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W
 wydanym przed siedmiu laty przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie II tomie Dziennika wypadków, prof. Karola Estreichera juniora, 
pod datą 8 lipca 1946 r., można znaleźć taki oto zapis: „Bytem w Ojcowie 
z Teresą [żoną autora dziennika - WP], Znalazłem na Złotej Górze dom do kupienia, 

drewniany, bardzo ładny do rozbiórki, bardzo tani. Dom na szczycie Złotej Góry, koło 
leśniczówki, dwie wille w lesie Czartoryskich, dla osiedla, które tu miało powstać 
projektu Józefa Galęzowskiego. Rozkład domu bardzo dobry, cztery pokoje, kuch
nia, przedpokój, łazienka". Widać, że dom ten rzeczywiście przypadt do gustu 
małżonkom Estreicherów, skoro już w sierpniu tego samego roku został przez nich 
zakupiony, następnie rozebrany i przewieziony do Krakowa na Wolę Justowską, 
gdzie przy ul. Sarnie Uroczysko już w okresie międzywojennym dawne tereny rolne 
zasiedlone zostały przez znanych i wielce zasłużonych dla świata nauki i kultury 
krakowian, wśród nich prof. Stanisława Estreichera - historyka prawa niemieckiego, 
rektora UJ, ojca prof. Karola Estreichera jr.

Podpiwniczenia budynku i jego ustawienia na nowym miejscu podjęta się firma 
budowlana Albina Wiktora, a kierownikiem budowy byt, zmarły niedawno, archi
tekt Janusz Gawor, który uważał, że „willa ta jest klasycznym przykładem projektu 

z okresu międzywojennego, w swojej formie znakomitym, bo 
nawiązującym do dworu polskiego”. Autorem projektu byt 

arch. Józef Gatęzowski, znany naszym czytelnikom jako 
zwycięzca konkursu na projekt dworu w Opinogórze 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 2009).

W lutym 1948 r. prof. Karol Estreicher jr uporząd
kował sprawy majątkowe, a po latach - testamen
tem, sporządzonym w dniach 14-20 marca 1980 r. 
- zapisał willę wraz z całym majątkiem Towarzystwu 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Majątek ten 

TPSP przejęło wkrótce po śmierci donatora. Przez 
wiele lat nie umiało jednak należycie zadbać o willę 

i przekazane wraz z nią ruchomości. Remont dachu, 
niezbędny dla uratowania niszczejącego budynku, przeprowa

dzono dopiero po dziesięciu latach od śmierci profesora. Niestety, nieskutecznie. 
Niedługo po tym willa nadawała się więc już tylko do generalnego remontu.

W 2005 r. zdesperowane i pozbawione jakichkolwiek celowych dotacji TPSP roz
poczęto remont „Estreicherówki” ze środków własnych, uzyskanych m.in. ze sprze
daży 1/3 dawnej profesorskiej dziatki. Pracami, które prowadzono teraz pod nad
zorem konserwatora miejskiego - architekta Marka Cholewki i wspomnianego już 
architekta Janusza Gawora, kierował XIV prezes TPSP Zbigniew Kazimierz Witek. 
W kwietniu 2009 r., tuż przed 25. rocznicą śmierci profesora (29 IV 1984 r.) remont 
zakończono. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, którego prof. 
Karol Estreicher jr byt wieloletnim prezesem, w zabytkowej willi urządziło Muzeum 
Rodu Estreicherów, Strat Kultury i Rewindykacji. Uroczystego otwarcia muzeum 
dokonano 29 kwietnia 2009 r.

Z okazji tego wydarzenia krakowskie TPSP przygotowało dla osób interesują
cych się losami i działalnością przedstawicieli rodu Estreicherów nie lada niespo
dziankę: składające się z dwóch płyt DVD wydawnictwo, zawierające bogaty zestaw 
materiałów filmowych związanych z tematem. Dzięki wspaniałomyślnej decyzji Wy
dawcy tych płyt, wszyscy prenumeratorzy „Spotkań z Zabytkami”, wraz z bieżącym 
numerem, otrzymują pierwszy z krążków! Drugi - już za miesiąc.

Z materiałów tekstowych polecamy w tym numerze artykuły o interesujących wy
stawach: malarstwa i rysunku francuskiego XVIII w. w warszawskim Muzeum Naro
dowym i łódzkich witraży belle epoque - tę wystawę w Muzeum Historii Miasta Łodzi 
jeszcze możemy oglądać choćby w czasie majowej „Nocy Muzeów”. Warte uwagi 
są też teksty o polskim socrealizmie i niedawnym, sensacyjnym odkryciu archeolo
gicznym na Jasnej Górze.

Nakład: 6000 egz.



DD przeglądy 
pogwy

Profesor dr hab. Jan K. Ostrowski, 
dyrektor Zamku Królewskiego na 
Wawelu, zostat laureatem dziesią
tej, jubileuszowej edycji Nagrody im. 
Prot. Aleksandra Gieysztora, przy
znawanej za szczególne osiągnięcia 
dla narodowego dziedzictwa kultu
rowego. Profesor Jan K. Ostrowski 
otrzymał tę nagrodę za dzieto doku
mentujące zabytki sztuki sakralnej 
na kresach dawnej Rzeczypospolitej 
Prowadzony przez Profesora pro
gram badawczy, mający na celu 
rozpoznanie fragmentu dziedzictwa 
kulturowego ziem stanowiących nie
gdyś część Rzeczypospolitej, prze
widuje pełną inwentaryzację zabyt
ków sztuki sakralnej na wskazanym 
terenie, z uwzględnieniem stanu 
sprzed 1939 r. oraz zabytków znisz
czonych i rozproszonych w wyniku 
drugiej wojny światowej. W latach 
1993-2008 opublikowano 16 tomów 
Materiałów do dziejów sztuki sakral
nej. W ich ramach ukazało się 436 
opracowań zabytków, przygotowa
nych przez 30 autorów, pod redak
cją prof. Jana K. Ostrowskiego.

W Siemianowicach Śląskich roz
poczęta się budowa Parku Tradycji 
Górnictwa i Hutnictwa. Park powsta
nie w miejscu dawnych zabudo
wań kopalni „tylichat", która prze
stała funkcjonować w 1994 r. Od 
tego czasu większość kopalnianych 
budynków obróciła się w ruinę. 
Przetrwała jedynie maszynownia 
i wieża wyciągowa szybu „Krystyn”. 
To właśnie one mają być sercem 
Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa. 
Obydwa obiekty poddane zostaną 
generalnemu remontowi. Wielką 
atrakcją będzie prawie stuletnia 
wyciągowa maszyna parowa z daw
nego szybu „Staszic”. Rozpoczęte 
prace potrwają do 2011 r. W dalszej 
kolejności wokół szybu ma powstać 
park i przeszklony pawilon ekspozy
cyjny, a w przyszłości Park Tradycji 
Górnictwa i Hutnictwa ma być połą
czony alejkami z pobliskim parkiem 
„Górnik" i odnawianym kompleksem 
sportowym „Michał".

Tafla, złożona z 80 okien, wykona
nych z grubego, hartowanego szkła 
i osadzonych w stalowej, ramowej 
konstrukcji, osłoni od góry wewnętrz
ny dziedziniec gdańskiego Ratusza 
Głównego Miasta, gdzie ma swoją 
siedzibę Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska. Montaż zadaszenia i pra
ce renowacyjne elewacji dziedzińca 
mają być zakończone 30 września 
br. Na razie we wnętrzach budynku 
ratusza prowadzona jest wymiana 
instalacji elektrycznej, przeciwpoża
rowej, alarmowej i ciepłowniczej. Po
wierzchnia nowego wnętrza wyniesie 
114 m2, a program jego zagospoda
rowania przewiduje organizowanie 
w nim wystaw, koncertów, konferen
cji, zajęć edukacyjnych. Zadaszenie 

będzie też skutecznie chronić goty
ckie i renesansowe fasady dziedziń
ca przed zawilgoceniem i niszcze
niem, a także przed inwazją gołębi, 
zanieczyszczających gdańskie za
bytki. Gdańsk zyska więc nowe, duże 
pomieszczenie reprezentacyjne. Po
dobne hale, dzięki szklanym taflom 
nad dziedzińcami, powstały już na 
Politechnice Gdańskiej, w ratuszu 
toruńskim i w wielu historycznych bu
dowlach na świecie.

W piwnicy pod ptytą Rynku 
w Sandomierzu archeolodzy odkry
li kilkanaście pięknie zdobionych 
naczyń z przełomu XVI i XVII w. 
Część z nich jest w bardzo dobrym 
stanie, część wymaga rekonstruk
cji. Odkryte zostały duże dzbany do 
przechowywania napojów i mniejsze 
naczynia do magazynowania innych 
produktów. Liczba naczyń pozwa
la przypuszczać, że w piwnicy byty 
przechowywane produkty, którymi 
handlowano bądź sprzedawano 
same naczynia. Penetracja kolejnej 
części piwnicy być może dostarczy 
więcej informacji o znalezisku.

W Liceum Ogólnokształcącym 
w Bystrzycy Kłodzkiej podczas 
remontu auli odkryto dziewiętnasto
wieczne freski. Polichromie przed
stawiają herby miast Hrabstwa 
Kłodzkiego: Bystrzycy Kłodzkiej, 
Nowej Rudy, Międzylesia, Radkowa, 
Kłodzka, Lewina Kłodzkiego oraz 
DusznikZdroju. Gmach szkoły wznie
siony zostat w latach 1877-1880, 
w tym czasie powstał też wystrój auli. 
Otwarcie szkoły bardzo podniosło 
prestiż miasteczka. Kompleks był 
projektowany zgodnie z najnowszy
mi tendencjami w ówczesnej archi
tekturze. Oryginalny wystrój został 
jednak zniszczony podczas wielu 
remontów i przebudów. Odkryte 
w auli freski zasłonięte byty malowid
łami z lat dwudziestych ubiegłego 
stulecia. Obecne prace remontowo- 
-konserwatorskie prowadzone są pod 
nadzorem konserwatorskim i planuje 
się, że zakończą się w czerwcu br.

W Muzeum Plakatu w Wilanowie od 
4 kwietnia czynna jest wystawa „Złoty 
wiek. Tendencje w holenderskim pro
jektowaniu graficznym 1890-1990”. 
Ekspozycja ta miała swoją premierę 
w listopadzie 2007 r. w Narodowym 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Bu
kareszcie, a następnie odwiedziła 
inne europejskie miasta, m.in.: Sofię, 
Budapeszt, Madryt i Bredę; organi
zatorem jest Premsela, Holenderska 
Platforma Dizajnu i Mody oraz Mu
zeum Projektowania Graficznego De 
Beyerd. Wystawa pokazuje ponad 
200 najbardziej charakterystycznych 
przykładów holenderskiego projekto
wania graficznego. Jest to pierwsza 
prezentacja szerokiego wachlarza 
zjawisk związanych z tą dziedziną, 
które pojawiły się w Holandii w ciągu 
stu lat. Reprezentowane są wszyst
kie najważniejsze prądy w grafice 
użytkowej tego wieku: secesja, De

Stijl, ekspresjonizm, konstruktywizm 
i powojenny racjonalizm. Są plakaty 
i inne druki tak wybitnych indywidu
alności, jak Jan Toorop, Bart van der 
Leck, Piet Zwart, Paul Schuitema, 
Willem Sandberg, Jan Bons, Jan van 
Toorn, Wim Crouwel i inni. To wyjąt
kowe dziedzictwo holenderskiego 
projektowania graficznego stanowi 
ważne źródło inspiracji dla współ
czesnych pokoleń projektantów gra
fiki. Wystawa została zrealizowana 
dzięki pomocy Programu Kulturalne
go HGIS oraz Holenderskiego Mini
sterstwa Edukacji, Kultury i Nauki.

W Państwowym Muzeum Etnogra
ficznym w Warszawie w dniach 24-25 
marca br. odbyła się sesja konserwa
torska pt. „Między ortodoksją a kre
acją. Dialog konserwatorsko-archi- 
tektoniczny”. W czasie dwudniowego 
spotkania wygłoszone zostały trzy 
wykłady inauguracyjne oraz przed
stawiono najciekawsze projekty, re
alizacje i adaptacje konserwatorskie, 
powstałe w Polsce w latach 2007- 
-2009. Zaprezentowano też nowe 
materiały stosowane w konserwacji 
architektury oraz omówiono aktual
ne problemy konserwacji zabytków 
i zarządzania budynkami zabytko
wymi. Wykłady inauguracyjne wygło
sili: Ewa Nekanda-Trepka, stołeczny 
konserwator zabytków - Między or
todoksją a kreacją - czy możliwy jest 
dialog między konserwatorem a ar
chitektem?: Jerzy Grochulski, pre
zes SARP - Między potrzebą kreacji 
a szacunkiem dla historii: Barbara 
Jezierska, Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków - Jestem za 
kompromisem. Organizatorzy sesji: 
Państwowe Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie, Stowarzyszenie Archi
tektów Polskich SARP Stowarzysze
nie Konserwatorów Zabytków oraz 
Firma SOPRO.

W internecie tworzony jest por
tal dokumentujący dziedzictwo 
polskich Żydów. Portal „POLIN - 
Dziedzictwo Polskich Żydów” (polin. 
org.pl) powstał z inicjatywy Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 
Zawiera dane o rozwoju społeczności 
żydowskiej, Holocauście, pozostało
ści po zabytkach żydowskiego dzie
dzictwa materialnego. Sporo tu foto
grafii, głównie współczesnych, ale 
też archiwalnych, do niektórych not 
dołączone są też filmy. Opracowane 
miejscowości naniesione są na wir
tualną mapę Polski, co umożliwia 
ich szybką i łatwą lokalizację. Notki 
dokumentują np., czy w danej miej
scowości było getto i jeśli tak, to 
kiedy, gdzie są pochowani Żydzi, czy 
są jakieś pomniki, czy tablice upa
miętniające społeczność żydowską. 
I czy obecnie, w danej miejscowości 
są podejmowane jakieś działania 
na rzecz upamiętnienia lub ochrony 
dziedzictwa, np. inicjatywy młodzie
ży. Teksty są przygotowywane przez 
absolwentów szkół judaistycznych, 
ale dzięki formule Web 2.0 każdy 
może umieścić na portalu własne 
teksty i materiały wizualne, które 

ukażą się w sieci po zaakceptowaniu 
przez administratora.

