684 r. dla dygnitarzy polskich i zagranicznych.

Opowieści w formie gawęd, ilustrowane reprodukcjami rycin, czyta się 
szybko i z zainteresowaniem. Książkę (cena: 20 zł) można nabyć w sklepiku 
muzealnym wilanowskiego pałacu.
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Wa rszawa 
w listopadzie 1918 r.

U
waga zapisana w pamiętniku 
przez Aleksandra de Rosset, 
polskiego polityka i publicy
stę - „I oto zapanowała nad miastem 

Chwila Historyczna: Warszawa, uosa
biająca jako stolica Polskę całą, była 
oddaną sama sobie, wolną” - nie od
nosiła się do listopada 1918 r., ale do 
wydarzeń sprzed trzech lat. W nocy 
z 4 na 5 sierpnia 1915 r. z Warsza
wy ewakuowały się ostatnie oddziały 
rosyjskie, kilka godzin później weszli 
Niemcy. Zastali oni jako gospoda
rzy Polaków i to od nich przejmo
wali miasto. W opuszczonym przez 
rosyjskich urzędników ratuszu znaj
dował się Komitet Obywatelski pod 
przewodnictwem księcia Zdzisława 
Lubomirskiego, na ulicach porząd
ku pilnowała złożona z ochotników 
Straż Obywatelska.

Szybkie rozbrojenie Niemców 
w listopadzie 1918 r. i sprawne prze
jęcie władzy były w dużej mierze za

sługą nigdy niegasnącej aktywności 
Polaków na polu ekonomicznym, 
kulturalnym, społecznym, politycz
nym. Lata pierwszej wojny światowej

wystawie „Warszawa w listopadzie 
1918 roku” w stołecznym Muzeum 
Niepodległości, prezentują nie tylko 
gorączkę i entuzjazm listopadowych 

1. Fragment ekspozycji poświęcony życiu 
teatralnemu
2. Mieszczański salonik w stylu secesji

wzmogły tę działalność, zwłaszcza 
w Warszawie, która, jako stolica, 
miała do odegrania szczególną rolę. 
Pamiątki tamtych czasów, zebrane na

dni, ale realia życia i pola działalności 
warszawiaków lat Wielkiej Wojny.

Wystawa podzielona jest na cztery 
części, odnoszące się do rosyjskiego, 
później niemieckiego władania mia
stem, aktywności Polaków, dni listo
pada 1918 r., otwarcia sejmu. Treść 
poszczególnych działów zilustrowa
na została poprzez różnorodne źró
dła, które umożliwiają nam „wgląd” 
w miasto z czasów pierwszej wojny 
światowej. Oprócz licznych fotografii 
znajdziemy obrazy, sztandary, druki, 
numizmaty oraz militaria. Pięć spe
cjalnie wyodrębnionych „wnętrz” 
- grup tematycznych ukazuje wypo
sażenie apteczno-medyczne, artykuły 
gospodarstwa domowego, ekwipu
nek straży ogniowej, stroje teatralne 
i, najbardziej efektowne, wnętrze sa
lonu mieszczańskiego w stylu secesji, 
wypożyczone z Muzeum Mazowiec
kiego w Płocku. Na eleganckich me
blach, o tapicerce utrzymanej w to
nacji „łososiowej”, znaleźć można,

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2009 | 29



Z WIZYTĄ W MUZEUM

w zgodzie z ówczesnym zwyczajem, 
dużo różnej maści bibelotów o cha
rakterystycznej dla secesji dekoracyj
nej i niespokojnej linii. Uwagę zwraca 
zwłaszcza zegar o kształcie zastygłej 
morskiej fali nad bóstwem wodnym. 
Secesja nie należała w owym cza
sie już do kierunków modnych, nie 
była też najczęstszym wyposażeniem 
domów mieszczańskich. W drugiej 
dekadzie XX w. w Warszawie salo
ny urządzano w udającym bogactwo

3. Sikawka strażacka z 1918 r.
4. Medal z okazji wysadzenia w powietrze 
Mostu Poniatowskiego przez Rosjan, 
awers i rewers (w zbiorach Muzeum 
Niepodległości w Warszawie)

baroku stylu Ludwika XIV czy też 
skromniejszym biedermeier. Secesja 
należała jednak wciąż do kierunków, 
jeśli nie żywych, to z pewnością obec
nych, miasto zdobiło wiele kamienic 
utrzymanych w tym stylu, minęła 
zaledwie dekada od jego największej 
świetności, stąd wiele secesyjnych 
przedmiotów wciąż znajdowało za
stosowanie użytkowe.

Do niewielkich, lecz precyzyjnie 
wykonanych eksponatów można za
liczyć specyficzny typ medali i pla
kietek, modnych na początku XX w. 
Wbrew dzisiejszej praktyce upamięt
niano na nich nie tylko doniosłe 
wydarzenia historyczne, ale także 
przykre fakty, czasem posuwając się 

do satyry. Zatem oprócz plakietek 
wyprodukowanych z okazji roczni
cy powstania listopadowego czy po
siedzenia Rady Miejskiej w 1916 r., 
znajdziemy medal upamiętniający 
wysadzenie Mostu Poniatowskiego 
przez Rosjan czy zamknięcie wyż
szych uczelni przez Niemców. Intere
sujące są medale z ironią komentują
ce problemy warszawiaków związane 
z wyżywieniem: żeton na „półbułki”, 
medal opisujący niegodziwości spe

kulantów czy też plakietka imitują
ca kartkę na porcję chleba (ze zbio
rów Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy).

Do interesujących obiektów pre
zentowanych na wystawie należy 
strój primabaleriny Teatru Wielkiego 
z 1917 r., filigranowej Marii Pawiń- 
skiej, która święciła triumfy i zbiera
ła wyrazy uwielbienia, grając Motyla 
w Gaju Andersena (zbiory Muzeum 
Teatralnego w Warszawie). Wojen
ne czasy nie sprzyjały ani utrzyma
niu instytucji kulturalnych, ani ich 
częstemu odwiedzaniu. Teatr i ope
ra miały jednak tę zaletę, że szybko 
i celnie reagowały na zmieniającą się 
sytuację polityczną, dzięki czemu na
wet znane i zgrane już sztuki mogły 
zyskać nowe znaczenie w odmiennym 
kontekście. Za przykład może służyć 
zmiana repertuaru w dniu 11 listo
pada 1918 r. Planowano na ten wie
czór wystawić Żydówkę Jacquesa 
Halevy’ego, jednak pod wpływem 

wydarzeń rozgrywających się w mie
ście ostatecznie wystawiono Halkę 
Moniuszki, uznawaną za polską ope
rę narodową. Publiczność owacyjnie 
powitała zmianę, a orkiestra dwu
krotnie odegrała Mazurka Dąbrow
skiego.

Eksponatem - świadkiem waż
nego wydarzenia jest sztandar uży
ty w pochodzie ku czci Konstytucji 
3 maja. Udokumentowana wieloma 
zdjęciami uroczystość odbyła się 

w 1916 r. Frekwencja przero
sła wszelkie oczekiwania. Nie
mieckie władze okupacyjne ze
zwalały na obchodzenie świąt 
narodowych i rocznic w na
dziei, że Polacy staną po stronie 
Państw Centralnych. 3 maja 
1916 r. pochód złożony z kil
kuset tysięcy osób przemierzył 
trasę od Rynku Starego Miasta 
aż po Belweder. Brały w nim 
udział delegacje związków 
politycznych, wyznaniowych, 
zawodowych oraz tłumy zwy
kłych uczestników. Pochód był 
pokazem jedności polskiego 
społeczeństwa, mimo bardzo 
głębokich podziałów politycz
nych i socjalnych.

Bez wątpienia największym 
eksponatem na wystawie jest 
sikawka strażacka z 1918 r. 
„TRYUMF”. Wykonana zo
stała przez fabrykę narzędzi 

pożarniczych „Strażak”, należącą 
do L. Piętki, A. Płoskiego, G. Szo
łowskiego. Siedziba firmy znajdowa
ła się przy ul. Królewskiej 11. Straż 
Ogniowa ówczesnej Warszawy po
siadała już nowoczesny sprzęt do ga
szenia pożarów: specjalne samocho
dy oraz spalinowe motopompy (do 
obejrzenia w Muzeum Pożarnictwa 
w Warszawie), ale ze zrozumiałych 
względów w czasach wojny zastępy 
wyposażone były w napędzane siłą 
mięśni ludzkich pompy ssąco-tło- 
czące. Dobrze zorganizowany sys
tem przeciwpożarowy umożliwiał 
jednak skuteczną walkę z ogniem 
nawet niezmechanizowanymi na
rzędziami. Sikawkę transportowano 
na prostych dwukonnych wozach 
tzw. rekwizytowych. Sekcja strażac
ka liczyła od 4 do 8 osób, przy du
żych pożarach wyruszały omnibusy 
z większą liczbą strażaków. Po przy
byciu na miejsce sikawkę zdejmo
wano z wozu i ustawiano w pobliżu
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źródła wody. Z jednej strony pompy 
podłączano wąż ssawny, z drugiej 
tłoczny, zakończony prądownicą, 
czyli końcówką regulującą strumień 
wody. Nad ciśnieniem pracowały 
dwie pary ludzi na przemian naci
skające na ramiona pompy.