W Szydłowie (woj. świętokrzyskie) 
29 marca br. odbyta się konferencja 
naukowa „Szydłów przez stulecia". 
Wzięli w niej udział wybitni history
cy mediewiści, m.in. prof. Henryk 
Samsonowicz i prof. Feliks Kiryk. 
Główne referaty wygłosili wymie
nieni profesorowie; prof. H. Sam
sonowicz mówił o początkach samo
rządowego Szydłowa, a prof. F. Kiryk 
o Szydłowie w okresie późnego 
średniowiecza. Problematykę ochro
ny zabytków tego miasta omówił 
mgr Janusz Cedro, a projekt rewi
talizacji rynku i murów obronnych 
w Szydłowie przedstawił mgr inż. 
arch. Władysław Markulis.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wy
szyńskiego w Warszawie organizu
je interdyscyplinarną konferencję 
naukową, która ma charakter cy
klicznych corocznych spotkań pt. 
„Cyfrowa przeszłość". Tegoroczna 
konferencja, która odbędzie się 7-8 
maja, będzie poświęcona meto
dom komputerowym w archeolo
gii. Konferencja skierowana jest do 
szerokiego grona odbiorców (m.in. 
przedstawicieli jednostek naukowo- 
-badawczych i edukacyjnych, mu
zeów, urzędów konserwatorskich 
itp.), związanych z zarządzaniem, 
ochroną oraz badaniem dziedzictwa 
kulturowego, a zarazem instytucji 
i jednostek stosujących technologie 
teleinformatyczne. Jest to pierwsza 
tego typu konferencja w naszym 
kraju, zwłaszcza jeśli chodzi o ar
cheologię, jak również pozostałe dy
scypliny zajmujące się ochroną i ba
daniem dziedzictwa kulturowego. Jej 
celem jest m.in. wymiana poglądów 
i doświadczeń stosowania nowych 
technologii w zakresie dziedzictwa 
kulturowego, prezentacja prowa
dzonych badań z zastosowaniem 
technologii cyfrowych, metod kom
puterowych itp., a także stworzenie 
platformy do debaty nad wymienio
nymi zagadnieniami oraz integracja 
środowiska naukowego w odniesie
niu do stosowania nowych techno
logii w pracach i badaniach zwią
zanych z dziedzictwem kulturowym. 
Zamiarem organizatorów jest rów
nież propagowanie wiedzy z zakresu 
zastosowania nowych technologii 
w sferze naukowo-badawczej i kon
serwatorskiej. W konferencji zgło
szony zostat udział przedstawicieli 
instytucji naukowo-badawczych, 
dydaktycznych, muzealnych oraz 
konserwatorskich.

W Muzeum Historycznym m.st. War
szawy otwarte zostały dwie wysta
wy: „Plany i mapy Moskwy od XVI 
do XXI wieku" (czynna do 24 maja 
br.) oraz „Stamperia Polacca. Flo
rencka i nicejska oficyna drukarska 
Samuela Tyszkiewicza" (czynna do 
14 czerwca br.); więcej o obu wysta
wach w numerze 6, 2009 „Spotkań 
z Zabytkami”.
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lAflAf wiedzieć 
■■ ■ ■ więcej

Rubryka ta poświęcona jest przedmiotom, o których nie 
wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie 
powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom 
w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które 
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich 
twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. 
Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała 
się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej 
rubryce.

„W moich pamiątkach rodzin
nych znajduje się wizerunek 
księcia Józefa Poniatowskiego 
tkany na jedwabiu; biato-czarny 
o wymiarach 22 x 14 cm, w jas- 
nofioletowej (z obu stron) okład
ce z cienkiej tektury, o wymiarach 
22,7x15,8 cm. Ślad widoczny na 
wewnętrznej stronie okładki, przy 
krawędzi, wskazuje, że portret 
ten byt tam przyklejony. Wize
runek księcia na zdjęciu, które 
przesyłam (il. 1) jest nieco [...] 
obcięty u góry i u dołu, okładka 
(il. 2) przyciemniona, ale zgodna 
z oryginałem. Pamiątki te noszą 
cechy stylu art deco, co umiej
scawia całość w dwudziestoleciu 
międzywojennym, nie wiadomo 
jednak, z jaką historyczną okazją 
czy rocznicą się wiążą. W wyniku 
poszukiwań internetowych uda
ło mi się ustalić, że najbardziej 
zbliżony do wizerunku księcia 
jest obraz z Neuchatel, choć na 
tym ostatnim nie ma łańcucha na 
piersi portretowanego.
Moje pytania dotyczą wszystkie
go, co wiąże się z tym przedmio
tem, a ponadto, czy wizerunek 
można oprawić i, ewentualnie, 
jak to zrobić?".

A G. 
stały czytelnik z Kielc

W przybliżeniu można też wska
zać wzór, którym posłużono się 
wykonując portret księcia, tkany 
na jedwabiu. Mogła nim być np. 
anonimowa litografia z pierwszej 
potowy XIX w., przedstawiająca 
księcia Józefa Poniatowskiego 
w popiersiu na wprost, z głową 
% w prawo, w generalskim mun
durze, ze wstęgą wielką orderu 
Virtuti Militari i gwiazdami orde
ru Legii Honorowej oraz Virtuti 
Militari, a poniżej - z objaśnie
niami (po francusku albo po 
polsku; znanych jest kilka wersji 
takiego sztychu), odnoszącymi 

portret. Początkowe poszukiwa
nia podpowiedzi w zaprzyjaź
nionych muzeach nie przyno
siły spodziewanych rezultatów. 
Fałszywy okazał się też trop 
podjęty przez nas po przesta
niu do redakcji przez Mariana 
Gucwę, kierownika Działu 
Naukowo-Oświatowego Muzeum 
Narodowego w Kielcach odpisu 
z karty katalogu naukowego zbio
rów Działu Historii tego muzeum, 
dotyczącego eksponowane
go na ubiegłorocznej wystawie 
„Najcenniejsze zabytki Muzeum 
Narodowego w Kielcach” (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 
2008, s. 37) podobnego portretu 
na jedwabiu, ale przedstawia
jącego Tadeusza Kościuszkę. 
Z owego lakonicznego (i zapew
ne dawno sporządzonego) zapisu 
można się dowiedzieć, że obiekt 
ten pochodzi z dawnych zbiorów 
Kieleckiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego 
i przedstawia „Portret Tadeusza 
Kościuszki tkany nićmi w kolo
rze białym, szarym i czarnym. 
Prawdopodobnie systemem 
Szczepanika, wynalezionym

Portret, oczywiście, można opra
wić podobnie, jak oprawia się 
luźne ryciny, akwarele i rysunki, 
a więc: za szkłem, w odpowied
nio dobranej ramce i z nałożo
nym na tkaninę passepartout, 
chroniącym pracę przed bez
pośrednim kontaktem z szybą 
i pozwalającym na wydobycie 
walorów kolorystycznych wize
runku bohatera. Pamiętać jedynie 
należy, by nie zniszczyć przy tym 
samego zabytku (np. poprzez 
użycie w miejscu dostrzeżone
go śladu klejenia agresywne
go, niszczącego kleju, którego 
w takich wypadkach w ogóle nie 
należałoby stosować); najlepiej 
byłoby, gdyby oprawienia por
tretu podjął się fachowiec obe
znany z zasadami tzw. suchej 
oprawy obrazów.

się do portretowanego (por. II. 
3, rycina ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie) lub 
różniąca się od niej tylko drob
nymi szczegółami praca wyko
nana techniką suchej igły przez 
Adama Abrahama Herszafta 
(1886-1942), mato znanego pol
skiego grafika, malarza i pisarza 
żydowskiego pochodzenia, czy 
dowolna inna graficzna wersja 
tego samego ujęcia w popiersiu. 
Cechą wspólną wszystkich tych 
rycin jest to, że są one powtó
rzeniem fragmentu znanego 
portretu olejnego księcia Józefa 
Poniatowskiego, namalowanego 
już po śmierci marszałka w 1813 r. 
przez Marcella Bacciarellego.
Najtrudniej odpowiedzieć na 
pytanie, w jaki sposób, gdzie 
i kiedy wykonano opisany w liście 

w latach 1905-1909’. Kusząca 
propozycja, by powiązać oba 
te portrety z którymś z wielu 
fascynujących wynalazków Jana 
Szczepanika z Tarnowa, zwane
go polskim Edisonem (zob. Anna 
Pragtowska, Jan Szczepanik - 
polski Edison, „Mówią Wieki”, nr 6, 
2006, ss. 25-29), została jednak, 
już w czasie wstępnej konsulta
cji, odrzucona przez Małgorzatę 
Wróblewską-Markiewicz, kierow
nika Działu Tkanin Artystycznych 
Muzeum Włókiennictwa w Lodzi, 
która, odpowiadając na naszą 
kwerendę, szerzej odniosła się 
do interesujących nas portretów. 
„Muzeum posiada podobne wyro
by firmy «Artpol*. Są to portrety 
Józefa Piłsudskiego (jako mar
szałka, zwytkanymi datami «1918- 
-1928*), Ignacego Mościckiego 

(jako prezydenta Rzplitej) oraz 
Stefana Żeromskiego. Tak, 
jak w przypadku nadesłanego 
do "Spotkań z Zabytkami* ks. 
Józefa, wklejone są one w kar
tonowe okładki z drukowanymi 
analogicznymi napisami, nadto 
jedwabne portrety zabezpieczo

ne są kartką pergaminu, doklejo
ną do górnej krawędzi. Wszystkie 
portrety oznaczone są numerami, 
kolejno; "100*, "120*, "123*. Lista 
portretowanych osób, wytkane 
poniżej przedstawień portreto
wych informacje oraz oznakowa
nie kolejnymi numerami wskazują 
na okres powstania. Z "Artpolu* 
mamy jeszcze portret Stanisława 
Wojciechowskiego (jako prezy
denta, bez numeru) i pomnik ks. 
Józefa Poniatowskiego (z nume
rem "111*). Posiadamy również 
identyczny, z nadesłanym do 
Państwa, portret ks. Józefa, ale 
w okładce firmy "Tkańart*, opa
trzony także numerem "105*. 
Z "Tkanartu* jest jeszcze por
tret Kościuszki, z numerem 
"103*. Projekt okładki "Tkanartu* 
to powtórzenie rozwiązania 
znanego z "Artpolu*, a i krój 
czcionki stempla jest taki sam. 
Najprawdopodobniej więc są to 
przedmioty z tego samego źródła, 
a nazwy firm, jak i stosowane fran
cusko-polskie napisy są chwy
tem marketingowym. Do ustale
nia pozostaje wskazanie miejsca 
produkcji opisanych wyrobów. 
Wiadomo jednak, że takie żakar
dowe portrety osobistości powsta
wały zarówno w Łodzi (w Szkole 
Przemysłowej), w Żyrardowie, jak 
i w tkalni Joachima Gruenspana 
w Andrychowie. Byty one robione 
ręcznie, ale też nie można wyklu
czyć produkcji mechanicznej, 
zwłaszcza przy większym zamó
wieniu”.
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Nie po raz pierwszy artysta i jego sztuka zostały poddane upolitycznieniu, 
jednak okres tzw. socrealizmu do dziś rozpatrywany jest przez pryzmat zjawisk 

społecznych, politycznych, a nawet psychologicznych. Gdy spojrzymy na sztukę realizmu 
socjalistycznego z punktu widzenia jedynie estetyki i historii sztuki, zyska zupełnie nowy 

kształt, przyobleczony wprawdzie w znaną już klasycyzującą lub historyzującą szatę, 
ale na nowo skrojoną, zaskakującą interesującymi, często nowoczesnymi rozwiązaniami.

Socrealizm - fakty i mity
KATARZYNA LIWAK-RYBAK

ealizm socjalistyczny należy do tych zjawisk 
kultury i sztuki, wokół których narosło wiele 

nieporozumień i nieścisłości. Zdecydowanie okres ten 
wiąże się z negatywnymi skojarzeniami o charakte
rze społeczno-politycznym, co z pewnością pociąga za 
sobą konsekwencje w postaci niezrozumienia, spłycenia 
i zdeformowania wizerunku sztuki tamtego okresu.

wiące jej decorum i przemawiające do ludu sugestywną 
symboliką. Na ten okres przypada rozkwit dekoracji 
monumentalnej - sgraffita, mozaiki i malarstwa ścien
nego, którego renesans nastąpił już w dwudziestoleciu 
międzywojennym, o czym pisze Iwona Luba w tekście 
Malarstwo monumentalne II Rzeczpospolitej („Biuletyn 
Historii Sztuki”, nr 3-4, 2008). Wielu badaczy tego 
zjawiska, zarówno historyków, jak i historyków sztuki, 
podkreśla propagandowy charakter nowej, powojennej

Tymczasem mimo pejoratywnych skojarzeń sztuka tam
tej „epoki” wniosła wiele ciekawych, niekiedy bardzo 
nowoczesnych rozwiązań. Oprócz nowatorstwa w pew
nych dziedzinach stanowiła także kontynuację myśli 
przedwojennej, co w świetle obecnych badań wydaje się 
„niewygodną prawdą”. Bez gruntu bowiem stworzonego 
przed wybuchem drugiej wojny światowej sztuka reali
zmu socjalistycznego miałaby znacznie mniejsze szanse 
zaistnienia.

Socrealizm stanowił moment największego rozwoju 
architektury, jaki dotychczas obserwowano w dziejach 
stolicy. Niewątpliwie fakt ten wiązał się z koniecznością 
odbudowy zniszczonej Warszawy i towarzyszącą mu pro
pagandą o charakterze politycznym. Wraz z rozwojem 
myśli architektonicznej kwitły sztuki plastyczne stano-

sztuki, jej uwikłanie w sprawy 
polityczne i swoiste zniewo
lenie. Z pewnością wszystkie 
te zarzuty są słuszne, jednak 
czy tego rodzaju sztuka była 
zjawiskiem zupełnie nowym, 
typowym jedynie dla krajów 
„za żelazną kurtyną”?