Podstawowym problemem było 
znalezienie ujęcia wody. Śródmie
ście Warszawy posiadało sieć wo

dociągową rozbudowaną w końcu 
XIX w. według projektu Williama 
Lindleya i na tym obszarze strażacy 
korzystali z hydrantów. Wodę z nich 
wypuszczało się do brezentowego 
zbiornika, skąd zasysał ją wąż ssaw
ny. Na terenach nieobjętych wodo
ciągami budowano specjalne baseny 
przeciwpożarowe bądź korzystano 
z naturalnych ujęć. Długie węże po

zwalały na pobieranie wody z odle
głych zbiorników.

Warszawska Straż Ogniowa ode
grała istotną rolę 11 listopada 1918 r. 
Tę zorganizowaną i zawsze stojącą 
w pogotowiu służbę mundurową 
wzywali na pomoc Polacy i praw
dopodobnie... Niemcy. Kiedy tłum 
zaczął szturmować koszary w Ogro
dzie Krasińskich, na miejscu zjawili 
się strażacy I Oddziału, którzy ode
brali broń cywilom, a następnie roz
broili żołnierzy niemieckich. Czyn
na postawa straży pozwoliła zapo
biec w wielu wypadkach przelewowi 
krwi.

Na wystawie zgromadzono kil
kaset eksponatów. Jedne zachwycają 
kunsztem artystycznym, inne, będąc 
prostymi w formie wyrobami, sta
nowią bezcenne świadectwo mate
rialne, przypominają o postawach 
zajmowanych przez Polaków w trud
nych czasach, dokumentują historię 
odzyskania niepodległości.

Krzysztof Mordyński

Ekspozycja „Warszawa w listopadzie 1918 roku” czynna jest do 2 marca br. w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, Al. Solidarności 62, www.muzeumniepodleglosci.art.pl, tel. 022 826 90 91. Godziny 
otwarcia muzeum: od wtorku do piątku w godz. 10.00-17.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00, 
w niedziele wstęp wolny, w poniedziałki ekspozycje nieczynne.

Spotkanie z książką
TWÓRCZOŚĆ ZOFII STRYJEŃSKIEJ

Od października 2008 r. do stycznia 2009 r. czynna była w Mu
zeum Narodowym w Krakowie wystawa „Zofia Stryjeńska 1891- 
-1976” - ogromny pokaz całej przedwojennej i powojennej twórczo

ści artystki. Katalog wystawy pod redakcją jej kuratora Światostawa 
Lenartowicza - to starannie wydana publikacja, zawierająca wiele 
nieznanych do tej pory informacji o artystce, pełna kolorowych re
produkcji prac Stryjeńskiej, oprawiona w płótno.

Dyrektor muzeum Zofia Gotubiew podkreśla we wstępie, że kura
tor wystawy dzięki dokładnym badaniom spuścizny artystki odkrył 
ją na nowo „jako swobodnie operującą wieloma technikami, pracują
cą twórczo w kilkunastu dziedzinach sztuki i rzemiosła".

Publikację otwierają krótkie wspomnienia żyjących w Genewie 
krewnych Stryjeńskiej - i trzeba przyznać, że są to wypowiedzi nie
zbyt pochlebne dla bohaterki wystawy. Cóż, genialni artyści zwykle 
miewają rodzinne problemy...

O życiu i twórczości „pogańskiej księżniczki” piszą Maria Groń
ska, Katarzyna Nowakowska-Sito i Monika Chudzikowska. Artystka 
pozostawiła ogromną spuściznę: rysunki, obrazy olejne na płótnie, 
iitografie, akwarele, plakaty, freski, tkaniny, elementy scenografii, 
duże ścienne kompozycje wystawione w 1925 r. w pawilonie pol
skim na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, 
dekoracje dla statków „Batory” i „Piłsudski". Po wojnie jej styl na
dal byt rozpoznawalny - motywy z tek litograficznych pojawiły się 
na opakowaniach czekoladek firmy „E. Wedel”, na talerzach pro

dukowanych w Fabryce Porcelany w Ćmielowie. Wszystkie etapy 
twórczości Stryjeńskiej spajała idea słowiańszczyzny jako zapew
niającej zachowanie tożsamości narodowej Polaków, stąd tak czę
sto obecne w jej pracach elementy słowiańskich obrzędów, strojów 
i tańców ludowych.

Wyodrębniony w drugiej części publikacji katalog dzieł zgroma
dzonych na wystawie uporządkowany został według poszczegól
nych części ekspozycji: malarstwo (monumentalne, wielkoformato
we, dekoracyjne, sztalugowe), rysunek, grafika (artystyczna i użyt
kowa), teatr (projekty scenografii, kostiumów, scenariusze przed
stawień), varia (zabawki i wyroby z drewna, tkaniny, dekoracje na 
ceramice, aranżacje wnętrz, teksty literackie). Tradycja połączona 
z nowoczesnością, postępowy konserwatyzm - te cechy, przypisy
wane twórczości artystki przez krytyków - prezentują wystawiane 
eksponaty. Chociaż wiele prac, zwłaszcza monumentalnych, nie 
zachowało się lub ich nie odnaleziono, zastąpione zostały przez ar
chiwalne fotografie.

Na końcu katalogu zamieszczony jest spis ważniejszych nieza- 
chowanych dziel Stryjeńskiej, kalendarium oraz spis wystaw i bi
bliografia.

Katalog, który ze względu na objętość (444 strony) i liczbę za
mieszczonych ilustracji (około 800) można zakwalifikować do wy
dawnictw albumowych, kupić można (cena: 145 zł) w Muzeum Na
rodowym w Krakowie.
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Na czym wychowało się
pokolenie „Kolumbów"

S
ala Małego Powstańca w Mu
zeum Powstania Warszawskiego, 
jako jedna z nielicznych w Polsce, 
jest pomieszczeniem muzealnym stwo

rzonym specjalnie dla dzieci. W prze
ciwieństwie do całej ekspozycji Mu
zeum, na której panuje nastrój powagi 
i refleksji, sala ta została udekorowana 
w przyjaznych i radosnych barwach. 
Nie ma tu bruku i ciemnych ścian, ale 
zwykły parkiet i powstańczy fresk, na
malowany współcześnie przez dziesię
cioletniego chłopca. Na półkach moż
na znaleźć pluszowe misie i szmaciane 
lalki, wykonane według przedwojen
nego wzoru. W gablotkach znajdują 
się makiety powstańczych pojazdów, 
a pod sufitem „latają” modele polskich 
i alianckich samolotów z czasów woj
ny. Nie można też pominąć repliki po
wstańczego teatrzyku kukiełkowego, 
który funkcjonował podczas Powsta
nia na Powiślu.

Wielu zwiedzających Muzeum za- 
daje sobie pytanie, czemu służyć ma 
Sala Małego Powstańca. Czy do miej
sca, które upamiętnia jedno z najtra
giczniejszych wydarzeń w dziejach 
Polski, można zapraszać dzieci i uczyć 
je o ludobójstwie na Woli i innych 
niemieckich zbrodniach? Czy to nie 
odbije się negatywnie na ich psychice 
i nie wywoła przykrych emocji? Czy 
Muzeum nie wzbudza niepotrzeb
nych niemieckich resentymentów 
u najmłodszych? Wszystkie te pyta
nia nurtowały nas, kiedy tworzyliśmy 
program edukacyjny Muzeum. Wy
szliśmy jednak z założenia, że edu
kację historyczną z dziećmi należy 
rozpocząć już od wczesnych lat, gdyż 
stanowi ona ważny element budowa
nia tożsamości Polaków. Chcieliśmy 
oczywiście wpisać naszą ofertę w sto
sowne ramy, odpowiednie do wieku 
i potrzeb emocjonalnych dziecka.