W literaturze przedmiotu 
pisze się o tym problemie 
w sposób specyficzny - nieco 
górnolotny, subiektywny 
i niepełny. Z perspektywy 
ponad pięćdziesięciu lat rea
lizm socjalistyczny stanowi 
wciąż temat nieoswojony, do 
którego tworzy się taką samą 
nowomowę, jak w latach 
pięćdziesiątych XX stulecia 
tworzono ją wobec ówczes
nych zjawisk politycznych, 

społecznych i kulturowych. Problem socrealizmu budzi 
wciąż negatywne emocje, choć nie był pierwszym stylem 
w dziejach sztuki, który stworzono pod dyktaturę władzy. 
Badacz tego okresu powinien postawić pytanie: dlacze
go historia sztuki nie wyrzuciła na rubieże swych zainte
resowań baroku klasycyzującego króla słońce Ludwika 
XIV, empiru epoki napoleońskiej czy neoklasycyzmu 
Hitlera? W opracowaniach wymienionych przykładów 
nie czuć tej charakterystycznej nuty sarkazmu czy potę
pienia, która nieodłącznie towarzyszy opisom sztuki 
z okresu 1949-1956. O socrealizmie, poza nielicznymi 
wyjątkami, czytamy zwykle tak: „Reżim zainteresował 
się plastyką w grudniu 1947 r., gdy na III zjeździe ZZPAP 
Sokorski doradził przyjęcie przez artystów polskich war
sztatu socrealistycznego, a zasadniczy przełom nastąpił
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1. Zabudowa Marszałkowskiej 
Dzielnicy Mieszkaniowej
w Warszawie, arch. Józef 
Sigalin, realizacja 1950-1953
2. Historyzujący detal 
architektoniczny, Warszawa, 
Marszałkowska Dzielnica 
Mieszkaniowa, 1952 r.
3. Półplastyczna rzeźba 
„Hutnik”, Warszawa, 
Marszałkowska Dzielnica 
Mieszkaniowa, 1952 r.
4. Płaskorzeźba Tadeusza 
Łodziany „Budowa MDM”, 
Warszawa, Marszałkowska 
Dzielnica Mieszkaniowa, 
1952 r.

na naradzie w Nieborowie Pomimo protestów mię
dzy innymi Eibischa, Jaremy i Kantora kolejna narada 
partyjnych plastyków-karierowiczów i TV zjazd ZZPAP 
przypieczętowały zwrot. Na I Ogólnopolskiej Wystawie 
Plastyki w Warszawie w maju 1950 r. z 2 tys. nadesła
nych prac wybrano 628, niemal wyłącznie «socreali- 
stycznych». Czołowym producentem takich «dziel» był 
Juliusz Krajewski” (W Roszkowski, Najnowsza historia 
Polski 1945-1980, Warszawa 2003, ss. 183-184). Wielką 
szkodę dla badań nad zjawiskiem socrealizmu stano
wią tego typu klasyfikacje i wskazywanie czytelnikowi 
(odbiorcy) za pomocą pejoratywnych sformułowań 
sposobu oceny. Na zjeździe w Nieborowie do koncepcji 
sztuki w służbie narodu i państwa przychylali się nie 
tylko karierowicze, ale także wybitni artyści przedwo
jenni, jak np. Xawery Dunikowski. Opowiedział się on 
za nową koncepcją i rychło stał się czołowym artystą 
tego okresu (w 1949 r., jako jeden z pierwszych, otrzy
mał Order Budowniczego Polski Ludowej - najwyższe 
odznaczenie w państwie; wśród siedmiu pozostałych 
wyróżnionych nowym orderem osób byli m.in. generał 
Karol Świerczewski, górnik Wincenty Pstrowski i murarz 
Michał Krajewski). Uważał, że: „Socjalizm w każdej 
dziedzinie przejawia troskę o człowieka. Nazywa się 
to humanizmem socjalistycznym” (Galeria sztuki XX 
wieku, 1945-1955, przewodnik MNW, Warszawa 2007, 
s. 51). Z czasem stanowisko Xawerego Dunikowskiego 
uległo zmianie, kiedy okazało się, że artysta i odbiorca 
(w tym wypadku państwo) oczekują innej wizji sztuki, 

a zakres ingerencji w materię plastyczną nie odpowiadał 
rzeźbiarzowi. Jednak tego typu konflikty w ciągu wie
ków nie były obce historii sztuki.

Podstawę niniejszych rozważań stanowią definicje 
zjawiska, które określono jako „socrealizm” (realizm 
socjalistyczny). Opinie badaczy często znacznie różnią 
się w zakresie terminologii oraz chronologii. Przytoczę 
tu tylko dwa przykłady, by scharakteryzować problem. 
Podstawową i chyba najbliższą prawdzie definicję oma
wianego zjawiska podaje Słownik terminologiczny sztuk 
pięknych. Według tego źródła realizm socjalistyczny 
stanowił element ideologii stalinowskiej, realizowanej 
w literaturze i sztuce. „W myśl założeń miał być nowym 
stylem, przeciwstawnym współczesnym dokonaniom 
awangardy artystycznej, uznanej za formę schyłkową. 
Jako doktryna obowiązująca w sztuce radzieckiej pro
klamowany przez M. Gorkiego w 1934 r. na Kjeździe 
Pisarzy w Moskwie. Naczelnymi zasadami r.s. były 
zasady partyjności i ideowości (typowości). Pierwsza 
z nich dotyczyła takiego obrazowania świata przedsta
wionego w dziele sztuki, by było zgodne z aktualną linią 
partii i służyło upowszechnieniu jej założeń. Natomiast 
ideowość stawiała przed artystą zadanie ukazania 
świata nie takim, jakim jest, ale jakim być powinien. 
Uzupełnieniem tych zasad był postulat ludowości, 
narodowości (socjalistyczne w treści, narodowe w for
mie). Był wewnętrznie sprzeczny i niekonsekwentny. 
Wykorzystywano motywy XIX-wieczne. W ikonografii 
specyficzna tematyka (portrety przywódców, wspólna 
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praca, życie rodzinne). W architekturze przeskalowanie 
zespołów miejskich i pojedynczych budynków oraz sto
sowanie dowolnie interpretowanych form historyczne
go detalu. W Polsce: Nowa Huta, MDM, Pałac Kultury 
i Nauki” {Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 
autor hasta: Waldemar Baraniewski, Warszawa 1997, 
ss. 343-344).

Zupełnie inną definicję proponuje Dictionary of 
art terms (Londyn 2003, s. 202). W haśle „sots art” 
(Socialism Realist) czytamy, że socrealizm - to postsowie- 
cka sztuka, zawierająca wpływy takich ruchów, jak popart 
lub dada. Według autora hasła sztuka ta wyrażała rosyjską 
fascynację kapitalistyczną kulturą amerykańską.

Z pojęciem socrealizmu, jak wynika choćby z powyż
szych definicji, związanych jest wiele nieporozumień 

o charakterze społecznym i merytorycznym. Do najczęst
szych błędów należy utożsamianie socjalizmu z komuni
zmem, co być może wynika z terminologii stosowanej 
w publikacjach anglojęzycznych (w języku angielskim 
termin social art wiąże się ze sztuką o wymowie spo
łecznej, dlatego często używany jest termin comunist 
art). Określeń tych używa się wymiennie także w pub
likacjach popularnych, które wpływają na świadomość 
i sposób postrzegania problemu przez społeczeństwo. 
W Polsce istniał tylko socjalizm, który w słownikach 
jest definiowany jako forma zmierzająca w stronę komu
nizmu, jednak nie jednoznaczna z nim (Julia Didier, 
Słownik filozofii, Warszawa 1992).

Kolejny problem stanowi datowanie zjawiska socre
alizmu. Tak o nim pisze Andrzej K. Olszewski: „Drugi 
mit związany z socrealizmem jest dużo groźniejszy. 
Nazwałbym go mitem wyłącznego stylu dla całego 
PRL-u, to zaś prowadzi do fałszerstwa historii. Tak nie

stety sądzi niemała część społeczeństwa” (Między MDM 
a Minneapolis. O kilku mitach socrealizmu, [w:] mate
riały sesji „Rzeźba w architekturze”, Warszawa 2008, 
s. 48). Rzeczywiście, w powszechnej opinii socrealizm 
trwał do 1989 r. Zjawisko to zamyka się jednak w prze
dziale zaledwie kilku lat - pomiędzy 1949 a 1956 r. 
Niektórzy historycy wysuwają hipotezę, że okres ten 
zakończył się wraz ze śmiercią Stalina (1953).

Podstawowym zarzutem wobec sztuki realizmu socja
listycznego był jej propagandowy charakter - skupienie 
się na treści, a zarzucenie poszukiwań nowych rozwiązań 
formalnych tak znamiennych dla XX stulecia. Genezy 
tej postawy można szukać w sztuce XIX w., która 
obfitowała w postacie żniwiarzy, zbierających kłosy, 
chłopów, robotników itp. Takie tematy były wynikiem 

rewolucji przemysłowej i wystę
powały niezależnie od ustrojów 
totalitarnych, np. we Francji czy 
Belgii. Poza tym ikonografia spo
łecznie zaangażowana wiąże się 
z sytuacją polskiej sztuki jeszcze 
przed wybuchem drugiej wojny 
światowej. Waldemar Baraniewski 
w referacie pt. Wobec realizmu 
socjalistycznego, wygłoszonym 
na sesji naukowej Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki w 1984 r. 
(Sztuka polska po 1945 r., Ma
teriały Sesji Stowarzyszenia His
toryków Sztuki, Warszawa, listo
pad 1984, Warszawa 1987, ss. 173- 
-187) podkreśla, że Polacy po 
raz pierwszy zetknęli się ze sztu
ką socrealistyczną jeszcze przed 
drugą wojną światową w 1933 r., 
kiedy w marcu otwarto wystawę 
(w salonie Instytutu Propagandy 
Sztuki) „Wystawa sztuki sowie
ckiej ZSRR”. Bez wątpienia była 
ona gestem politycznym, co 
nie zmienia faktu, że przyszło 
ją zobaczyć 20 tysięcy osób (co 

jest porównywalne z londyńską wystawą surrealizmu 
w 1936 r.). Zastanawiano się, jakie przesłanki zade
cydowały o takiej popularności wystawy - pomijając 
oczywiście fakt, że traktowano ją, jak egzotyczną osob
liwość. Jednak w licznych w tym czasie omówieniach 
i recenzjach dużo miejsca poświęcono ówczesnej kon
dycji sztuki polskiej. Propozycja socrealizmu zdawała 
się wówczas odpowiadać na nurtujące całe środowisko 
artystyczne pytania o miejsce twórcy i ideowość sztuki. 
Ciekawą postawę wobec sztuki radzieckiej zajął wówczas 
Władysław Skoczylas (organizator wystawy ze strony 
polskiej): „Artyści są tam zrzeszeni w olbrzymi związek 
zawodowy, w niektórych ośrodkach mieszkają we wspól
nych domach i stale pracują na zamówienie dla państwa, 
fabryk, kooperatyw i klubów. Pracownie i materiały do 
pracy są im przydzielane na podstawie przedłożonego 
zapotrzebowania; często organizowani w grupy artyści 
są wysyłani do pewnych ośrodków przemysłowych, gdzie 
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pracują na zadany temat. Poza temi zamówieniami pub- 
licznemi podobno mogą pracować i dla siebie, ale konsu
ment prywatny prawie nie istnieje” (W. Baraniewski, op. 
cit., s. 175). Z powyższych cytatów wynika, że polscy 
artyści zwrócili uwagę na socrealizm nie ze względów 
politycznych, lecz ideologicznych, związanych z kondy
cją artysty i sztuki polskiej doby lat trzydziestych.

Zagadnienie, które często jest poruszane na łamach 
publikacji poświęconych socrealizmowi - to „zniewole
nie artysty”. Według niektórych badaczy tylko twórcy 
najniższej rangi, którym zależało bardziej na zrobieniu 
kariery niż na działaniu artystycznym, przystali na kon
cepcję sztuki w służbie państwa i narodu (gdyż takie 
hasła wówczas głoszono). W świetle badań prowadzo
nych w kontekście poszczególnych artystów pojawiają 
się informacje, które dają zupełnie inny obraz ówczesnej 
sytuacji. Najistotniejsze i zupełnie podstawowe wydaje 
się tu pytanie o wolność artystyczną - czy takie poję
cie w ogóle istnieje, a jeśli tak, to w jakim zakresie? 
Z perspektywy czasu i licznych badań, prowadzonych 
zarówno w zakresie estetyki, jak i historii sztuki, wyni
ka, że wolność artysty była zjawiskiem raczej pozornym 
niż rzeczywistym. Wielu artystów tworzących w okresie 
socrealizmu nie tylko należało do grupy znakomicie 
wykształconego pokolenia dwudziestolecia międzywo
jennego, ale także dobrowolnie zgodziło się na nowy 
wizerunek sztuki i miejsce artysty w nowej rzeczywisto
ści, nie widząc początkowo w tej koncepcji nic niesto
sownego (podobna idea była bardzo ceniona w sztuce 
tworzonej pod zaborami). Jak się później okazało, histo
ria surowo rozliczyła ich z tej działalności.

Klasycyzm i historyzm stanowią podstawę myśli 
architektonicznej omawianego okresu, będąc jedno
cześnie kontynuacją drogi przedwojennej. Andrzej K. 
Olszewski (Architektura polska w latach 1944-1960, [w:] 
Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960, Wrocław 
1992) wskazuje na zróżnicowanie prądów artystycz
nych (architektonicznych) już w okresie przedwojen
nym. Wówczas z jednej strony wykorzystywano formy 
historyzujące, jako odwołujące się do tradycji polskiej, 
z drugiej podążano w stronę „nowoczesności”, koncepcji 
Le Corbusiera (awangarda, która przejawiała się głów
nie w społecznym budownictwie mieszkaniowym). Ten 
dualizm poszukiwań zaznaczył się także w architekturze 
powojennej. Niewątpliwie w zakresie prac architekto
nicznych przodowała wówczas Warszawa. Mocno znisz
czona w wyniku działań wojennych stolica Polski wyma
gała szybkiej odbudowy, stanowiła także niemal symbol 
prężnie podnoszącego się ze zgliszcz państwa polskiego. 
Stąd najwięcej nowych realizacji odnotowano na jej tere
nie. Pierwszy okres odbudowy i rozbudowy przypadł na 
lata 1945-1949. W tym czasie powstała wielka inwesty
cja, jaką była budowa trasy W-Z (zaprojektowanej przez 
zespół Stanisława Jankowskiego, Jana Knothego, Józefa 
Sigalina i Zygmunta Stępińskiego). Architekturę lat 
1945-1949 powstającą poza problematyką zabytkową 
można określić jako swobodne kontynuowanie form 
sprzed 1939 r. Z jednej strony powtórzenie form histo
rycznych (nawiązanie więc do procesu sprzed 1914 r. 
- poszukiwania stylu narodowego), z drugiej koncepcje

5. Patac Kultury i Nauki - najbardziej charakterystyczny przykład 
socrealizmu, arch. Lew Rudniew, realizacja 1952-1955
6. Płaskorzeźba Jana Szczepkowskiego w elewacji Ministerstwa 
Energetyki (dobudowa do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie), 
1955-1956

(zdjęcia: Katarzyna Liwak-Rybak)

awangardy. Zasadniczy zwrot w architekturze nastąpił 
w 1949 r., kiedy na odbytej w Warszawie w dniach 
20-21 czerwca Krajowej Partyjnej Naradzie Architektów 
proklamowano jako obowiązujący styl realizmu socjali
stycznego. Architektura miała być socjalistyczna w treści, 
a realistyczna w formie. Socjalistyczne treści były dość 
niesprecyzowane, zaś formy odwoływały się do historii: 
renesansu, baroku, klasycyzmu, a nawet rokoka. Jak 
zauważa A. K. Olszewski, pomimo anomalii socrealizm 
wniósł też pewne elementy pozytywne, np. przestrzen
ność niektórych założeń, staranne wykonanie budowli, 
traktowanie miasta jako jednolitego, żywego organizmu, 
a nie pojedynczych, rozrzuconych modułów, znalezienie 
właściwych form dla architektury wsi i małych miast, 
zachowanie wartości regionalnych, np. schronisko na 
Polanie Chochołowskiej (proj. Anna Górska).