Przede wszystkim pragniemy po
kazać Powstanie Warszawskie jako 
ważne wydarzenie w dziejach Polski, 
które wyzwoliło u Polaków postawy 
heroiczne. Bohaterstwo to ujawnia
ło się nie tylko w walce zbrojnej, ale 
także w solidarności wobec sąsiadów, 

pomocy dla opuszczonych i bezdom
nych. Bohaterami zostawały też dzie
ci, ale raczej nie jako mali bojownicy 
atakujący z rozkazu nieodpowiedzial
nych dowódców niemieckie czołgi, 
lecz jako mali listonosze, którzy zrze
szeni w najmłodszej strukturze „Sza
rych Szeregów” - „Zawiszy” roznosili 
cywilną pocztę. Było to niezwykle 
ważne zadanie, gdyż dzięki ich służ
bie warszawiacy mogli przekazać 
wieści dla członków rodzin, rozdzie
lonych w wyniku powstańczych walk. 
Nic też dziwnego, że 
„Zawiszaków” nazywa
no posłańcami nadziei, 
a Harcerska Poczta 
Polowa stała się sym
bolem ofiarnej służby 
najmłodszych na rzecz 
polskiego państwa.

W naszym progra
mie edukacyjnym chce- 
my podkreślić rolę „Za
wiszaków” w Powstaniu 
Warszawskim. Poświę
cone im zajęcia prowa
dzimy w Sali Małego 
Powstańca za pomocą 
metod aktywizujących 
i zabaw symulacyjnych. 
Na ekspozycji pokazu
jemy uczniom tylko wy
brane fragmenty Mu
zeum, związane z te
matem lekcji. Unikamy 
natomiast miejsc, w któ
rych są drastyczne sceny 
i treści, które mogą spo
wodować niepożądane 
odczucia. Skupiając się 
na pozytywnej roli „Za
wiszaków”, jako cywil
nych funkcjonariuszy 
polskiego państwa, sta
ramy się wyjść poza pro
sty schemat postrzega
nia Powstania jako polsko-niemieckiej 
wojny. Chcemy tym samym zapobiec 
budzeniu u uczniów jednoznacznych, 
antyniemieckich uczuć.

W Sali Małego Powstańca nie od
bywają się tylko zajęcia z grupami 

szkolnymi. Pomieszczenie to służy 
także rodzinom. W weekendy rodzi
ce mogą zostawić tu swoje pociechy 
pod opieką instruktora, a sami zwie
dzić całą ekspozycję. W tym czasie 
dzieci spędzają mile czas, kolorując 
powstańcze obrazki, lepiąc z plaste
liny lub układając puzzle. Mogą też 
pobawić się przedwojennymi zabaw
kami - pluszowym misiem i szmacia
ną lalką.

Biorąc też pod uwagę zaintereso
wanie dzieci naszą salą, stworzyliśmy 

specjalny program, w którym chcemy 
pokazać, na czym wychowało się po
kolenie młodych żołnierzy AK - osła
wione pokolenie „Kolumbów”. Uwa
żamy bowiem, że ważne jest, aby dziś 
upowszechniać wychowawcze wzor-
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polaryzujemy dawną literaturę dzie
cięcą, dokonując reprintów przedwo
jennych książeczek. Organizujemy też 
warsztaty plastyczne i teatralne, pod
czas których pokazujemy, jak rodziny 
spędzały wspólnie czas w dobie przed 
wynalezieniem telewizji i komputera. 
Wszystkie te zajęcia mają walor edu
kacyjny. Poprzez zabawę dzieci uczą 
się historii Polski, poznają dawne 
zwyczaje, a także dowiadują się, jak 
ważna jest historyczna pamięć i dla
czego warto przechowywać histo
ryczne pamiątki.

Istotnym elementem naszej dzia
łalności edukacyjnej są także pikni
ki rodzinne. Przy sprzyjającej aurze 
organizujemy je w znajdującym się 
obok Muzeum Parku Wolności. Pod
czas każdego pikniku dzieci dosta- 
ją rozmaite zadania, za wykonanie 
których otrzymują nagrody rzeczowe

przeszkód z meldunkiem, na innym 
wytężyć swój umysł, aby odczytać za
szyfrowaną wiadomość. Na pikniku 
tym przygotowaliśmy też stanowisko 
z grami planszowymi „Zawiszak” 
i „Mistrz pamięci”, a także miejsce, 
gdzie uczestnicy mogli wykonać wła
sną pieczątkę z symbolami Polskiego 
Państwa Podziemnego. Wreszcie na 
jednym z punktów można było spo
tkać się z „Zawiszakiem” i zapytać go 
o powstańcze przeżycia. Aby zachęcić 
dzieci do kontaktów z kombatantami, 
przygotowaliśmy kilka„zawiszackich” 
przedmiotów (manierka, harcerski 
pasek, sznurek, lornetka), a uczestni
cy pytali o ich przeznaczenie. W ten 
sposób zawiązywały się spontanicz
nie rozmowy „Zawiszaków” z całymi 
rodzinami. Zwłaszcza dzieci z wiel
kim zainteresowaniem słuchały po
wstańczych przeżyć, które - mamy

1. Uczniowie słuchają odgłosów walczącej 
stolicy na ekspozycji Muzeum Powstania 
Warszawskiego
2. Mata sanitariuszka leczy misia w Sali Małego 
Powstańca
3. Uczniowie robią powstańcze opaski na lekcji 
„Jak zostałem powstańcem"
4. Słuchanie powstańczych opowieści 
„Zawiszaków"
5. Stanowisko na pikniku „Kartka dla potomka"

ce, które skłoniły ówczesną młodzież 
do poświęceń w imię szlachetnych 
ideałów. W ramach tego projektu po

i dyplomy. Podobnie jak warsztaty 
w Sali Małego Powstańca, imprezy 
rodzinne w plenerze mają za zadanie 
uczyć poprzez zabawę. W ubiegłym 
roku np. z okazji 64. rocznicy wy
buchu Powstania zorganizowaliśmy 
piknik „Kartka dla potomka”, który 
poświęciliśmy Harcerskiej Poczcie 
Polowej. Młodzi uczestnicy mogli 
zdobyć sprawność „Zawiszaka”, wy
konując zadania na kilku przygoto
wanych przez nas stanowiskach. Na 
jednym z nich musieli wykazać się 
sprawnością fizyczną, pokonując tor 

nadzieję - zostaną im na długo 
w pamięci. Na koniec pikniku każ
dy z uczestników mógł spisać własną 
kartkę z treścią, którą chciałby się 
podzielić ze swoimi rówieśnikami za 
25 lat. Kartki te zostały umieszczo
ne w specjalnym pudełku, które za
mknięto i zalakowano z informacją, 
że będzie można je otworzyć dopie
ro w 2033 r. Czy spełnią się wów
czas prośby i marzenia dzieci? Czas 
pokaże.

Karol Mazur

Muzeum Powstania 
Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego - ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, tel. (22) 539 79 05, (22) 539 79 06, 
fax (22) 539 79 24, e-mail: kontakt@1944.pl. Muzeum czynne w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-18.00, 
w czwartki w godz. 8.00-20.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00-18.00, we wtorki nieczynne.
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Kamienie graniczne
na Śląsku Opolskim

Na terenie woj. opolskiego 
znajduje się kilka interesu
jących gtazów i kamieni, będą

cych zapomnianymi świadkami 
wyznaczonych dawniej różnego 
typu granic. Najstarszą, ale za
razem najbardziej nietrwałą for
mą znaku granicznego są tzw. 
ciosna, czyli znaki wycinane na 
drzewach. W późniejszym cza

berga, pana na zamku w On- 
dfejowicach, który po śmierci 
zaczął w nim straszyć. Zgodnie 
z prośbami ducha, trumnę ze 
szczątkami zmarłego musiano 
przenieść z cmentarza właśnie 
w to miejsce. Od tego momen
tu w zamku przestało straszyć. 
Według innych legend, kamień 
oznaczał granicę górniczego 

stwem nyskim w latach 1585- 
-1596. W swoich ekslibrisach 
biskup używał skrótu Andreas 
EPS Wratislaviensis. Jest to więc 
kamień graniczny księstwa ny
skiego. Należy on do jednych 
z najstarszych zachowanych 
datowanych znaków granicz
nych w Europie Środkowej. 
Starsze od niego znajdują się 
jedynie w Saksonii z 1568 r. oraz 
koto Szczytnej w Górach Stoło
wych z 1574 r. Andrzej von Jerin 
był inicjatorem renesansowej 
przebudowy zamku biskupiego 
w Otmuchowie. Założył również 
renesansowy ogród biskupi 
w Nysie, po którym do dnia dzi
siejszego nie pozostał żaden 
ślad. Z fundacji biskupa Jerina 
pochodzi również ołtarz główny 
w katedrze św. Jana Chrzciciela 
we Wrocławiu.

Na dawnej, pótnocno- 
-zachodniej granicy kasztelanii 
nysko-otmuchowskiej w okoli
cach Szklar zachowało się sześć 
kamieni granicznych w kształcie 
słupa, wykonanych z granitu. 
Na frontowej stronie kamieni 
znajduje się wyryty napis „TMI

Olesna znajduje się znacznych 
rozmiarów głaz, na którym wyry
to z każdej jego strony symbol 
pruskiego żelaznego krzyża. 
Najprawdopodobniej jest to ka
mień przygraniczny położony 
w XIX w. w niewielkiej odległości 
od dawnej granicy Prus.

Podobnie jak granice państw 
czy posiadłości, również granice 
poszczególnych miast bywały 
wytyczane za pomocą słupów 
granicznych. Tego typu słupki 
zachowały się m.in. w Nysie, 
z rytem herbu miasta - lilijki oraz 
na zboczu góry Kraska kolo 
Dębowca, gdzie znajduje się 
kamień graniczny Królewskiego 
Miasta Prudnika z 1730 r. Przy
czyną oznaczenia granicy Prud
nika w terenie były częste spory 
terytorialne pomiędzy miesz
czanami Prudnika a właścicie
lami sąsiadujących z miastem 
terenów. Na kamieniu tym wy
ryto litery „NST", które wchodzą 
w skład dawnej nazwy miasta 
Neustadt.

Większość zabytkowych ka
mieni granicznych, ze wzglę
du na duże walory historyczne 

sie znakami granicznymi stały 
się kamienie, które przybierały 
różne formy, od niedużych pro
stych słupków z wyrytą niekiedy 
datą lub inicjałami właściciela, 
do dużych bogato zdobionych 
słupów.

Przy drodze z Podlesia do 
Starowic i Głuchołaz, tuż obok 
granicy z Czechami znajduje 
się tajemniczy głaz. Jeszcze do 
niedawna byt ukryty w gąszczu 
krzewów, jednak w ostatnim 
czasie jego najbliższe otoczenie 
zostało uprzątnięte i dzięki temu 
stał się bardzo dobrze widocz
ny. Jest to okaz kwarcytu o dłu
gości około 1,5 m i wysokości 
około 1 m. Na głazie wyryty jest 
wyraźny krzyż z literami „AEPS" 
oraz data „1586". Dzięki ich 
wypełnieniu w ostatnim czasie 
czarną farbą, inskrypcje stały 
się znacznie bardziej czytelne. 
W miejscu, w którym leży głaz, 
zbiegały się w średniowieczu 
granice Głuchołaz, Zlatych Hor 
i Ondrejowic. Wiąże się z nim 
kilka podań i legend. Według 
jednej z nich, na tzw. trzech gra
nicach pochowano pod głazem 
hrabiego Friedricha Wimmers- 

1. Krzyż z literami 
„AEPS" na głazie koto 

Podlesia

2. Kamień 

przygraniczny kolo 

Dobrodzienia

3. Kamień graniczny 

miasta Prudnik

(zdjęcia:
Krzysztof Spatek)

pola wydobywczego. Do dziś 
w tych okolicach znaleźć moż
na ślady średniowiecznego 
górnictwa złota w postaci ro
wów i kopców. W rzeczywisto
ści litery te znaczą Andreas Epi- 
skopus, czyli biskup Andrzej. 
Biskup Andrzej von Jerin, bo 
to o niego chodzi, rządził księ

SCI JOHIS" (Termini sancti Jo- 
hannis), czyli granice św. Jana. 
Na bocznych ścianach wyry
to ukośny krzyż oraz pastorał 
władzy biskupiej. Umieszczenie 
obu tych znaków oznacza, że 
granica została ustalona przez 
księcia i biskupa. Natomiast 
w okolicach Dobrodzienia kolo 

i krajobrazowe, powinna być 
objęta ochroną przed niszcze
niem oraz zapomnieniem. Sta
nowią one znakomitą atrakcję 
turystyczną i mogą być bardzo 
przydatne w nauce przyrody, 
geografii i historii lokalnej.

Krzysztof Spałek
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Pomniki Adama Mickiewicza
dłuta Tadeusza Ba rącza

Tadeusz Barącz (1849-1905), 
wybitny polski rzeźbiarz 
związany ze Lwowem, wielką 

popularność zyska) dzięki po
mnikowi króla Jana III Sobie
skiego, odsłoniętemu w centrum 
Lwowa na Watach Hetmańskich 
w 1898 r., a po utracie tego mia
sta przez Polskę przeniesionego 
do Gdańska w 1953 r. By) też 
autorem słynnych lwów stoją
cych przed ratuszem lwowskim 

lińskiego. Szczególną atencją 
darzył Adama Mickiewicza i po
święcił mu aż pięć pomników, z 
których tylko dwa przetrwały do 
dnia dzisiejszego, a pozostałe 
albo w całości uległy zniszcze
niu, albo zachowały się tylko ich 
fragmenty.

Pierwszy pomnik Mickiewi
cza, wykuty w piaskowcu, po
wstał we Lwowie w 1876 r. i zdobi 
do dziś elewację dawnego gma-

który uzyskał trzecią nagrodę. 
Krytycy pisali, iż byt „przełado
wany figurami i literacką narra
cją". Z pomnika tego zachował 
się tylko fragment zatytułowany

sie Mickiewicza umieszczone na 
wysokim postumencie z pła
skorzeźbą liry i pióra. Zostało 
ono usytuowane na rondzie 
przed starą pijalnią w Truskaw-

„Geniusz” (terakota), 
przechowywany dziś 
w Lwowskiej Galerii 
Sztuki, przedstawiają
cy popiersie chłopca.

W 1894 r. Barącz 
wyrzeźbił w piaskow-

1.2. Pomniki Adama
Mickiewicza na 

pocztówkach z początku 

XX w.: w Drohobyczu (1) 

oraz w Karlsbadzie (2)

3. Pomnik Adama 

Mickiewicza w Truskawcu 

po konserwacji 
przeprowadzonej w 2008 r.

(reprodukcje: 1, 2 
i fot. 3 - Stanisław 
Sławomir Nicieja)

oraz ogromnego grobowca na 
cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie. Grobowiec, w kształcie 
piramidy, zwieńczonej ortem i 
ozdobionej medalionem, przy 
którym czuwa ranny lew, kry- 
je prochy rozstawionego przez 
Mickiewicza Juliana Konstan
tego Ordona - obrońcy reduty. 
Rzeźby te są dość powszechnie 
znane i często występują jako 
ilustracje w różnego rodzaju pu
blikacjach.

Pamiętać jednak należy, że 
Tadeusz Barącz byt niezwykle 
płodnym twórcą. Zostawił po 
sobie kilkaset rzeźb, płasko
rzeźb i medalionów. Po stu
diach w Monachium i Florencji 
osiągnął mistrzostwo w rzeźbie 
portretowej, bardzo realistycz
nej, wręcz fotograficznej; nota
bene byt wielbicielem fotografii 
i utalentowanym fotografikiem. 
Miał w swoim dorobku kilka
dziesiąt pomników portretowych 
wybitnych Polaków, m.in. Jana 
Długosza, Aleksandra Fredry, 
Tadeusza Czackiego, Mikołaja 
Kopernika, Jędrzeja Śniadec
kiego, Tadeusza Kościuszki, 
Jerzego Maksymiliana Osso

chu Gimnazjum im. Franciszka 
Józefa przy ul, Batorego.

W1885 r. Kraków ogłosił kon
kurs na pomnik wieszcza i wów
czas Barącz zgłosił swój projekt, 

cu pomnik Mickiewicza, który 
stanął w Drohobyczu. Była to 
zmodyfikowana wersja niezre
alizowanego pomnika dla Kra
kowa z 1885 r., pozbawiona figur 
towarzyszących wieszczowi. 
W listopadzie 1918 r., w czasie 
walk polsko-ukraińskich w Gali
cji, drohobycki pomnik wieszcza 
został zniszczony. Zachował się 
tylko na starych widokówkach 
i jako gipsowy model w zbio
rach Lwowskiej Galerii Sztuki. W 
1949 r. w Drohobyczu władze so
wieckie postanowiły odbudować 
pomnik Mickiewicza, jako przy
jaciela Puszkina, ale nie skorzy
stały już z projektu Barącza.