O czasach PRL-u pisze się dużo i powierzchownie. 
Półki księgarń zapełniają coraz to nowsze encyklopedie 
lub opracowania, które mają na celu wywołanie uśmie
chu, a nie refleksji dotyczących tamtego okresu. Być 
może takie właśnie podejście powoduje pomyłki, utoż
samianie socrealizmu z całym okresem PRL-u i przekła
mania historii. Myślę, że upłynęło wystarczająco dużo 
czasu, by odrzucić stereotypy i zająć się tym okresem 
w sztuce, stosując cały warsztat metodologiczny znany 
historykom sztuki. Pierwsze głosy w tej sprawie już się 
pojawiły we wspomnianym wyżej referacie Waldemara 
Baraniewskiego czy najnowszym artykule Andrzeja K. 
Olszewskiego: „Pragnę [...] zwrócić uwagę na pewne 
błędne - według mnie - widzenie socrealizmu, szczegól
nie w szerszym odbiorze społecznym, tworzenie mitów 
niezgodnych z rzeczywistymi faktami. Są one wyni
kiem, jak i sam socrealizm widzenia i osądzania zjawisk 
wyłącznie w kryteriach politycznych” (A. K. Olszewski, 
Między MDM a Minneapolis..., op. cit., s. 45). Oby było 
ich coraz więcej.

Katarzyna Liwak-Rybak
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Witraże - okna, przez które zaglądamy w świat sztuki minionych epok. 
Dziś przyjrzyjmy się niezwykłym oknom witrażowym przemysłowej Lodzi 

epoki „ziemi obiecanej”.

Łódzkie witraże belle epoque

O
 JAN

DOMINIKOWSKI

kres, zwany w historii
kultury i sztuki europejskiej la
belle epoque, obejmujący ostatnią
ćwierć wieku XIX i pierwszą XX, 
przeniósł sztukę i architekturę 
zza parkanów arystokratycznych 
i kościelnych siedzib w obręb 
wielkich, nierzadko żywiołowo
rozwijających się miast, uczy
nił ją bardziej dostępną, rzec by
można, demokratyczną. „Piękno”
tej epoki otworzyła rewolucja
przemysłowa, utwierdził rozwój 
cywilizacji europejskich wielkich 
miast, zaś zamknęła nieodwołal
nie pierwsza wojna światowa.

Łódź w tym okresie, poprzez 
żywiołowy rozwój przemysłu, 
wielonarodową, wielokulturową 
i wielojęzyczną społeczność, była 
najbardziej niezwykłym, wręcz 
egzotycznym polskim miastem. 
Na tle przykurzonej nieco stołecz
ności Warszawy i Krakowa czy 
zakrzepłego pruskiego prowin- 
cjonalizmu Poznania, miast trak
towanych przez wrogich cesarzy 
jak stare dekoracje do dawno już 
wybrzmiałej historii, jawiła się 
jako miasto nieobciążone wielo
wiekową narodową tradycją (co 
dla rosyjskiego zaborcy było jego 
zaletą), prawdziwa „ziemia obie
cana” dla ludzi wszystkich nacji 
i najróżniejszego stanu posiada
nia, w którym kariery w stylu 
amerykańskim - „od pucybu- 
ta do bankiera” były czymś jak 
najbardziej typowym. Rozrastał 
się łódzki przemysł, rozrastało 
się miasto. Pięć kilometrów ul. 
Piotrkowskiej obrosło wielko
miejskimi kamienicami, bankami 
i magazynami, tworząc dynamicz
ne, pełne światła i ruchu wnętrze 
miejskie, niczym boulevard des

Capucines czy Friedrichstrasse. 
Pierwsza na ziemiach pol
skich maszyna parowa ruszyła 
w Łodzi w 1839 r., a pierwsze 
tramwaje elektryczne w 1895 r. 
Ruch budowlany i wzrost liczby 
mieszkańców dały się porów
nać wyłącznie z realiami amery
kańskimi, z rozrostem Nowego 
Jorku i Chicago. Przemysłowcy 
i bankierzy, oprócz kredytów, 
luksusowej garderoby, a nawet 
potraw i kwiatów, przywozili 
z europejskich stolic również 
gotowe projekty rezydencji, 
pałaców i willi, „szytych na 
miarę” europejską w pracow
niach cesarskich miast: Berlina 
i Wiednia. Postępowała też 
polonizacja kolejnych pokoleń 
rzutkich przybyszów; stosun
ki towarzyskie z Henrykiem 
Sienkiewiczem, Henrykiem 
Siemiradzkim i Ignacym Janem 
Paderewskim należały do dobre
go tonu, podobnie jak koliga
cje rodzin ongiś nadreńskich 
czy saksońskich włókienników 
z polską zbiedniałą, ale jednak 
mimo wszystko herbową arysto
kracją.

W końcu XIX w. do salonów 
przemysłowych i bankowych 
łódzkich potentatów wkroczyła 
kultura wielkich miast, Paryża, 
Berlina, Rzymu, Wiednia, St. 
Petersburga. Przyjeżdżały wago
nami meble, obrazy i rzeźby. 
Ba, nawet całe wystroje wnętrz. 
Miejscowe firmy budowlane 
schodziły z budowy po zakoń
czeniu stanu surowego, a na ich 
miejsce przyjeżdżały przedsię
biorstwa niemieckie, francuskie 
i austriackie, aby zamontować 
powstałe w pracowniach Berlina, 
Wiednia, Paryża i Rzymu ele
menty wystroju wnętrz. W pacz
kach wymoszczonych wiórami
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1. „Flora”, 1892 r„ witraż 
na klatce schodowej 
patacu Maksymiliana 
Goldfedera
2. „Chrystus ratujący 
tonącego Piotra”, około 
1900-1905 r., witraż
w kościele ewangelickim 
św. Jana (obecnie
oo. jezuitów)
3. „Zachód słońca” 
(„Łabędzie”), około 
1907 r., witraż z klatki 
schodowej patacu 
Juliusza Kindermanna

i pakułami przybywały do Łodzi witraże, rajskie ptaki 
architektury. Projektowane były zazwyczaj jako ele
ment całościowego wystroju konkretnego wnętrza. Wraz 
z marmurami, majolikami, piecami, kominkami, boa
zeriami, tapiseriami i sztukateriami tworzyły tak pro
pagowany w tamtej epoce Gesammtkunstwerk - dzieło 
całościowe, spójne, zharmonizowane, nastrojone na 
wspólny ton.

Koniec XIX w. pozostawił w Łodzi neorenesanso- 
we i neobarokowe rezydencje: pałace i wille położone 
w rozległych parkach, na które, co dziwi w zestawie
niu z pozbawionymi ich rezydencjami innych polskich 
i europejskich okręgów przemysłowych, nie żałowano 
drogich, bo położonych w centrum miasta, gruntów 
inwestycyjnych. Wzniesiono także kilkanaście gmachów 
banków i towarzystw kredytowych. Berlińscy i wie
deńscy projektanci - Richard Bielenberg i Josef Moser, 
Wilhelm Martens, Adolf Balcke, Franz Schwechten i Karl 
Seidl - ozdobili ich klatki schodowe i reprezentacyjne 
hole witrażowymi oknami i stropowymi świetlikami.

W powstałych w tym czasie reprezentacyjnych budow
lach biegnące przez dwie kondygnacje okna odwołują 
się w warstwie ikonograficznej nie tylko do nobilitu
jącej ich właścicieli antycznej mitologii. Pojawia się na 
nich nie tylko bogini „Flora” (jak w pałacu bankiera 
Maksymiliana Goldfedera, witraż z nieznanej pracowni 
niemieckiej), będąca alegorią rozkwitu i dobrobytu, ale 
także postacie „nowej mitologii” przemysłowego mia
sta, personifikacje i alegorie przemysłu włókienniczego 
i maszynowego, zajmujące miejsce dawnych bogów (jak 
witraż w pałacu właściciela fabryki maszyn włókienni
czych i odlewni, Ewalda Kerna, gdzie głównym tematem 
jest postać „muzy przemysłu”, trzymającej w dłoni koło 
zębate, otoczonej atrybutami warsztatu mechanicznego). 
Większa część łódzkich witraży z ostatnich kilkunastu 
lat XIX stulecia - to prawdziwe majstersztyki gatunku: 
misterne, o graficznej precyzji linii i modelunku świat
łocieniowego obrazy, malowane na bezbarwnych taflach 
szkła wypalanymi w piecu emaliami, wzorowane na

renesansowej ornamentyce i renesansowych zabytkach 
tego typu z terenu Włoch, Francji, Niemiec i Szwajcarii. 
Takie witraże zachowały się w wystroju głównej klatki 
schodowej pałacu Maurycego Poznańskiego (obecnie 
Muzeum Sztuki), gdzie w przepysznym bogactwie neo- 
renesansowych grotesek i wici akantu odnajdziemy 
echa stylistyki witraży florenckiej Librerii (Giovanni da 
Udine) czy kaplicy królewskiej rezydencji w Monachium 
z pierwszej połowy XVI w.

Jednym z ciekawszych przykładów decorum wnętrza 
kamienicy-rezydencji łódzkiego przemysłowca o śred
nim statusie majątkowym jest witrażowy wystrój klatki 
schodowej domu Karola Kretschmera. W bordiurze neo- 
barokowych i neorokokowych, malowanych emaliami 
i lazurą srebra ornamentów, uchylając ciężką purpurową 
portierę, wita wchodzących namalowanym na szkle sło
wem SALVE! młoda dama o ujmującej powierzchowności, 
z dwojgiem uroczych, siedzących u jej stóp dzieci. Witraż 
ten, projektu nieznanego autora, sprawiający raczej wra
żenie poprawnej w rysunku, ale jednak kartki pocztowej 
„z powinszowaniem imienin”, jest jedynym łódzkim 
sygnowanym i znanym dziełem pochodzącym z pracowni 
Kahlert und Weber z Rygi, działającej w tym czasie także 
w rezydencjach przemysłowców na Górnym Śląsku.

Oprócz witraży świeckich zachowały się również 
w Łodzi, w trzech wielkich świątyniach katolickich (św. 
Krzyża, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. 
Stanisława Kostki, obecnie archikatedra) i trzech ewange
lickich (Świętej Trójcy, św. Jana i św. Mateusza), ogrom
ne zespoły witraży sakralnych. Okna łódzkich synagog 
(zburzonych przez Niemców) i cerkwi, najmniej podatne
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na wpływy nowych nurtów sztuki, tkwiły do końca w tra
dycjach konwencjonalnej ornamentyki geometrycznej.

Witraże sakralne z tego okresu są formalnie i styli
stycznie dopasowane do stylistyki konkretnego wnę
trza kościelnego. Zachowały się niezwykle spójne 
stylistycznie zespoły witraży neogotyckich w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (m.in. pocho
dzących z Zakładu Św. Łukasza hr. Marii Łubieńskiej 
w Warszawie) i św. Stanisława Kostki (Christian Ludwig 
Turcke w Zittau). Szczególnie ważne wydają się ogrom
ne zespoły witraży historyzujących, ale już z wyraźnymi 
wpływami secesji i modernizmu, zachowane w koś
ciołach ewangelickich św. Jana (obecnie oo. jezui
tów) i św. Mateusza. Neoromańska malowana na szkle 
architektura i ornamentyka otacza tu sceny biblijne, 
komponowane na podstawie spuścizny włoskiego rene
sansu, przefiltrowanego przez twórczość niemieckich 
Nazareńczyków: Petera von Corneliusa, Wilhelma von 
Schadowa, Juliusa Schnorra von Carolsfelda i Moritza 
von Schwinda. Znajdziemy tu realizacje pochodzące 
z Zakładu Św. Łukasza w Warszawie, pracowni Richarda 
Schleina w Zittau - u św. Jana, z pracowni Adolpha 
Seilera we Wrocławiu, realizującej projekty Heinricha 
Hoffmanna z Drezna - u św. Mateusza.

Po 1900 r. wraz z wkroczeniem secesji do architek
tury łódzkiej (pionierskie w kraju wybitne realizacje 
Gustawa Landau-Gutentegera, Dawida Lande, Ludwika 
Panczakiewicza i Franciszka Chełmińskiego z lat 1902- 
-1906) secesyjne formy pojawiły się również w łódz
kich witrażach, i to od razu w wersji „z najwyższej 
półki”. Taką enklawą oszałamiająco pięknych witraży 
secesyjnych jest willa Leopolda Rudolfa Kindermanna 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 4, 2009, ss. 24-26), 
gdzie znajduje się zespół przeszkleń w holu i w salonie 
muzycznym. To nie są jedynie mile oku secesyjne esy- 
-floresy, tak masowo produkowane w peryferyjnych 
warsztatach rzemieślniczych jeszcze w latach dwudzie
stych. Ogromne okno holu wypełnia postać „Jutrzenki” 
(„Eos”, „Aurora”), wybiegającej wprost ku widzowi 

radosnym, tanecznym krokiem, niczym Loie Fuller 
unoszącej jedwabne kaskady sukni. Witraż przedstawia 
boginię jako młodą, radosną dziewczynę z zapalającą 
się nad nią gwiazdą poranną, z wieńcem uplecionym 
z czerwonych maków na głowie, w tanecznym, pełnym 
secesyjnej gracji ruchu. Wzniesionymi ramionami pod
trzymuje bogate fałdy drobno marszczonych, lekkich, 
rozrzuconych wiatrem szat. Boczne kwatery witraża 
zdobią trójnogi z wazami pełnymi kwiatów, u dołu zaś 
umieszczono dwa pejzaże, przedstawiające poranne kra
jobrazy, w których główną rolę odgrywają o różowawej, 
przytłumionej kolorystyce - niebo i woda. Pierwszy 
z nich przedstawia rybacką łódź żaglową na jeziorze, 
drugi - stojący nad jeziorem wiatrak. Odczytanie tych 
pejzaży jako przedstawienia dwóch żywiołów: wody 
i powietrza wydaje się uzasadnione w kontekście równie 
symbolicznej dekoracji sztukatorskiej, zdobiącej sklepie
nie holu, przedstawiającej cztery pory roku i cztery wia-

4. „Polowanie na jelenia”, około 1910 r., 
witraż z holu willi przedsiębiorstwa 
„Siemens & Halske”
5. „Bachus na koziorożcu”,
okoio 1910-1914 r., witraż na klatce 
schodowej hotelu „Victoria”
6. Świetlik witrażowy w holu 
pierwszego piętra willi Ryszarda 
Geyera, około 1910 r.
7. Witraż na klatce schodowej willi 
Ludwika Geyera, 1911 r.
8. „Fontanna", 1911 r.,
witraż w holu willi Karola Prusse

try. Salon muzyczny z kolei zamyka wykusz, wypełniony 
wielkim oknem z przedstawieniem, określanym dotych
czas zwykle jako „Pejzaż z jeziorem”. Tymczasem to 
fenomenalne okno witrażowe otwiera wyobraźnię widza 
na bardzo konkretne Jezioro Genewskie. Widzimy łódź 
żaglową sunącą po lśniącej tafli, słynny zamek Chillon 
na brzegu, w oddali bieleją nadbrzeżne zabudowania 
słynnego kurortu Montreux. Nad całością góruje ośnie
żony masyw Mont Blanc. Widok malowniczego zamku 
Chillon, stojącego na skarpie jeziora, był w wieku XIX
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i na początku XX jednym z najpopularniejszych w sztuce 
romantycznych pejzaży Europy, obok widoków Rzymu 
i Zatoki Neapolitańskiej.