W 1898 r. w Karlsbadzie (Kar- 
love Vary) wzniesiono na jednym 
ze skwerów zdrojowych przed 
kawiarnią „Schónbrunn” pomnik 
z popiersiem Mickiewicza z brą
zu według projektu Barącza. 
Monument ten został zniszczony 
w 1938 r. po zajęciu Czechosło
wacji przez hitlerowskie Niemcy. 
Ten sam los zgotują później po
mnikom Mickiewicza w Krakowie 
i Warszawie.

W 1900 r. Tadeusz Barącz 
wyrzeźbił w marmurze popier

cu - w jednym z najsłynniejszych 
uzdrowisk Polski międzywojen
nej, gdzie leczyli się wybitni ar
tyści, m.in. Hanka Ordonówna, 
Jan Kiepura, Zofia Terne, pisarze 
- Bruno Schulz, Zofia Nałkow
ska, Juliusz Kaden-Bandrowski i 
politycy - m.in. prezydent Esto
nii Konstantyn Pats, Ignacy Da
szyński i Tadeusz Hotówko, który 
zginął tam od kuli zamachowca 
ukraińskiego.

Barączowy pomnik Mickie
wicza w Truskawcu przetrwał 
obie wojny światowe i okres ko
munizmu. W lipcu 2008 r. został 
poddany gruntownej renowacji, 
sfinansowanej przez konsulat 
Polski we Lwowie i odzyskał 
dawny blask.

Stanisław Sławomir Nicieja

O twórczości Tadeusza Barą
cza zob. m.in. Stanisław Sławo
mir Nicieja, Łyczaków dzielnica 
za Styksem, Wrocław 1998, 
ss. 184-188; Jurij Biriulow, 
Rzeźba lwowska, Toruń 2007, 
ss. 93-98.
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NASI KOLEKCJONERZY INWESTUJĄ Z SUKCESEM

pomagamy licytować 
na aukcjach dzieł sztuki 

doradzamy i wyszukujemy

aukcje@artinfo.pl
022 818 94 68

poszukujemy obiektów 
na aukcjach dzieł sztuki i w ofertach galerii 

wystarczy zgłosić nam, jakimi obiektami 
jesteście Państwo zainteresowani 
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SOS Kraków
- wspierać rozwój, chronić dziedzictwo

Po latach zaniedbań niezbędna 
jest w Polsce renowacja prze
strzeni historycznych. Niepokój jed

nak budzi fakt, że to, co nie podlega 
nadzorowi konserwatorskiemu, czę
sto odnawiane jest w sposób po
spieszny i przypadkowy. Prowadzi to 
do nieodwracalnych zniszczeń, któ
rych skutki odczujemy za kilka lat. 
Doświadczenie starych europejskich 
miast pokazuje bowiem, że gdy 
zmniejsza się wartość estetyczna 
i historyczna posesji, w krótkim cza
sie spada ich atrakcyjność, a w kon
sekwencji wartość ekonomiczna. 
Skala zjawiska sprawia, że problem 
można uznać za palący. Błędy po
czynione dzisiaj będą w przyszłości 
poważnym hamulcem rozwoju.

Harmonijne elewacje, zdobne 
w stiuki i sgraffita, drewniana sto
larka, kute lub odlewane kraty i ba
lustrady balkonowe, kaflowe piece, 
ceramika zdobiąca sienie, wspania
le bramy, witraże i drewniany bruk 
znikają, zastępowane przemysłową 
tandetą. Tymczasem właśnie mate
ria architektonicznego detalu tworzy 
niepowtarzalny klimat domu, ulicy 
czy miasta.

Konflikt między potrzebą moder
nizacji a koniecznością zachowania 
historycznej substancji architekto
nicznej jest faktem, ale można go 
- i trzeba - zlikwidować. Nie wystar
czą regulacje prawne wyznaczające 
standardy, należy rozpocząć eduka
cję wrażliwości społecznej.

Tak powstał projekt „SOS Kraków 
- wspierać rozwój, chronić dziedzic
two" Stowarzyszenia Instytutu Dzie
dzictwa. Stowarzyszenie to zostało 
powołane z inicjatywy posła do Par
lamentu Europejskiego Bogusława 
Sonika, zespołu przygotowującego 
i realizującego program Kraków 
2000 Europejskie Miasto Kultury 
oraz działających w Krakowie spo
łeczników. Celem stowarzyszenia 
jest przede wszystkim ochrona i pro
mowanie dziedzictwa kulturowego, 
jak również środowiska naturalnego 
i krajobrazu. Ponadto Instytut zaj
muje się promowaniem Małopolski 
w kraju i za granicą oraz wspiera
niem współpracy między regionami 
Europy. Z kolei celem projektu „SOS 
Kraków - wspierać rozwój, chro
nić dziedzictwo” jest promowanie 
indywidualnej odpowiedzialności 
za dziedzictwo materialne. Jest to 
pierwszy projekt o charakterze po
pularyzatorskim, mający kształtować 
wrażliwość i świadomość obywatel
ską w sferze dziedzictwa kulturowe
go. Działania Instytutu mają charak
ter uniwersalny. Chociaż w Krakowie 
inwazja przemysłowej brzydoty 
w starą tkankę miasta szczególnie 
razi, problem niewątpliwie dotyczy 
całego kraju.

W grudniu 2007 r. odbyło się 
pierwsze seminarium z cyklu „SOS 
Kraków”. Było to spotkanie eks

pertów, przedstawicieli organizacji 
społecznych, właścicieli nierucho
mości i lokatorów oraz projektantów 
i wykonawców remontów. Konferen
cji towarzyszyły akcje informacyjne 
prowadzone za pośrednictwem 
lokalnych mediów. Dato to impuls 
do dalszej dyskusji i wprowadza
nia konkretnych zmian w ustawach
miejskich.

1. 2. Bramy w krakowskich 
kamienicach - przykład pozytywny (1) 
i negatywny (2)

Ochrona detali architektonicz
nych jest tylko jednym z pól zain
teresowania Instytutu Dziedzictwa. 
Jak wiadomo, harmonijny i zrówno
ważony rozwój wymaga odpowied
nich koncepcji urbanistycznych. 
Dlatego w listopadzie 2008 r. kolejne 
seminarium z cyklu „SOS Kraków” 
poświęcono zagadnieniu architek
tury dziedzictwa. Do Krakowa za
proszono przedstawicieli Ecole de 
Chaillot - słynnej francuskiej uczelni 
kształcącej architektów dziedzictwa 
oraz wielu ekspertów z Polski.

Więcej informacji o projek
cie „SOS Kraków - wspierać roz
wój, chronić dziedzictwo" znaleźć 
można na stronie internetowej 
www.soskrakow.pl oraz www. 
instytutdziedzictwa.pl



Z kryminalnej kroniki

Spisek prochowy

W
 opinii londyńczyków i większości Anglików wtadca Zjed
noczonego Królestwa Anglii, Szkocji i Irlandii, ten brzydki 
syn słynnej z urody Marii Stuart - Jakub I (1566-1625), naj
delikatniej mówiąc, nie budzi! sympatii. Z dystansu kilku stuleci traf

nie ująt to angielski historyk okresu międzywojennego, John Dover 
Wilson, pisząc: „Jakub, jako Szkot z urodzenia, nigdy nie rozumiał 
Anglii i nawet nie przypuszczał, że jej nie rozumie. Jego nadmiernie 
wielka głowa, jego usta wciąż ociekające śliną, jego szaty podbite 
watą, pałąkowate nogi, wybałuszone oczy, płaskie dowcipy, pedan
teria i tchórzostwo godne pogardy, napełniały wstrętem każdego, 
kto się z nim stykał. Dwór królewski zamienił się w karczmę, a nawet 
w coś, co przypominało dom publiczny" (wg Stanislaw Helsztyński, 
Człowiek ze Stratfordu, Warszawa 1964, s. 192).

I doprawdy, tak niewiele brakowało, aby Jakub I wraz z catą ro
dziną i całą polityczną elitą kraju - lordami świeckimi i duchownymi, 
sędziami oraz członkami Izby Gmin, zostali zgładzeni. W tym celu 
(a także aby przywrócić katolicyzm) w 1605 r. został zawiązany spi
sek prochowy - tzw. Gunpowder Plot - i gdyby 
się udał, przeszedłby do historii Europy jako naj
bardziej spektakularne i dalekosiężne w skutkach 
zabójstwo polityczne na niespotykaną skalę.