Witraże w willi Leopolda Kindermanna były pierw
szymi w Łodzi i na terenie Polski witrażami wykonanymi 
ze szkieł amerykańskich w stylistyce Tiffany’ego. Dawały 
możliwość prawdziwie impresjonistycznego operowa
nia kolorem i światłem: opalowe, mącone związkami 
fosforu i zabarwiane w akwarelowy, niejednorodny 
sposób tlenkami metali, wtopionymi w piecu w masę 
szklarską. Z tych samych szkieł, sprowadzanych z hut 
amerykańskich, wykonany został również witraż przy
pisywany Kolo Moserowi, przedstawiający uskrzydloną 
„Dziewczynę z lilią”, który może zostać odczytany rów
nież jako alegoria sztuki (sala balowa willi Herbstów na 
Księżym Młynie), oraz fenomenalne witraże pejzażowe 
w willi właściciela jednej z łódzkich drukarni, Karola 
Prusse. Wszystkie są niesygnowane, jednak badania 
stylistyczne, technologiczne i materiałowe wskazują na 
wiedeńską pracownię Carla Geylinga, która w owym 
czasie była pionierem stosowania amerykańskich szkieł 
opalowych. Pracownia ta realizowała projekty wielu 
czołowych artystów wiedeńskiej secesji: Kolo Mosera, 
Richarda Harlfingera czy Adolfa Bóhma. Ze znanych 
prac firmy wymienić trzeba witraże Mosera w kościele 
Am Steinhof w Wiedniu i witraże Harlfingera w kościele 
św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Również zapomniany 
zupełnie przez badaczy witraż projektu Kolo Mosera, 
zdobiący do dziś wnętrze warszawskiego hotelu „Bristol” 
(„Cztery Żywioły”), wykonała firma Geylinga.

Z tej samej firmy, jak się wydaje, pochodzi witraż, 
zdobiący zachodnią ścianę reprezentacyjnej klatki scho
dowej pałacu Juliusza Kindermanna w Łodzi, zaprojek
towanego przez wiedeńskiego architekta, Karla Seidla. 
Tematyka - łabędzie na tafli jeziora w promieniach 
zachodzącego za wzgórzami słońca - może być dla nas 
dzisiaj mniej wyrafinowana, ale przypomnij my, że na 
przełomie stuleci udanie temat ten redagowali w róż
nych materiałach i technikach nawet artyści tej miary, 
co Otto Eckmann i Hans Christiansen. Schematyczna, 
wykonana z fakturowanych szkieł o pastelowych bar
wach architektura witraża (archiwolta wsparta na dwóch 
ozdobionych festonami kwiatów i owoców kolumnach) 
wywołuje w promieniach zmiennego światła coraz to 
inne efekty luministyczne.

Z firmą Carla Geylinga można też wiązać kolejne 
odkrycie: nieznany szerszej publiczności witraż w niedo
stępnej tylnej klatce schodowej dawnego Banku Ryskiego. 
W secesyjnie kształtowaną powierzchnię, płaszczyzno
wych, graficznych struktur architektoniczno-ornamen- 
talnych wtopiono tu, jak barwne gemmy, dwa medaliony 
z przedstawieniami dwóch dziewczynek wśród kwiatów. 
Jedna z nich trzyma w dłoni bukiecik kwiatów, druga 
gra na flecie. Temat i forma są tu uderzająco podobne do 
twórczości Remigiusa Geylinga, wybitnego artysty wie
deńskiej secesji (spokrewnionego z Carlem Geylingiem, 
właścicielem firmy witrażowniczej), twórcy licznych pro
jektów witraży, mozaik i malowideł ściennych.

Spośród najciekawszych witraży zachowanych w łódz
kich wnętrzach rezydencjonalnych należy wspomnieć 
również wykonany w firmie Richarda Schleina w Zittau 
około 1903 r., ale utrzymany jeszcze w dziewiętnasto
wiecznej konwencji neostylowej, wysmakowany arty
stycznie witraż przedstawiający „Florę” z koszem kwia
tów, umieszczony pod neorenesansową arkadą, w parad
nej, ociekającej przepychem klatce schodowej pałacu 
Karola Poznańskiego (obecnie Akademia Muzyczna).

"Wrocławska pracownia, założona przez Adolpha 
Seilera w 1846 r., pozostawiła na terenie Łodzi poza 
monumentalnymi realizacjami sakralnymi także wiele 
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niezwykle ciekawych prac we wnętrzach świeckich. 
Nieobecna w Łodzi w pierwszych latach XX w., dopiero 
w latach 1912-1914 wykonała w kilku rezydencjach 
witraże o postsecesyjnej, modernistycznej, ekspresyjnej 
kolorystyce i formie. W willi Oskara Zieglera zachował 
się zespół kilku okien z medalionami przedstawiającymi 
„Rajskie ptaki”, „Kapłankę ze zniczem” i „Muzykujących 
paziów”, grających na kobzie i trąbce. Zwraca tu uwagę 

przypominającej prace artystów Wiener Werkstatte, nie- 
ledwie antycypującej formy art deco.

Firma Puhl & Wagner wykonywała witraże tradycyj
ne, ale też i według opatentowanej własnej technologii. 
Wtapianie płatków złota w szklane elementy mozaik 
znano od starożytności, jednakże poprzez naniesie
nie mikronowej warstewki złota na szkło i pokrycie 
jej następną, przezroczystą lub barwną warstwą szkła

9. „Dziewczynka
z bukietem”, 1913 r., 
witraż z klatki 
schodowej Ryskiego 
Banku Handlowego
10. Witraż w jadalni 
willi Fryderyka 
Michela, 1938 r.
11. „Św. Joanna 
d’Arc”, 1923 r., 
witraż w kościele 
farnym
św. Katarzyny 
w Zgierzu

(zdjęcia: 
Jan Dominikowski)

zachowawcza tematyka, będąca w formalnej sprzeczno
ści z agresywnymi zestawieniami barw, wzmagającymi 
ekspresję, zapowiadającymi stylistykę art deco.

Z kolei w bramie pałacu przemysłowca i kolekcjo
nera sztuki Wilhelma Liirkensa odnajdziemy również 
wykonane w pracowni Seilera, ekspresyjne przedsta
wienia „Prządki” i „Tkaczki” (dziewczęta z przęślicą 
i czółenkiem tkackim), a na reprezentacyjnej klatce 
schodowej, jako świadectwo szlachetnego hobby właści
ciela, otoczone ekspresyjną wielobarwną wicią roślinną 
personifikacje „Rzeźby” i „Malarstwa”. Trzeci zespół 
prac Seilera z okresu bezpośrednio poprzedzającego 
wybuch pierwszej wojny światowej zachował się na klat
ce schodowej dawnego łódzkiego hotelu „Victoria”: są 
to ujęte w barwne bordiury przedstawienia „Bachusa na 
koziorożcu” i „Flory” z naręczem kwiatów. Autorstwo 
projektów wszystkich tych dość spójnych stylistycznie 
prac na razie musi pozostać zagadką.

Spośród słynnych firm witrażowniczych przełomu 
stuleci obecnych poprzez swoje realizacje w Łodzi, nale
ży wspomnieć jeszcze o jednej - berlińskim zakładzie 
Puhl & Wagner, bodaj czy nie największym wówczas 
przedsiębiorstwie witrażowniczo-mozaikarskim w tej 
części Europy. Witraż tej firmy, sygnowany: Puhl & 
Wagner, Rixdorf, znajduje się w reprezentacyjnej jadal
ni zaprojektowanego również w Wiedniu przez Karla 
Seidla pałacu Adolfa Kindermanna, brata wspomnianego 
wcześniej Juliusza. Stanowi on zwieńczenie kredensowej 
witryny, służącej pierwotnie do ekspozycji sreber. Jego 
kompozycja przedstawia kosz kwiatów i owoców, utrzy
many w modernistycznej, zgeometryzowanej manierze, 

otrzymano taflę przejrzystą pod światło, o walorach 
szkła witrażowego, a w świetle padającym lśniącą jak 
złota płytka mozaiki. Z takiego właśnie szkła „patento
wego” wykonany został witraż w jadalni pałacu Adolfa 
Kindermanna. Niezwykle pouczające jest tu porównanie 
efektów plastycznych, jakie daje ta technologia w zróż
nicowanych warunkach oświetleniowych. W związku 
z użyciem opatentowanego szkła z wtopionymi płat
kami złota, z firmą Puhl & Wagner można też wiązać 
okno klatki schodowej w willi należącej pierwotnie 
do dyrektora łódzkiego oddziału spółki „Siemens & 
Halske”, budowniczego i właściciela łódzkiej elektrowni. 
Znajdujący się tu witraż stanowi syntetyczne, linearne 
przedstawienie myśliwego, strzelającego z kuszy do bieg
nącego jelenia.

Nie jest znana pracownia witrażowa, która zreali
zowała interesujący zespół witraży na klatce schodowej 
pałacu Roberta Schweikerta w Łodzi, ale znamy jego 
projektanta, który prawdopodobnie mógł również rea
lizować swój projekt na szkle; wydrapana igłą jego syg
natura znajduje się na jednej z kwater. Artysta ten - to 
działający w Berlinie Sebastian Lucius, który jak meteor 
przemknął w latach bezpośrednio poprzedzających 
pierwszą wojnę światową przez galerie i sale wystawowe 
Berlina, prezentując swoje nawiązujące stylistycznie do 
rzymskiego antyku i dzieł Michała Anioła obrazy olej
ne o tematyce sakralnej i symbolistycznej. Jego twór
czość przychylnie komentowały pisma artystyczne epoki. 
Zestaw antykizujących przedstawień z łódzkiego pałacu 
Roberta Schweikerta, malowanych en grisaille, utrzy
manych w brunatnej tonacji z akcentami złotej lazury 
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srebrowej, obejmuje „nową mito
logię” epoki wielkoprzemysłowej. 
Znalazły się tu alegorie: „Amor”, 
„Ars”, „Abundantia”, „Sapientia”, 
„Comercium” i „Industria”.

Poza wspomnianym wcześ
niej warszawskim Zakładem Św. 
Łukasza hr. Marii Łubieńskiej spo
śród innych pracowni polskich, 
których realizacje zachowały się 
na terenie Łodzi, wymienić należy 
pracownię Dezyderego Mocznaya 
w Zbąszyniu i niezwykle zasłu
żony dla polskiej sztuki witrażo
wej Krakowski Zakład Witrażów 
S.G. Żeleński, założony w 1902 r. 
przez Władysława Ekielskiego 
i Antoniego Tucha, prowadzony 
przez Żeleńskich od przełomu 
1907 i 1908 r. Realizacje tych 
dwóch pracowni, pochodzące z lat 
dwudziestych i trzydziestych XX w. 
cechuje stylistyka postsecesyjna, 
zbliżona do secesji wiedeńskiej, art 
deco i kubizmu. Dezydery Mocznay 
wyposażył w witraże na początku 
lat dwudziestych dwie wille należą
ce do rodziny Jarischów: ornamen
talne i kwiatowe w willi Floriana
Jarischa, zaś kubistyczne, ekspresyjne w kolorze i formie 
w willi Juliusza Jarischa. Piękne witraże, wykonane 
w pracowni Mocznaya w połowie lat dwudziestych: 
„Róg obfitości” i „Pejzaż Miśni” zachowały się też 
w willi Josefa Meissnera. Z pracownią tą łączy się także 
piękny, niesygnowany świetlik witrażowy, z motywem 
bukietów róż i rogów obfitości, zachowany w jednej 
z willi Geyerów.

W innej willi należącej do rodziny Geyerów zachował 
się witraż wykonany w zakładzie Żeleńskich w 1911 r. 
Projektowany prawdopodobnie przez Stefana Matejkę, 
przedstawia - widziany poprzez zwisające, kwitnące pną
cza - widok na pierwszy dworek Geyerów, dom i słyn
ną „białą fabrykę”, widziane od południa, z Górnego 
Rynku. Przedstawienie to jest utrwaloną w witrażu 
litografią W. Walkiewicza, zamieszczoną w 1853 r. 
w pierwszej monografii miasta, autorstwa Oskara Flatta 
(Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, staty
stycznym i przemysłowym przez Oskara Flatt, Warszawa 
1853). Uderza secesyjnie pastelowa kolorystyka witraża 
i linearna stylizacja kłębiących się nad fabryką dymów 
i obłoków; wijąca się u dołu kompozycji wstęga z datą 
„1829” odnosi się do roku założenia fabryki przez pro
toplastę rodu, Ludwika Geyera.

Dwa piękne witraże z pra
cowni Żeleńskich zdobią wnętrza 
willi Michelów: klatkę schodową 
i jadalnię. Szczególnie ten w jadal
ni, z przetworzonymi motywa
mi roślinnymi, zaprojektowany 
w 1938 r. przez Jana Śliwińskiego, 
uderza postsecesyjną stylizacją, 
stanowiącą mieszankę wiedeńskiej 
secesji i art deco. Żałować nale
ży, iż nie zachował się (nie został 
zrealizowany?), znany wyłącznie 
z wykonanego w 1939 r. pro
jektu Śliwińskiego, inny witraż 
o analogicznej stylistyce, prze
znaczony do kaplicy Żeńskiego 
Gimnazjum Miklaszewskiej 
w Łodzi, przedstawiający Matkę 
Boską Ostrobramską.

Gasnąca po odzyskaniu niepod
ległości sztuka secesyjna, obecna 
jeszcze długo w twórczości nie
których artystów krakowskich 
z Józefem Mehofferem na czele, 
wydała u kresu swego rozwoju jesz
cze jeden piękny owoc. W 1923 r. 
w kościele farnym św. Katarzyny 
w podłódzkim Zgierzu powstał 
interesujący zespół fenomenalnych, 

ekspresyjnych witraży, zaprojektowanych w stylistyce 
będącej swoistym amalgamatem secesji i art deco przez 
Wandę Gentil-Tippenhauer, uczennicę Karola Lichego, 
barwną postać sztuki zakopiańskiej okresu dwudziestole
cia międzywojennego. Te rewelacyjne, odważne formalnie 
witraże zamówione zostały przez ówczesnego proboszcza 
parafii, ks. Stanisława Szaniawskiego, a zrealizowane 
w krakowskiej pracowni Żeleńskich. Sądząc ze zgierskie
go exemplum, żałować należy, że artystce nie dane było 
poświęcić się całkowicie tej dziedzinie twórczości.

Łódzkie witraże, tak szczęśliwie zachowane w zabyt
kach architektury sakralnej i świeckiej ocalałych w swym 
materialnym wymiarze z pożogi obu wojen, są zespołem 
niezwykle cennym w skali kraju i kontynentu. Stanowią 
przy tym zespół ogromnie zróżnicowany artystycznie, 
ze względu nie tylko na czasy, w których powstawa
ły, a więc koniec XIX i początek XX w., nie tylko 
ze względu na gusty ich projektantów i właścicieli, ale 
też ze względu na różne kierunki geograficzne, z których 
przybyły. Reprezentują ogromną mnogość tematów iko
nograficznych, oraz całe spectrum materiałów i techno
logii ówcześnie stosowanych przez najlepsze pracownie 
witrażownicze tej części Europy.

Jan Dominikowski

W dniach od 14 kwietnia do 17 maja 2009 r. w galerii Muzeum Historii Miasta Łodzi czynna jest wystawa „Okna, Łódzkie witraże 
belle epoque"; komisarz wystawy: Jan Dominikowski.
W dniach 13-15 maja 2009 r. w salach Muzeum Historii Miasta Łodzi odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa, 
przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona” z siedzibą w Krakowie, zatytułowana: „Witraże 
secesyjne. Tendencje i motywy".
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Relikwiarzowy ołtarz

B
azylika Trójcy Świętej w kujawskim Strzelnie, 
wespół z sąsiednią rotundą św. Prokopa (pier
wotnie Świętego Krzyża), stanowiła niegdyś 
integralną część klasztoru norbertanek, któ
ry funkcjonował tu od schyłku XII w. do 1837 r. 

Świątynia ta słynie ze wspaniałego zespołu późnoro
mańskiej rzeźby architektonicznej, z powszechnie zna
ną parą kolumn, na których zobrazowano pokaźny 
katalog uosobionych cnót i grzechów. Kościół posiada 
też liczne zabytki z doby baroku, a wśród nich monu
mentalny ołtarz Świętego Krzyża (wymiary: lim wy
sokości i 6,2 m szerokości), usytuowany w zamknięciu

czenia ołtarz ten zatem konkurował z prezbiterialnym 
ołtarzem głównym. Co więcej, wyeksponowane w nim 
zostały najcenniejsze świętości klasztorne: łaskami sły
nący krzyż z figurą ukrzyżowanego Zbawiciela oraz 
677 relikwii (głównie części kości wielu świętych), 
z których po przeniesieniu przed kilkudziesięciu laty 
w inne miejsce barokowego relikwiarza tarczowego 
ze złoconego srebra (obecnie w Romańskim Ośrodku 
Kultury im. Ottona i Bolesława przy Parafii Świętej 
Trójcy w Strzelnie) pozostało 658.

Gotycki, ponad dwumetrowy krucyfiks z drewna 
lipowego, umieszczony we wnęce ołtarzowego pola

północnego ramienia transeptu. Powstał on w 1743 r. 
na miejscu wcześniejszego ołtarza, konsekrowanego 
w 1638 r. Nowy obiekt, zbudowany z inicjatywy ów
czesnego duszpasterza konwentu norbertanek, księdza 
prepozyta Józefa Łuczyckiego, był ołtarzem uprzywi
lejowanym, albowiem z każdą codziennie odprawianą 
przy nim mszą wiązał się odpust zupełny za zmarłych, 
przyznany bazylice strzeleńskiej w 1729 r. przez pa
pieża Benedykta XIII. Pod względem kultowego zna

środkowego, pochodzi z trzeciej ćwierci XIV stule
cia, a wykonano go zapewne na krzyżackim Pomorzu 
Gdańskim. Do ołtarza Świętego Krzyża przeniesiony 
został z ołtarza głównego, gdzie być może trafił z belki 
tęczowej. Z kolei relikwie gromadzono w Strzelnie od 
początku istnienia klasztoru. Jeszcze dziś jest ich tam 
1032; stanowią największą kolekcję relikwii w środ
kowej Europie. Te, które należą do ołtarza Świętego 
Krzyża, wmontowane są w dwie pary pilastrów, usy
tuowanych po bokach środkowego pola ołtarza, oraz 
wystawione na widok publiczny w czterech ruchomych 
relikwiarzach (onegdaj pięciu), w tym trzech szafko
wych. Jeden z relikwiarzy - środkowy - w kształcie 
tabernakulum, wypełniony jest relikwiami na po
wierzchni zewnętrznej oraz we wnętrzu. Wieńczy go 
monstrancja relikwiarzowa, z relikwiami po obu stro
nach puszki.

Ołtarz Świętego Krzyża służyć miał przede wszyst
kim ekspozycji tych relikwii, które w nawiązaniu do 
cudownego krucyfiksu odnosiły się do ziemskiej egzy
stencji i męki Chrystusa, jego kręgu rodzinnego, ucz
niów oraz naśladowców w męczeństwie za głoszoną
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1. Ołtarz 
relikwiarzowy 
Świętego Krzyża

2. Figura Chrystusa 
w grobie (za 
antependium)
3. 4. Figurki 
relikwiarzowe: Matka 
Boska stojąca na 
orle (3) i św. Jan 
Nepomucen (4)
5. Scena środkowa 
z krucyfiksem

czy wyznawaną wiarę. Nie brakuje różnorakich relik
wii głośnych w całym świecie chrześcijańskim świętych 
wyznawców. Sporą grupę tworzą też relikwie świętych 
i błogosławionych Polaków oraz osób z Polską zwią
zanych.

Ołtarz w strzeleńskiej bazylice wykonany został 
z drewna sosnowego, polichromowanego (pierwot
nie na kolor stalowy, obecnie czarny) i złoconego. 
W układzie kompozycyjnym nawiązuje do baroko
wego ołtarza Świętego Krzyża z kościoła św. Janów 
w Toruniu (zobacz: Zofia Białłowicz-Krygierowa, 
Zabytki Mogilna, Trzemeszna, Strzelna i okolic od goty
ku po barok, [w:] Studia z dziejów ziemi mogileńskiej, 
pod red. Cz. Łuczaka, Poznań 1978), ale pierwowzór 
znacznie go przewyższa pod względem artystycz
nym. Chociaż ołtarzowi ze Strzelna zabrakło finezji, 
a wśród figur na drugiej kondygnacji panuje wręcz 
tłok, udało się artyście, a najprawdopodobniej dwóm, 
stworzyć charakterystyczny dla baroku teatr religijny, 
o ciekawym, choć nie do końca czytelnym programie 
ikonograficznym. Podporządkowano go scenie środko
wej - „Ukrzyżowaniu”, opowiadając kolejno: o zapo
wiedziach przyjścia Chrystusa w Starym Testamencie, 
o Męce i Odkupieniu. W wątek główny wplecio
no również elementy z historii zakonu norbertanek. 
Antependium zasłania figurę Chrystusa złożonego 
na płótnach w grobie, w polu środkowym nastawy 
umieszczona została grupa „Ukrzyżowania”, ze wspo
mnianym już gotyckim krucyfiksem, uzupełnionym 
figurami Marii i św. Jana, ukazanymi na tle reliefu 
z widokiem Jerozolimy i Arma Christi (drabina, włócz
nia, gąbka, rózga, naczynie do umywania rąk, cęgi, 
kości do gry, puszka na wonności, kolumna i kielich). 
Arma Christi pojawiają się również w formie płasko
rzeźbionych plakiet między pilastrami, flankującymi 
scenę środkową ołtarza: krzyż, młotek, miecz, kości 
do gry, trzcina, rózga, sakiewka ze srebrnikami, sznur, 

titulus, całun, włócznie, korona cierniowa, gwoździe 
i lampa.

Z opisu ołtarza pióra księdza Ignacego Cze
chowskiego z lat dwudziestych XX w. wiadomo, że 
na ramionach wieńczącego ołtarz krzyża znajdowały 
się „serce, ręce i nogi Zbawiciela jako widome znaki 
Męki Pańskiej” (po konserwacji ołtarza przeprowadzo
nej w latach osiemdziesiątych XX w. w zwieńczeniu 
umieszczono rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego). 
Na zasuwie - srebrzonej tablicy reliefowej znajdu
je się przedstawienie Ukrzyżowanego wśród dusz 
czyśćcowych, chociaż pierwotna zasuwa umieszczona 
dziś na ścianie przy ołtarzu przedstawia Pietę. Scenę 
środkową flankują pilastry z zaszklonymi wnękami 
wyłożonymi aksamitem, w których umieszczono relik
wie i relikwiarze w kształcie niewielkich, srebrzonych 
rzeźb, wśród których można m.in. zidentyfikować św. 
Jana Chrzciciela, św. Floriana, Matkę Boską stojącą 
na orle, przy czym umieszczone w figurkach relikwie 
nie są relikwiami przedstawionych postaci. Chrystusa 
zapowiadają figury kapłanów: Aarona i Zachariasza. 
Ustawieni na wysokości mensy stanowią oni zapo
wiedź ofiary, dokonującej się na ołtarzu. Wokół sceny 
środkowej znajdują się cztery figury, trudne do identy
fikacji ze względu na brak atrybutów, być może są to: 
Mojżesz, Eliasz (wzór dla zakonów kontemplacyjnych, 
dotknięcie jego płaszcza i kości miało moc uzdrawiają
cą), św. Piotr (kółko trzymane w dłoni sugeruje, że jest 
to kółko od kluczy) i Tadeusz Juda (święty trzyma tar
czę z wizerunkiem Chrystusa i napisem: SALVADOR 
MUNDI) lub św. Paweł (nawoływał on w liście do 
Efezjan: „W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tar
czę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone 
pociski złego”).

Na górnej kondygnacji ołtarza ustawione są figury: 
św. Jana Chrzciciela, niezidentyfikowanego świętego 
z księgą, apostoła Jakuba Starszego z naczyniem na
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wodę na długim, pielgrzymim kiju, oraz biskupa - być 
może św. Norberta z Xanten, założyciela zakonu nor- 
bertanów. Z kolei dwie postacie kobiece w habitach, 
które flankują obraz przedstawiający Matkę Boską 
z Dzieciątkiem, można identyfikować jako siostrę 
Rykwerę (Ricvera von Clastres), pierwszą przeło
żoną zakonu norbertanek, opiekującą się chorymi, 
oraz bł. Gertrudę, przełożoną klasztoru norberta
nek w Altenbergu, oddaną przez matkę św. Elżbietę 
Węgierską w 1229 r., w wieku 2 lat, na wychowanie 
do klasztoru premonstratensek; bł. Gertruda w 1270 r.

za zgodą papieża Urbana IV wprowadziła w zakonie 
święto Bożego Ciała. Pozostałe rzeźby przedstawiają: 
apostoła Szymona Zelotę z piłą w ręku, króla Dawida 
opartego o harfę, św. Wojciecha z wiosłem, nieziden
tyfikowanego świętego oraz dwie kolejne zakonnice 
norbertańskie. Być może są to: bł. Bronisława z rodu 
Odrowążów, z zakonu norbertanek na krakowskim 
Zwierzyńcu, do którego wstąpiła w 1217 r., i sio
stra Weronika ze Strzelna, która zmarła w 1466 r. 
we Wrocławiu. Dekoracja ornamentalna również 
zawiera treści symboliczne: winna latorośl przypo
mina Przemienienie Pańskie, a odwrócone w dół rogi 
obfitości symbolizują spływający na wiernych stru
mień łaski.

Monumentalny ołtarz Świętego Krzyża, ze swoją 
historią, zbiorem relikwii i programem ikonograficz
nym, należy do najciekawszych elementów wyposaże
nia wnętrza kościoła w Strzelnie z okresu baroku.

Lech Łbik 
Agnieszka Wysocka
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Wokół jednego zabytku

Elektorski 
biały kruk

G
łubczyce na Śląsku Opolskim znane są miłośnikom daw
nych ksiąg głównie za sprawą średniowiecznego tomu 
praw tego miasta, podarowanego mu przez znamienitą 
kolekcjonerkę Barbarę Piasecką-Johnson. Miniony rok niespo

dziewanie ujawnił jednak kolejne głubczyckie cymelium. W do
stępnej wąskiemu kręgowi specjalistów bibliotece tamtejszego 
klasztoru franciszkanów odkryty został wolumin w pełni zasłu
gujący na miano białego kruka. I to bynajmniej nie ze względu 
na druk, którym jest pochodzące ze słynnej oficyny bazylej- 
skiej Jana Oporina dzieło religijne z 1542 r. O wartości księgi 
przesądza jej oprawa, opatrzona superekslibrisami Augusta I 
elektora saskiego (1526-1586) oraz jeqo żony - księżnej 
Anny (1544-1577).

Elektor August przeszedł do historii jako najwybitniejszy 
bibliofil niemiecki epoki renesansu, należący do ścisłej plejady 
kolekcjonerów książek w całej Europie. W swojej bibliotece 
na zamku w Annabergu zgromadził około czterech tysięcy 
tomów, reprezentujących szeroki wachlarz tematyczny - od 
prawa, przez nauki ścisłe i tajemne, pisma humanistyczne, 
w tym zwłaszcza historyczne, na obszernym dziale teologicz
nym skończywszy. Rozrastający się dynamicznie księgozbiór 
pomnażany byt głównie zakupami na targach książki w Lipsku 
i innych miastach europejskich. August niekiedy angażował się 
do tego osobiście, korzystając z drukowanych już wówczas 
katalogów nowości wydawniczych.

Znamienne dla tego bibliofila i miłośnika sztuki było - nie- 
odbiegające wszak od postawy innych humanistów - zabie
ganie o efektowną szatę zewnętrzną nabywanych książek. 
Dlatego też na swym dworze zatrudnił m.in. najwybitniejszego 
renesansowego introligatora niemieckiego Jakoba Krausego. 
Oprawy wykonane w jego pracowni zdradzały zazwyczaj nie 
tylko doskonale opanowanie rzemiosła, ale i nawiązanie do 
najlepszych ówczesnych wzorców introligatorstwa włoskiego 
i francuskiego.

Po śmierci elektora jego biblioteka przewieziona została do 
Drezna, stając się podwaliną późniejszej słynnej Sachsische 
Landesbibliothek. W międzyczasie jej najstarsze zasoby prze
chowywano m.in. w Zwingerze, a później w Pałacu Japońskim, 
wzniesionym przez króla polskiego i elektora saskiego Augusta II 
Wettyna. Tamże stworzono specjalną ekspozycję, poświęconą 
najpiękniejszym woluminom z renesansowego zbioru. Kres jej 
splendorowi położyła druga wojna światowa: w 1944 r. spłonęła 
znaczna część najcenniejszych woluminów, a inne wywiezione 
zostały przez Armię Czerwoną do Rosji. Okoliczności te sprawi
ły, że każdorazowe ujawnienie nieznanego wcześniej woluminu 
augustowskiego odbierane jest jako bibliologiczna sensacja.

Prezentowana księga trafiła do gtubczyckiego klasztoru po 
wojnie. Wcześniej przechowywano ją w bibliotece klasztoru 
franciszkanów we Wrocławiu, do której z kolei prawdopodob
nie przewieziono ją w XIX w. bezpośrednio z Drezna, jako dar 
księcia saskiego Fryderyka Krystiana.