Jego podłożem stała się niespójna polityka 
Jakuba I w sprawach wyznaniowych i wypływa
jące stąd tarcia pomiędzy zaciekłymi kalwinista- 
mi angielskimi, tzw. purytanami, umiarkowanymi 
prezbiterianami i katolikami; wobec tych ostat
nich król coraz silniej zaczął stosować represje, 
co zaowocowało spiskiem. Nie bez udziału paru 
jezuitów, już w 1604 r. ułożono plan wysadzenia 
w powietrze sali obrad parlamentu w dniu jego 
otwarcia; liczono się oczywiście z niechybną 
śmiercią Jakuba I, który musial być obecny na 
uroczystości. Katoliccy sprzysiężeni planowali 
następnie wymordowanie królewskiej rodziny, 
z wyjątkiem dziewięcioletniej księżniczki Elżbiety, 
w imieniu której mieliby sprawować władzę. Oni 
też utworzyliby rząd po wyeliminowaniu człon
ków Izby Lordów i Izby Gmin.

Inicjatorami spisku byli Robert Catesby (wła
ściciel majątku w pobliżu Stratfordu - jego ro
dzinę znał Szekspir) i Thomas Percy, do których 
z czasem dołączali kolejni. O jakiejkolwiek impro
wizacji nie było mowy; przemyślano wszystko.

Najbliższe otwarcie obrad parlamentu miało nastąpić 5 listopa
da 1605 r. Do tego czasu zdołano nagromadzić pod sklepieniem 
sali w podziemiach budynku 36 beczek zawierających proch i me
talowe sztaby, ukrytych pod stertami węgla i drewna opałowego. 
Dokonano tego najpierw kopiąc tunel z piwnicy wynajętego są
siedniego domu, a gdy wydrążony korytarz zalała woda, wynajęto 
inną piwnicę, z której trafiono wprost pod siedzibę Izby Lordów. 
Tam złożono zgromadzony proch w ilości około 2 i pól tony.

Ktoś jednak zdradził tajemnicę. W sobotni wieczór 26 paździer
nika katolicki lord Monteagle, szwagier jednego ze spiskowców - 
Francisa Treshama, otrzymał intrygujący anonimowy list, z które
go wynikało, iż nie powinien wybierać się na planowane otwarcie 
parlamentu. Tej samej nocy podejrzliwy Monteagle udał się do 
przewodniczącego rady królewskiej, Roberta Cecila, lorda Salis
bury, który natychmiast zarządził śledztwo. Doprowadziło ono do 
wykrycia spisku; rankiem 5 listopada zdybano w piwnicy pod par
lamentem jednego ze sprzysiężonych, niejakiego Guy'a Fawkesa, 
urodzonego w 1570 r. i mającego za sobą służbę w hiszpańskich 
oddziałach na terenie Niderlandów. Złapany na gorącym uczynku 
Fawkes miał ze sobą zegarek, hubkę, krzesiwo i lont. Niezwłocznie 
aresztowany i poddany okrutnym torturom (a w Anglii umiano tor
turować) wydal resztę spiskowców. W piątek, 8 listopada Catesby 

i kilku innych konspiratorów, oblężonych w domu koto Stourbridge, 
zginęło podczas wymiany ognia. Pozostałych wzięto na męki, a po 
wydobyciu z nich zeznań skierowano 27 stycznia 1606 r. przed try
bunał. Czterech delikwentów powieszono, jeszcze żywym wypruto 
wnętrzności i poćwiartowano (30 stycznia), czterech następnych 
stracono w ten sam sposób dnia następnego. Fawkes miał zostać 
ścięty, lecz nieoczekiwanie zeskoczył z drabiny podstawionej pod 
szubienicę i złamał sobie kark.

Odtąd dzień 5 listopada ustanowiono „Dniem radości narodo
wej", który miał być obchodzony przez wszystkie przyszłe poko
lenia w podzięce za ocalenie króla i członków parlamentu. Dzień 
ten, znany pod nazwą Guy Fawkes Day, jest wciąż aktualnym an
gielskim świętem (a zarazem europejskim świętem fajerwerków), 
w czasie którego organizuje się festyny i pokazy sztucznych ogni 
oraz pali się kukłę Fawkesa.

Spisek prochowy tak bardzo nadwerężył system nerwowy Ja
kuba I, iż od tej pory monarcha żyt w ustawicznym lęku przed naglą

(w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)

śmiercią z rąk zamachowca, odmawiając uczestniczenia w dwor
skich ucztach i rzadko opuszczając swoje apartamenty.

Zamieszczona w tomie pierwszym dzieła Hioba Ludolfa 
Allgemeine Schau - Buhne oder Welt (Franckfurt am Mayn 1699) 
anonimowa akwaforta ukazuje moment triumfalnego wynoszenia 
z podziemi gmachu parlamentu beczek z prochem. Scenie tej asy
stują zgromadzone na ulicy tłumy londyńczyków, a król Jakub I, 
w otoczeniu dworu, obserwuje ją z okna na piętrze. W prawym dol
nym rogu kompozycji straż prowadzi pojmanego Fawkesa. Jeżeli 
nawet rycina ta - reprodukowana tu po raz pierwszy - powstała 
tylko w wyobraźni nieznanego niemieckiego grafika, nie zmienia 
to faktu, iż ówcześni czytelnicy dzieła Ludolfa odczuwali silną po
trzebę skonfrontowania drukowanej relacji zdarzenia z ilustracją, 
niekoniecznie zdjętą z natury.

Hanna Widacka

„Spisek prochowy", akwaforta, 1699 r.
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ROZMAITOŚCI

Zapomniana „cegiełka wawelska"
W środę, 9 kwietnia 2008 r. 

w holu, przy wejściu do 
Zamku Królewskiego na Wawe
lu odbyta się niecodzienna uro
czystość. Odsłonięto tam dwie 
kolejne tabliczki z brązu upa
miętniające hojnych darczyńców 
muzeum: Michała Xawerego 
Sapiehę (ur. w 1930 r. w Borku 
koto Oświęcimia), spadkobier
cę Leona Michata Sapiehy z linii 
kodeńskiej (właściciela Krasi
czyna) i urodzoną w Warszawie, 
ale przez cate życie związaną 
z Krakowem, Krystynę Czapską 
(1921-2003), historyka sztuki 
i spadkobierczynię Aleksandra 
Turka, doktora praw, kolekcjone
ra dziel sztuki; wcześniej w po
dobny sposób uhonorowano 
w tym miejscu Jana Matejkę, 
Jerzego Mycielskiego, Leona 
Pinińskiego i prof. Karolinę Lanc- 
korońską.

Dzięki Michałowi Xaweremu 
Sapieże na Wawel trafiły tak cen
ne pamiątki historyczne i dzieła 
sztuki, jak m.in. głownia szabli 
wielkiego wezyra Kara Mustafy, 
zdobyta pod Wiedniem przez 
Jana III Sobieskiego i renesanso
wy portret królewny Izabeli Wa- 
zówny, siostry króla Zygmunta III, 
wphodzące niegdyś w skląd 
bógatej kolekcji z Krasiczyna, 
a przed jedenastu laty ofiaro
wane do zbiorów muzeum oraz 
słynna kodeńska galeria portre
towa Sapiehów (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 4, 2007 r., s. 32), 
przekazana na zamek w charak
terze depozytu w 2003 r. Z kolei 
licząca 140 przedmiotów kolek
cja Krystyny Czapskiej, w której 
znalazły się liczne okazy euro
pejskiej porcelany i szkła, a tak
że obrazy malarzy polskich i ob
cych, jest jednym z większych 
darów, jakie Zamek Królewski 
na Wawelu otrzymał w okresie 
powojennym. W obu wypadkach 
było więc za co dziękować.

Tradycja honorowania dar
czyńców Wawelu specjalnymi ta
bliczkami nie jest jednak w historii 
krakowskiego zamku pomysłem 
zupełnie nowym. Już na począt
ku 1921 r., z inicjatywy prof. Adol
fa Szyszko-Bohusza, kierownika 
Odbudowy Królewskiego Zamku 
na Wawelu, ruszyła tzw. akcja 
cegiełkowa, dzięki której zamie
rzano sfinansować przynajmniej 
część prac wykonywanych na 
Wawelu. „Postanowiono, że ofia
rodawcy kwoty odpowiadającej 
kosztom jednego dnia prac na 

Wawelu (początkowo kwotę tę 
ustalono na 30 tysięcy marek 
polskich) zostaną uhonorowani 
napisami na kamiennych cegieł
kach, które "Umieszczone będą 
w murach otaczających Wawek 
[...] Wpłacający otrzymywali

zginęli podczas walk w pierwszej 
wojnie światowej - wtedy funda
torami „cegiełek” najczęściej 
byty rodziny poległych. Najwię
cej wptat na odbudowę zamku 
odnotowano w ciągu pierwszych 
trzech lata zbiórki (6061 „cegie- 

Potwierdzenie wpłaty na fundację cegiełki nr 2387/22 z napisem: „Pamięci Dra 
Andrzeja Bystronia", dyplom pamiątkowy, wykonany przed 1922 r. techniką 
cynkografii w Zakładach Graficznych Stanisława Welanyka w Krakowie

potwierdzenia na blankietach 
ozdobionych widokiem północ
nej elewacji zamku. Na więk
szych blankietach, z podobnym 
widokiem zamku, potwierdzano 
wpłaty zbiorowe" (Piotr Stępień, 
„Cegiełki wawelskie" po konser
wacji, „Studia Waweliana”, t. VIII, 
Kraków 1999, s. 195).

Rezultaty akcji przekroczyły 
wszelkie oczekiwania. Dary na 
odnowienie zamku płynęły wart
kim strumieniem zarówno z kraju, 
jak i z zagranicy, a ofiarodawca
mi były osoby prywatne, stowa
rzyszenia i instytucje. Z czasem 
przyjął się też zwyczaj upamięt
niania „cegiełkami” tych, którzy 

tek”). Ogółem, według zapisu 
w Spisie fundatorów, było ich 
6329. Ostatnia adnotacja o wpła
cie nosi datę 28 kwietnia 1936 r., 
a kiedy po drugiej wojnie świato
wej przedstawiciele Kota 14. Puł
ku Ułanów Jazlowieckich zgło
sili, że pułk wniósł przed wojną 
odpowiednią wpłatę i przekazali 
gospodarzom zamku specjalnie 
wykonaną kamienną „cegiełkę” 
nr 6330 - została ona umiesz
czona w krypcie marszałka Jó
zefa Piłsudskiego w Katedrze na 
Wawelu.

Do wybuchu drugiej wojny 
światowej udało się wmurować 
zaledwie 28% obiecanych ofia
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rodawcom „cegiełek”, a już w la
tach pięćdziesiątych XX w. po
nad połowę z nich usunięto. Do
piero w wyniku przeprowadzonej 
w 1998 r. konserwacji muru „ce
giełkowego”, usytuowanego przy 
głównej drodze na Wawel, wiele 
z nich powróciło na swoje miej
sce, a pewną ich liczbę zrekon
struowano i także umieszczono 
w murze. Obecnie znajduje się 
tam 788 „cegiełek”. Tylko tyle, 
gdyż upamiętnienie „cegiełka
mi” wszystkich darczyńców od
budowującego się Wawelu było 
po prostu niemożliwe.

Interesującym przykładem 
dokumentu związanego z jedną 
z takich zapomnianych „cegie
łek wawelskich” jest zakupione 
na niedawnej aukcji w internecie 
potwierdzenie wpłaty trzydzie
stu tysięcy marek na odbudowę 
zamku, z adnotacją: „Pamięci 
Dra Andrzeja Bystronia" i od
ręcznym podpisem prof. Adolfa 
Szyszko-Bohusza. Nazwisko 
Bystroń (łatwo kojarzone z Ja
nem Stanisławem Bystroniem, 
autorem Dziejów obyczajów 
w dawnej Polsce. Wiek XVI- 
-XVIII') jest nam dobrze znane, 
ale co wiemy o doktorze An
drzeju Bystroniu? Jego osobę 
przypomniał przed dziesięciu 
laty Czesław Hernes w artyku
le Rekonesans folklorystyczny 
Andrzeja Bystronia, w: Folklory
styczne i antropologiczne opi
sanie świata (praca zbiorowa 
pod red. Teresy Smolińskiej, 
Opole 1999, ss. 17-24), z które
go dowiadujemy się, że Andrzej 
Bystroń urodził się w 1891 r. 
w Ustroniu na Śląsku Cieszyń
skim, był absolwentem prawa 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
(1911), działaczem niepodległo
ściowym, z zamiłowania folklo
rystą, poległ w czerwcu 1918 r. 
w bitwie nad rzeką Piave.

Dyplom potwierdzający wpłatę 
na „cegiełkę wawelską” nr 2387/22 
redakcja przekaże do zbiorów 
Zamku Królewskiego na Wawe
lu wraz z sugestią, że być może 
inicjatorem tej wpłaty (w imieniu 
własnym lub rodziny) był Jan Sta
nisław Bystroń - ten sam, który 
uratował dla potomności notat
ki na temat folkloru żołnierskie
go i góralskiego, spisane przez 
jego tragicznie zmarłego brata 
i opracowane przez Czesława 
Hernesa.

Wojciech Przybyszewski



Spotkanie z książką

WSPOMNIENIA 
JANUSZA DURKO

pamięci 1951-2003.

um Historyczne m.st. 
iwalo napisaną przez 
i współzałożyciela tej

I grudnia 1951 r. autor 
a warszawskiego Mu

\ A/ubiegłym roku Muzti 
V V Warszawy opubliko 
wieloletniego dyrektora i 
instytucji książkę Muzeum Warszawy i jego 
współpracownicy w moje)

Opowieść zaczyna się w latach pięćdziesią
tych XX w., bo dokładnie 1 
objął stanowisko dyrektor.
zeum Historycznego (prace organizacyjne nad 
powołaniem muzeum rozooczęty się - zgodnie 
z uchwalą Prezydium Zan 
koniec 1945 r.). Jak 
wspomina na wstępie 
Janusz Durko, kiedy 
zobaczył zniszczone 
staromiejskie kamie
niczki, w których mu
zeum miało otrzymać 
siedzibę: „Obraz byf 
przerażający: poza od
budowaną kamienicz
ką «Pod Murzynkiem-, 
wokół jedno wielkie 
rumowisko, grobowa 
cisza przerywana kra
kaniem wron. «Nie dźwignie się to Stare Miasto 
za mego życia- - taka myśl mną owładnęła [...]. 
Wystarczyły trzy pory roku pięćdziesiątego dru
giego [...] oraz dwie pory roku pięćdziesiątego 
trzeciego [...], aby odbudowane Stare Miasto 
przywrócone zostało życiu". Zaczęto przygoto
wywać pierwsze ekspozycje, a Janusz Durko 
podjął prace nad Bibliografią Warszawy (pierw
szy tom ukazał się w 1958 r., ostatni z dotych
czas wydanych - w 2006 r.).

W kolejnych rozdziałach autor wspomi
na lata sześćdziesiąte, siedemdziesiąte oraz 
okres od 1980 do 2003 r. W Muzeum Historycz
nym otwierano wiele wystaw, publikowano pra
ce naukowe i popularnonaukowe, organizowa
no sesje i konferencje; muzeum podejmowało 
współpracę z podobnymi placówkami w Pol
sce i na świecie. Działalność ta została szcze

:ądu Miejskiego-pod

gółowo opisana, jedynie wydarzenia okresu od 
1980 do 2003 r. przedstawione zostały wybiór
czo, ale w tym czasie w Muzeum Historycznym 
otwarto ponad 250 wystaw, wydano 160 publi
kacji, odbyło się ponad sto sesji i konferencji, 
dlatego autor musial dokonać wyboru opisy
wanych dokonań.

Na lamach książki występuje wiele bardziej 
i mniej znanych, związanych ze środowiskiem 
muzealnym osób. Umieszczony na końcu 
publikacji indeks liczy ponad półtora tysiąca 
nazwisk! Przedstawione osoby opisywane są 
bardzo życzliwie, czasem występują jako bo
haterowie anegdoty. Wiele miejsca poświęcił 
autor na scharakteryzowanie organizacji zaj
mujących się ochroną zabytków (w tym Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami). Opisom ludzi, 
instytucji i wydarzeń związanych ze środowi
skiem muzealnym towarzyszy przedstawie
nie sytuacji politycznej w Polsce i na świecie. 
Książka ilustrowana jest archiwalnymi zdjęcia
mi pochodzącymi ze zbiorów muzeum, które 
stanowią niezbędne dopełnienie treści.

W 2003 r., po 52 latach pełnienia funkcji 
dyrektora Muzeum Historycznego, Janusz Dur
ko postanowił złożyć rezygnację. Omawiana 
książka stanowi podsumowanie jego działal
ności zawodowej, ale na pewno jeszcze nie 
raz będziemy czytać napisane przez niego lub 
powstałe pod jego redakcją publikacje (do tej 
pory powstało ich ponad 1401).

Książkę można kupić (cena: 30 zł) w księ
garniach naukowych lub bezpośrednio w Mu
zeum Historycznym m.st. Warszawy.