Rzeczony wolumin nie należy do introligatorskich arcydzieł 
z elektorskiego księgozbioru; jakkolwiek nie budzi wątpliwości 
oprawienie go w warsztacie Krausego lub któregoś z innych 
introligatorów pracujących dla Augusta (np. Kaspara Meusera 
lub Jakoba Weidlicha), to ma on typową dla kręgu niemieckie-

Oprawa renesansowa z superekslibrisem Augusta I - elektora saskiego, 
prawdopodobnie warsztat introligatorski Jakoba Krausego, okoto potowy 
XVI w. (w zbiorach biblioteki klasztoru franciszkanów w Głubczycach)

(fot. Tomasz Kruszewski)

go użytkową oprawę z desek powleczonych świńską jasną 
skórą i opatrzoną mosiężnymi zapinkami. Jej okładziny zdobio
ne są ślepymi wyciskami radetek, przedstawiającymi głównie 
postacie biblijne. W centrum zwierciadeł okładzin znajdują się 
złocone superekslibrisy o charakterystycznej renesansowej 
formie okrągłego, antykizującego wieńca, w którym ujęte są 
herby elektora i jego małżonki. Warto podkreślić, że u schyłku 
XVI w. kolejny - tym razem anonimowy - właściciel tomu kazał 
wycisnąć na jego górnej okładzinie swój monogram „M.I.W.S" 
i datę „7598”, która zapewne dotyczy roku wejścia w posiada
nie dostojnej księgi.

Spore uszkodzenia oprawy świadczą o burzliwych, póź
niejszych losach książki. Jej zachowanie się w bądź co bądź 
prowincjonalnej i niewielkiej klasztornej bibliotece zdaje się 
jednak sygnalizować, że pomimo drastycznego przetrzebienia 
wszelkich zabytkowych księgozbiorów na terenie Polski, w nie
jednym z nich wciąż przechowywane są nieznane bądź zapo
mniane woluminy o wyjątkowej randze zarówno historycznej, 
jak i artystycznej.

Arkadiusz Wagner
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Litewskim szlakiem
Ogińskich

R
ód Ogińskich pochodzi od ksią
żąt na Kozielsku, a nazwisko 
- od miejscowości Oginty na 
obecnej Kowieńszczyźnie. Pieczętuje 

się klejnotem własnym Oginiec 
(wywodzącym się od herbu Brama), 

funkcje wojskowe - chorążych wiel
kich, hetmanów polnych i wielkich. 
Związani byli z licznymi miejscowoś
ciami na terenie dawnego Księstwa 
Litewskiego i Żmudzi, gdzie posiada
li rozległe włości i świetne rezyden
cje - Kronie, Retów czy Płungiany, 
ale też i z miejscami odległymi, bo 
i mazowieckimi, jak Guzów, ba, 
nawet z odległą Florencją (te ostatnie 
znaczą miejsca urodzenia i śmierci

przedstawiającym św. Jerzego ze smo
kiem nad bramą zwieńczoną rozdar
tym krzyżem, a tarczę herbu okrywa 
płaszcz z mitrą książęcą. Najdawniejsi 
przedstawiciele rodu, jak Aleksander 
chorąży trocki i wojewoda miński, 
pojawiają się w zapisach XVI stule
cia. Owa magnacka linia wygasła na 
początku XX w. na ostatnim z rodu 
- Bohdanie Michale. Tak więc przez 
około 300 lat sprawowali książęta 
Ogińscy w Rzeczypospolitej znako
mite urzędy: cześników, kanclerzy 
wielkich, kasztelanów, marszałków, 
mieczników, oboźnych, podczaszych, 
podkomorzych, podskarbich, pod- 
stolich, posłów, referendarzy, rekto
rów kolegiat, starostów, stolników, 
wojewodów, i pełnili najwyższe 

Michała Kleofasa Ogińskiego). Po 
wielu ich siedzibach nie pozostał 
do dziś nawet ślad, ale te, które 
przetrwały dziejowe zawieruchy, 
a także wznoszone przez Ogińskich 
kościoły i kaplice oraz zachowane 
pomniki nagrobne i epitafia - prze
de wszystkim w granicach obecnej 
Litwy - wyznaczają jakże interesują
cy szlak historyczny. Podążając nim, 
zacznijmy wędrówkę od miejscowo
ści Kronie (lit. Kruonis).

W tym leżącym nieopodal Kowna 
niewielkim miasteczku został wznie
siony przez Bohdana Ogińskiego, 
podkomorzego trockiego, kościół 
i klasztor unicki - pierwszy na tych 
terenach. Renesansowy kościół Matki 
Bożej Królowej Anielskiej ma nad 

wejściem wysoką wieżę z kopułą, 
a nad nawą wspiera się na wyso
kim bębnie druga kopuła. Fasadę 
zdobi piękny renesansowy portal, zaś 
wewnątrz świątyni, w usytuowanej 
ponad kryptą kaplicy bocznej znajdują 
się dwa nagrobki z brązowego wapie
nia: lewy - renesansowy, o wymia
rach około 130 x 215 cm, funda
tora kościoła (zmarłego w 1625 r.) 
oraz prawy - wczesnobarokowy, 
o wymiarach około 110 x 190 cm, 
jego syna Samuela Lwa Ogińskiego, 
stolnika trockiego i rotmistrza kró
lewskiego (zmarłego w 1657 r.). Na 
pierwszym z nagrobków umieszczona 
jest niezwykle ciekawa łacińsko-pol- 
ska inskrypcja.

W 1839 r. na fali carskich repre
sji po powstaniu listopadowym koś
ciół Matki Bożej Anielskiej przejęli 
wyznawcy prawosławia; w 1919 r. 
powrócił do katolików obrząd
ku łacińskiego. W pewnej odległo
ści od kościoła znajdował się dwór 
Ogińskich, ale do naszych czasów 
dotrwały jedynie fragmenty ruin.

Kolejną miejscowością na szlaku 
Ogińskich jest położony w zachodniej 
części Żmudzi Retów (lit. Rietavas). 
Klucz retowski stał się własnością 
Tadeusza Franciszka Ogińskiego 
(1712-1783), wojewody trockiego, 
jeszcze w XVIII w., następnie prze
szedł na jego wnuka Michała Kleofasa 
(1765-1833), miecznika i podskarbie
go litewskiego, powstańca 1794 r., 
dyplomatę, pamiętnikarza i kompo
zytora. Jego syn, Ireneusz Kleofas 
(1808-1863), rosyjski rzeczywisty 
radca stanu, działacz gospodarczy 
i społeczny, osiadł w Retowie na 
stałe. Wzniósł on tam w latach 1853- 
-1874 kosztem pół miliona rubli neo- 
romański kościół, inspirowany stylem 
romańskich świątyń w Niemczech 
i Włoszech; budową kierował pru
ski architekt Friedrich August Stiiller. 
Jest to olbrzymia trójnawowa bazy
lika z dwiema wysmukłymi wieżami 
i kopułą nad skrzyżowaniem naw, 
uznawana za najpiękniejszą żmudz- 
ką świątynię. Kryje ona we wnętrzu
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W niewielkiej odległości na północ 
od Retowa, nad rzeczką Bobrungą, 
leżą Płungiany (lit. Plunge), które 
nabył w 1873 r. książę Michał 
Mikołaj, marszałek szlachty powia
tu telszewskiego, i wzniósł w nich 
w 1879 r. według projektu Karola 
Lorenza pałac. Jest to budowla dwu
kondygnacyjna z trzema ryzalitami. 
Po jej bokach wzniesiono dwie neo
gotyckie oficyny - jedna z nich mieś
ciła szkołę muzyczną, w której dzięki 
m.in. mecenatowi księcia kształcił się 
przyszły najbardziej znany litewski 
kompozytor i jednocześnie malarz 
symbolista - Mikalojus Konstantinas 
Ciurlionis. Przed pałacem znajduje 
się okolony podjazdem staw z rzeźbą 
Rusałki na wysepce, a naprzeciw - 
obszerne neogotyckie stajnie. Całość 
otoczona jest rozległym, z malow
niczym układem wodnym, parkiem

1. 2. 3. Kościół w Kroniach (1) oraz znajdujące się w nim nagrobki: 
Teodora Bohdana Ogińskiego (2) i Samuela Lwa Ogińskiego (3)
4. 5. 6. Kościół w Retowie (4) i znajdujące się w jego wnętrzu 
nagrobki: Olgi Ogińskiej (5) oraz Ireneusza Ogińskiego (6)
7. Kaplica grobowa rodziny Ogińskich w Retowie

dwa marmurowe nagrobne pomniki 
projektu Armanda Cattiera - w lewej 
nawie księcia Ireneusza Kleofasa 
oraz w nawie głównej — jego żony 
Olgi z Kalinowskich. Warte uwagi są 
także ołtarze - zwłaszcza ten w pra
wej nawie z malowidłem ukazującym 
walkę św. Michała z diabłem. Kościół 
przetrwał do dziś i został starannie 
odnowiony.

Nie zachowała się natomiast rezy
dencja księcia Ireneusza Kleofasa 
- wzniesiony przez niego okazały 
pałac spłonął w 1909 r. Do naszych 
czasów dotrwały jedynie niektó
re budowle dawnego dworskiego 
zespołu - szkoła muzyczna, szpital, 
wieża elektrowni, czy bramy wjaz
dowe, zaś ogromny park krajobra

zowy o powierzchni około 60 ha, 
będący pomnikiem przyrody, w któ
rym zachował się system stawów 
i kanałów, został częściowo okrojo
ny i wtórnie zabudowany. Przetrwała 
także położona na jego obrzeżu kapli
ca grobowa Ogińskich (częściowo już 
odrestaurowana), w której pochowa
no żonę księcia Ireneusza Kleofasa 
- Olgę oraz ich synów - Bohdana 
Michała i Michała Mikołaja, i tuż 
przy kaplicy - żeliwna dzwonniczka, 
a w pobliżu wznosi się wysmukły 
granitowy nagrobek księcia Ireneusza 
Kleofasa z inskrypcją komemoratyw- 
ną w języku francuskim: „Am meilleur 
des Epoux. Au plus tendre des Peres” 
(Najlepszemu z Mężów. Najczulszemu 
z Ojców).

o powierzchni 58 ha, do którego pro
wadzi dawna brama wjazdowa z posą
gami niedźwiedzi trzymających tarcze 
herbowe Ogińskich i Skórzewskich 
(nazwisko panieńskie żony księ
cia Michała Mikołaja), a w samym 
parku zachował się budynek oran
żerii, tzw. domek ogrodnika, wzoro
wany na florenckim Palazzo Vechio. 
Rezydencja płungiańska została prze
jęta przez nowo powstałe państwo 
litewskie w 1921 r., a znajdujące się 
w niej zbiory biblioteczne, malarstwa 
i numizmatów, początkowo wywie
zione do Kowna, powróciły do miesz
czącego się dziś w pałacu Muzeum 
Sztuki Zmudzkiej. Obecnie pałac 
poddawany jest gruntownym pracom 
remontowym.
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W drodze powrotnej z Płungian 
warto wstąpić do położonych tuż 
przed Wilnem Rykont, gdzie w rene
sansowym kościele - wybudowanym 
w drugiej połowie XVI w. jako zbór 
kalwiński, a w 1688 r. przekaza
nym dominikanom przez kanclerza 
litewskiego Marcjana Ogińskiego - 
znajdują się cenne freski przedsta
wiające m.in. kanclerza oraz jego 
żonę. Należy także zatrzymać się 
w Wilnie - na cmentarzu św. św. 
Piotra i Pawła, tuż przy popadającej 
w ruinę kaplicy grobowej Ogińskich, 
można odnaleźć trzy ich nagrobki; 

ustawiony przed kaplicą obelisk na 
cokole upamiętnia księcia Mikołaja 
Ogińskiego (1831-1867), księżnę 
Wirginiję z Bortkiewiczów Ogińską 
(zm. w 1881 r. w wieku 44 lat) 
oraz Lunię Ogińską (zm. w wieku 
lat 8). Również w Wilnie, w uni
wersyteckim kościele św. św. Jana 
Chrzciciela i Jana Ewangelisty znaj
duje się kaplica Ogińskich (w stylu 
baroku i klasycyzmu), uważana za 
jedną z najpiękniejszych w tej świąty
ni. Kaplicę tego rodu odnaleźć można 
też w wileńskim kościele franciszka
nów Wniebowzięcia NMP.

I wreszcie, nieopodal dzisiej
szej polskiej granicy, w miasteczku 
Wiejsieje (lit. Veisiejai), gdzie w XVI 
stuleciu znajdował się dwór króla 
Aleksandra Jagiellończyka, zachował 
się późnobarokowo-klasycystyczny 
kościół z 1817 r., a w jego prawej nawie 
- dwa epitafia z czarnego wapienia: 
księcia Tadeusza Ogińskiego (1798- 
-1844) oraz jego żony Marii z baro
nów Rónne Ogińskiej (zm. w 1897 r. 
w wieku 94 lat), pochowanych wraz 
z innymi członkami rodziny w kryp
cie pod nawą.

Jan Skłodowski

Spotkanie z książką
KOŚCIÓŁ Z BAJKOWĄ SZTUKATERIĄ

Najsłynniejszym zabytkiem Antokolu - dawnej podmiejskiej dzielnicy
Wilna - jest kościót św. św. Piotra i Pawia. Fundatorem świątyni byt 

Micha! Kazimierz Pac, jeden z ważniejszych mecenasów XVII w., który 
w 1668 r. budowę i dekorację murowanego kościoła powierzy! artystom 
włoskim. O wyjątkowości świątyni decyduje wystrój sztukatorski, jeden 
z ciekawszych w dziejach sztuki.

W 2008 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich wydal poświęconą 
kościołowi książkę autorstwa Anny Sylwii Czyż (Kościół Świętych 
Piotra i Pawia na Antokolu w Wilnie'), uhonorowaną Nagrodą im. Józefa 
Maksymiliana Ossolińskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu 
badań nad historią za rok 2007.

Książka składa się z czterech rozdziałów, poprzedzonych przeglą
dem stanu badań nad antokolską świątynią. Na początku 
opisane zostały dzieje parafii antokolskiej do końca 
lat sześćdziesiątych XVII w. Dużo miejsca w kolejnych 
rozdziałach poświęciła autorka historii rodziny Paców, 
uzupełniając w ten sposób brak opublikowanej naukowej 
monografii rodu i biografii Michała Kazimierza Paca. 
Nieznane są powody jego zainteresowania fundacją 
świątyni, chętnie przytacza się legendę o cudownym 
ocaleniu Michała Kazimierza w czasie konfederacji woj
ska litewskiego w latach 1662-1663, kiedy to usłyszał od 
św. Piotra zapewnienie pomocy w zamian za wzniesienie 
murowanego kościoła w miejscu zniszczonego drew
nianego. Część historyków upatruje w budowie kościoła 
wotum za zakończenie wojny z Moskwą i wyzwolenie

Wilna w 1660 r. Decydując się na budowę murowanej świątyni, którą 
przeznaczył na swoje mauzoleum, dat Pac wyraz nie tylko pobożności, 
wpisującej się w tradycje magnackie, ale także zamiłowaniu do boga
ctwa i przepychu.