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

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

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

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

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

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
Oddział Miejski PTTK w Gubinie - Ród Ledóchowskich - Ojczyźnie i Bogu, katalog wystawy w Muzeum 
Historycznym m.st. Warszawy

Tomasz Wajda z Chrząstkowej Malej - Drukarskie techniki zdobienia papierów i tkanin, katalog wystawy 
w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Duszniki Zdrój 2008

Hanna Kuźnicka z Warszawy - Małgorzata Wróblewska Markiewicz, Pas kontuszowy - recepcja formy, 
recepcja mitu, katalog wystawy, wyd. Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 2008

Biblioteka Seminarium Metropolitalnego Archidiecezji Warszawskiej - Monachijska „Jednodniówka” 
- reedycja, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 2008

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Gliwice znane i nieznane. Zabytki Gliwickich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego, wyd. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2008

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 zl 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 II kwartał 2009 r. przyjmowane są do 5 marca 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-Sokołowskiego 2), 
w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), w kioskach muzealnych oraz 
kioskach Ruchu na terenie całego kraju.
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Zabytki utracone

Kościół, którego już nie ma...

Świątynia ewangelicka w Kowarach wraz z budynkiem 
szkoły i plebanii przez ponad 200 lat tworzyła zespól 
o dużych wartościach artystycznych i architekto

nicznych. Pięćdziesiąt lat temu pożar strawił doszczętnie 
budynek kościoła.

Czernin z Czech, widząc, że w mieście katolików jest bar
dzo mato, a protestanci zaczynają się buntować, zezwolił 
na otwarcie kościoła, ale nie na długo. 14 lutego 1654 r. 
przybyła do miasta Komisja Rewindykacyjna w celu prze
kazania kościoła katolikom; w tym czasie w mieście było 

tylko 20 osób wyznania katolickiego. Protestanci 
pozostali bez własnej świątyni. Bogatsi miesz
kańcy wyznania laterańskiego jeździli na nabo
żeństwa do Legnicy, natomiast ubodzy modlili się 
we własnych domach, a kazań pastorów słuchali 
w ukryciu w lasach. W kościele katolickim mogli 
jedynie chrzcić dzieci i chować zmarłych na przy
kościelnym cmentarzu.

Po włączeniu Śląska do Prus król zezwolił na 
budowę ewangelickiej świątyni w Kowarach. Sprze
ciw złożyła hrabina Maria Isabella Czernin, jako 
kolatorka kościoła, później wyraziła zgodę, ale 
pod pewnymi warunkami. Kościół miał być zbudo
wany z drewna lub muru pruskiego, bez wieży, na 
zewnątrz nie mógł mieć krzyża, nie mógł też mieć 
wyglądu obiektu sakralnego. Mieszkańcy Kowar 
wznieśli jednak obiekt murowany (hrabina miesz
kała w Czechach). Kamień węgielny pod budowę 
świątyni położono w 1743 r. Wraz z budową kościo
ła rozplanowano zespół budowli towarzyszących.

Przed kościołem, na jego osi, posadzono dwa 
szpalery drzew liściastych, które tworzyły natural

1. Kościół ewangelicki w Kowarach 
na miedziorycie Friedricha Bernharda 
Wernera, pierwsza potowa XVIII w.
2. Zespół ewangelicki (kościół, szkoła, 
plebania), lata dwudzieste XX w.
3. 4. Wnętrze kościoła ewangelickiego
- ołtarz główny i prospekt organowy (3) 
oraz empory, oświetlane przez okna ścian 
bocznych (4)
5. Ruiny kościoła, lata sześćdziesiąte XX w.

(reprodukcje: Krzysztof Sawicki)

W 1549 r. właściciel Kowar 
Kasper Schaffgotsch przeszedł 
na wiarę protestancką, miesz
kańcy jego włości musieli uznać 
ją za swoją. Pierwszym pastorem 
w Kowarach byt Laurentius Werner 
(1513-1607). Swoją posługę pa
storską objął w 1549 r., wcześniej 
byt nauczycielem i wychowawcą dzieci hrabiego Konrada 
Hochberga z Książa, zmart w wieku 94 lat i został pocho
wany w kościele katolickim przed wejściem do zakrystii.

W latach 1549-1654 służył protestantom w Kowarach 
kościół katolicki. Po osądzeniu i straceniu w 1634 r. Ka
spra Schaffgotscha z rozkazu cesarza zamknięto kościół 
dla ewangelików. Nowy właściciel Kowar, hrabia Prokop 

ną aleję. Po bokach wzniesiono dwa budynki w kształcie 
prostokątów, usytuowane symetrycznie: probostwo i szko
lę ewangelicką. Budowa samego kościoła trwała niespeł
na dwa lata. Jego projektant nie jest znany, Gunter Grund- 
mann wymienia tu krzeszowskiego muratora Józefa Anto
niego Jentschowa. Projekt zboru nawiązywał do budowli 
już istniejących, wnętrze najbardziej przypominało kościół

40 | SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2009



ewangelicki w Cieplicach. Całość otrzymała plan wy
dłużonego prostokąta, z wpisanym weń niewymiaro
wym ośmiobokiem. Wystrój reprezentował najwyższą 
klasę artystyczną. Dwie kondygnacje drewnianych em- 
por wsparte byty na kolumnach. Środkową przestrzeń 
zakrywała płaska drewniana kopuła. Pozostała część 
nawy przykryta była sklepieniem kolebkowym. Świątynię 
oświetlały okna z bocznych ścian. Dekoracje malarskie 
byty utrzymane w kolorze białym, profile gzymsów orga
nowych i listwy płycin - w kolorze złotym. W podobnych 
kolorach utrzymany był ołtarz i ambona. Twórcami ołta
rza głównego byli snycerz i rzeźbiarz Antoni Dorasil oraz 
budowniczy Hanke z Krzeszowa, ambonę przypisywano 
Józefowi Lachelowi.

Najcenniejszym wyposażeniem kościoła były umiesz
czone ponad ołtarzem późnobarokowe organy - dzieło 
najsłynniejszego na Śląsku organmistrza Michaela Engle- 
ra (1688-1760) i jego syna Gottlieba Benjamina Englera 
(1734-1793). Byli oni budowniczymi wspaniałych instru
mentów w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu (spłonęły 
w 1976 r.) oraz w kościele pocysterskim w Krzeszowie. Bu
dowę instrumentu i prospektu rozpoczęto w 1754 r., trwała 
ona 10 lat. Na początku w kościele używano niewielkiego 
instrumentu tzw. pozytywu. Przy budowie prospektu orga
nowego zatrudniono rzeźbiarzy Antoniego Dorasila i Jó
zefa Lachela. Ukończony w 1764 r. prospekt zwieńczony 
„Okiem Opatrzności", krył w sobie 33 głosy, rozdzielone 
między dwa manuały i pedał. Pod koniec XVIII w. organy 
byty konserwowane i poprawiane, a na stulecie kościoła 
wyremontował je i rozbudował, dodając dwa glosy, bu
downiczy organów Adolf Schinke z Jeleniej Góry. W 1889 r. 
generalnego remontu instrumentu dokonała firma Schlag 
und Sóhne ze Świdnicy. Zmieniono wtedy dyspozycję na

re w latach sześćdziesiątych XX w. zostały rozebrane. Na
romantyzującą. Organy przetrwały wojnę w nieuszkodzo
nym stanie.

Po wyjeździe z Kowar ostatniego pastora Konrada 
Feige, 1 marca 1945 r. kościół nie miał gospodarza i został 
zamknięty. Raz w tygodniu, w niedzielę odprawiane były 

miejscu kościoła wybudowano pawilon handlowy. Kowary 
straciły jeden z najcenniejszych zabytków.

O wartościach artystycznych kościoła świadczą zdję-
w świątyni msze dla katolików. 3 stycznia 1959 r. nad ranem, cia z początku ubiegłego stulecia.
z niewyjaśnionych do dzisiaj przyczyn, pożar doszczętnie
strawił kościół, pozostały jedynie mury zewnętrzne, któ- Krzysztof Sawicki
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Skarby
Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

5 f
1. Fragment ekspozycji kamieniarki romańskiej z arkadami krużganka 
bądź kościoła klasztornego, przełom XI i XII w.
2. Ceramika średniowieczna, XI - połowa XIII w.
3. Kielich podróżny oraz patena z grobu opata tynieckiego, potowa XI w.
4. Starodruki z biblioteki tynieckiej, XV-XVII w.
5. Dokument opata Stanisława Sułowskiego i Konwentu Tynieckiego 
dotyczący karczmy w Kaszowie, 1615 r.
6. Monstrancja srebrna złocona, przed potową XVIII w.

(zdjęcia: Mariano Caldarella)