Anna Sylwia Czyż przedstawiła w książce chronologię budowy 
i dekoracji kościoła oraz przeprowadziła analizę formalną architektury, 
stiuków i malowideł, a także zdobiących świątynię rzeźb figuralnych, 
ornamentalnych i ołtarzy, oraz dokonała analizy wpływu dekoracji 
sztukatorskiej kościoła antokolskiego na warsztat twórców litewskich. 
Końcowy rozdział - to analiza programu ideowego świątyni antokol
skiej, w którym autorka wyodrębniła trzy wątki treściowe odnoszące się 
do fundatora, kanoników regularnych laterańskich oraz wezwania świą

tyni. Zestawienie najważniejszych dat z historii kościoła 
składa się na krótkie kalendarium, a ponad 150 ilustracji, 
bibliografia i indeks osób stanowi uzupełnienie treści.

Jak pisze autorka, kościót antokolski pozostawia 
niezapomniane wrażenie nie tylko u współczesnych, 
przytaczając fragment omawianego już („Spotkania 
z Zabytkami", nr 4, 2009, s. 20) dziennika szambelano- 
wej Ludwiki Byszewskiej, która zachwycała się świątynią 
w czasie pobytu w Wilnie w 1786 r.

Publikację można nabyć (cena: 49 zł) w księgarniach 
naukowych i bezpośrednio u wydawcy (Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich - Wydawnictwo we Wrocławiu, 50-062 Wro
cław, pl. Solny 14a, e-mail: wydawnictwo@ossolineum.pl; 
www.ossolineum.pl).
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Pocysterski zespół w Rudach

P
omimo, że Górny Śląsk - jak mało 
który region w Polsce - rzadko 
kojarzy się ze średniowiecznymi 
klasztorami i ich niezwykłą architektu

rą, to jednak na południowo-zachod
nim krańcu konurbacji znajduje się 
prawdziwa perła - Pocysterski Zespół 
Klasztorno-Pałacowy w Rudach. Po 
okresie niebywałego rozkwitu kompleks 
ten pod koniec drugiej wojny światowej 

śląskie klasztory, należące do tego za
konu, poddawano wówczas przebudo
wie, dzięki czemu powstały przepiękne 
realizacje barokowych kompleksów 
klasztornych o znaczeniu ogólnoeuro
pejskim, m.in. w Krzeszowie, Lubiążu 
czy Henrykowie. Przebudowane zosta
ło również rudzkie opactwo. W latach 
1671-1678 obok kościoła od półno
cy powstał piętrowy zespół mieszkal-

1. Widok na zespól 
klasztorno-palacowy 
w Rudach od strony 
sztucznego stawu
w przyklasztornym 
parku
2. Zespól w Rudach 
przed rozpoczęciem 
renowacji

zaczął słabnąć, jednakże po przetrwaniu 
przez Kaplicę Mariacką pożaru trawią
cego kościół i klasztor w 1945 r. ponow
nie wzrosło zainteresowanie obrazem. 
Szczególnej odnowy kult Matki Boskiej 
doznał w 1995 r. w wyniku ustanowie
nia Rud jako diecezjalnego sanktuarium. 
Historię obrazu zamyka ukoronowanie 
go w 2000 r. przez nuncjusza apostol
skiego koronami poświęconymi przez 
papieża w czasie wizyty w Gliwicach 
w 1999 r. Dziś przybywają tu goście 
z całego Śląska, a nierzadko także 
z Małopolski, Czech i Niemiec.

Po przebudowie w 1680 r. kościół 
w Rudach otrzyma! barokowy charakter. 
Wkrótce też nastąpiły zmiany w budyn
kach klasztornych, w 1730 r. do północ
nego skrzydła dobudowany został pałac 
opacki, z czworobocznym dziedzińcem.

Klasztor od samego początku 
dobrze się rozwijał, a mieszkający 
w nim mnisi prowadzili działalność 
rolniczą i tworzyli pierwsze zręby gór
nośląskiego przemysłu. Zakładali fol
warki i stawy hodowlane, zajmowali 

popadł w ruinę, ale teraz powoli wraca 
do życia.

Historia zakonu zaczęła się pod 
koniec XI w., kiedy dwudziestooso
bowa grupa benedyktynów opuściła 
opactwo Molesmes we Francji i prze
niosła się w okolice Citeaux. Z Polską 
cystersi związani są od 1140 r. Właśnie 
wtedy zakonnicy z Francji, z klaszto
ru Morimond przybyli do Jędrzejowa 
w celu chrystianizacji Rusi. W Rudach 
trzynastu mnichów w połowie XIII w. 
rozpoczęło budowę swego klaszto
ru. Według legendy miejsce, na któ
rym wzniesiono kościół i klasztor, 
wybrał sam książę opolsko-raciborski 
Władysław, przedstawiciel górnośląskiej 
linii Piastów. Podczas polowania zabłą
dził on w pobliskich lasach. Na szczęś
cie udało mu się bezpiecznie przetrwać 
trudną noc i wraz z żoną zdecydował 
o wzniesieniu tu świątyni; ołtarz posta
wiono w miejscu, gdzie w czasie wizyto
wania okolicy upad! welon księżnej. Akt 
fundacyjny kościoła Najświętszej Marii 
Panny został potwierdzony przez papie
ża Grzegorza X w 1274 r. Na klasztorne 
mury przyszło jednak czekać jeszcze trzy 
wieki, a mnisi do tego czasu mieszkali 
w drewnianych budynkach.

Czasy świetności cystersów przypad
ły na okres baroku, kiedy Śląsk należał 
do cesarstwa austriackiego. Wszystkie 

ny. Kościół zyskał trzy kaplice, w tym 
Kaplicę Mariacką ze słynnym obrazem 
Matki Boskiej Rudzkiej. Obraz uważany 
jest za cudowny, szczególnie od momen
tu ocalenia klasztoru w czasie wojny trzy
dziestoletniej. Od połowy XVII w. jego 
kult rozpowszechnił się, czyniąc z Rud 
miejsce pielgrzymek. Cudowność obrazu 
potwierdzona została przez biskupa oło- 
munieckiego w 1734 r. Po kasacie zako
nu ruch pielgrzymkowy do tego miejsca 

się pracą na roli, w ogrodzie i sadzie, 
bartnictwem, browarnictwem, gospo
darką leśną. Intensywnie kształtowali 
krajobraz, budowali drogi, a na ich 
skrzyżowaniach leśniczówki. Opactwo 
zakładało małe kopalnie (głównie dar
niowej rudy żelaza), huty szkła, kuźnice 
i dymarki żelaza, posiadało ponadto 
gorzelnię, browar i winnice. Rudzkich 
cystersów bardzo często nazywa się 
prekursorami górnośląskiego przemy-
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3. Odnowiona 
w 2008 r. część 
klasztorna 
i restaurowana 
obecnie elewacja 
pałacu opackiego 
oraz kościół 
Najświętszej Marii 
Panny

(zdjęcia:
Paweł Pomykalski)

stu. Ich zasługą jest także budowanie 
podstaw szkolnictwa i tworzenie boga
tego księgozbioru. Pod koniec XVIII w. 
klasztorna biblioteka liczyła około 12 
tys. woluminów - pism kaznodziej
skich, słowników, ksiąg liturgicznych 
i teologicznych, Biblii i komentarzy do 
niej, kodeksów kanonicznych oraz ksiąg 
medycznych, alchemicznych, filozoficz
nych i politycznych. Przy klasztorze od 
1774 r. działało pierwsze na Górnym 
Śląsku gimnazjum męskie, a od 1781 r. 
także studium filozoficzno-pedagogicz
ne. Szkoła uchodziła za jedną z najlep
szych w regionie.

Po kasacie zakonu w Prusach w 1810 r. 
cystersi musieli zakończyć swoją działal
ność i opuścić klasztor, a wszystkie ich 
dobra i ziemie zostały zarekwirowane. 
W 1820 r. król przekazał je księciu raci
borskiemu, zaś kościół klasztorny został 
przemianowany na kościół parafialny. 
W XIX w. od strony południowej prze

budowano dawny pałac opacki, a jego 
fasadę udekorowano elementami neo
gotyckimi. Dwukondygnacyjna, bogata 
rezydencja liczyła 120 apartamentów 
i pokoi. Ponadto sady i ogrody mnisze 
przekształcono w park o angielskim cha
rakterze. Posiadłość odwiedziło wielu 
możnych ówczesnego świata, a wśród 
nich m.in. car Rosji Aleksander I czy póź
niejszy cesarz Niemiec król Fryderyk III.

W styczniu 1945 r., podczas marszu 
Armii Czerwonej na zachód rezydencja 
uległa całkowitemu zniszczeniu, a koś
ciół i zabudowania klasztorne zostały 
podpalone; pożar zniszczy! wszystkie 
główne elementy konstrukcyjne.

Od 1998 r. kompleks w Rudach nale
ży do Diecezji Gliwickiej, docelowo ma 
powstać tu ośrodek o charakterze piel- 
grzymkowo-formacyjnym. Obecnie, po 
przeprowadzonym remoncie wewnątrz 
kościoła powrócono do jego gotyckiego 
wyglądu, ale z zewnątrz niewiele ele

mentów zdradza jego średniowieczne 
pochodzenie (są to m.in. okna nawy 
głównej i nawy bocznej oraz ceglany 
fryz ciągnący się przez całą długość ścia
ny północnej). Fasada kościoła ma sub
telną szatę barokową. Dolna jej część, 
trzyosiowa, zbudowana jest w wielkim 
porządku (pilastry przechodzą przez 
dwie kondygnacje), a górną, węższą, 
jednoosiową, stanowi nakryta hełmem 
cebulastym wieża. Świątynia ma układ 
bazylikowy z transeptem. Ściany zbu
dowane są z nieosłoniętej cegły, uzupeł
nionej detalem z białego piaskowca, co 
nadaje wnętrzu niezwykłej surowości. 
Całość nakryta jest sklepieniem krzy- 
żowo-żebrowym. Dawny wystrój baro
kowy zachował się jedynie w Kaplicy 
Mariackiej z cudownym obrazem.

Rozpoczęły się również prace remon
towe w klasztorze. Odrestaurowano już 
wnętrze kapitularza, wymieniony został 
dach i okna, a także odnowiono elewa
cję części klasztornej sąsiadującej z koś
ciołem, cały czas prowadzona jest reno
wacja elewacji pałacu opackiego.

Kościół i ruiny klasztoru udostęp
nione są do zwiedzania w sezonie wio
senno-letnim. Interesujący jest też przy
klasztorny, dobrze utrzymany park. To 
część Parku Krajobrazowego „Cysterskie 
Kompozycje Rud Wielkich”, ustano
wionego w 1993 r., w obrębie którego 
znajdują się m.in. dwory, spichlerze, 
pałacyki i zabytki techniki, a najcie
kawszym okazem przyrody jest liczący 
czterysta lat dąb szypułkowy „Cysters”, 
o obwodzie pnia 7,2 m.

Beata Skrzypek 
Paweł Pomykalski

Spotkanie z książką
REZYDENCJA ŁÓDZKIEGO FABRYKANTA

Łódzkie palace rodziny Poznańskich są jednymi z ciekawszych zabytków 
miasta. Senior rodu i twórca fortuny - Izrael Kalmanowicz Poznański wraz 
z synami wybudował ich kilka, m.in. przy kompleksie przemysłowym położo

nym przy ul. Ogrodowej (dzisiaj siedziba Muzeum Historii Miasta todzi), przy 
ul. Spacerowej (obecnie - al. Kościuszki, tu mieści się rektorat Uniwersytetu 
Medycznego). W dawnym pałacu należącym do syna fabrykanta, Maurycego 
Poznańskiego, usytuowane jest łódzkie Muzeum Sztuki. Drugi syn - Karol - 
wzniósł swoją rezydencję na rogu obecnej ul. Gdańskiej i al. 1 Maja. O niej 
właśnie opowiada wydana w 2008 r. przez łódzkie Wydawnictwo WING książ
ka autorstwa Krzysztofa Stefańskiego Pałac Karola Poznań
skiego. Siedziba Akademii Muzycznej w Lodzi.

W słowie wstępnym rektor Akademii Muzycznej im. Gra
żyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, prof. Antoni Wierzbiń
ski, przedstawia krótko działalność uczelni, podkreślając, że 
zabytkowa siedziba to jej duży atut - bogaty wystrój wnętrz 
harmonizuje z organizowanymi tu koncertami.

W kolejnych rozdziałach poznajemy historię rodu Poznań
skich, dzieje budowy pałacu i jego wyposażenie. Wszystkie 
pałace rodziny Poznańskich, umacniające społeczny prestiż 
i pozycję fabrykantów, powstawały jako własność Spółki Ak
cyjnej Zakładów Bawełnianych I. K. Poznańskiego. Projekt 
pałacu dla Karola wykonał w 1904 r. Adolf Zeligson, ściśle 

współpracujący z łódzką rodziną, jeden z najważniejszych architektów prze
łomu wieków, artysta o ogromnej wyobraźni plastycznej. Patac byt gotowy 
w 1908 r.; remontowany i właściwie użytkowany do dziś dotrwał w dobrym 
stanie. Charakteryzuje się bogatym, zawierającym pomieszczenia o rozma
itych kształtach, układem wnętrz. Jego barwna architektura przyciąga uwa
gę, a doskonale zachowany wystrój, typowy dla fabrykanckich rezydencji 
przełomu XIX i XX w., zachwyca zwiedzających. We wnętrzach odnajdujemy 
motywy barokowe, rokokowe, klasycyzujące i secesyjne. Wszystkie te cechy 
decydują o artystycznej wartości pałacu, który można uznać za najbogat

szą wśród łódzkich siedzib rodu Poznańskich. Pałac Karola 
ustępuje skalą rezydencji przy ul. Ogrodowej czy pałacowi 
jego brata Maurycego, ale pod względem bogactwa wnętrz 
i zróżnicowania form architektonicznych, a także nasycenia 
elementami dekoracyjnymi, zdecydowanie je przewyższa. To 
obiekt podporządkowany roli reprezentacyjnej. „W zamyśle 
miał być nie tyle wygodnym i funkcjonalnym mieszkaniem, co 
świadectwem zgromadzonego bogactwa" - pisze Krzysztof 
Stefański.

Książka zawiera tłumaczenie na jęz. angielski. Można ją 
zamówić (cena: 40 zł) w Wydawnictwie WING (90-244 Łódź, 
ul. Jaracza 77/79/7, tel. 042 633 13 46, e-mail: k_podsiadly@ 
autograf.pl).
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Kaplica Bożego Grobu 
w Żaganiu

W
XVI stuleciu dla wielu piel
grzymów Jerozolima była 
zbyt odległa, aby móc do 
niej podróżować, a także zbyt nie

bezpieczna, aby bez narażenia życia 
dotrzeć tam osobiście. Pielgrzymi po
stanowili więc stworzyć we własnych 
krajach kopie miejsc, do których tak 
pragnęli dotrzeć. Zaczęły powstawać 
pojedyncze budowle oraz całe zało
żenia kalwaryjskie, wśród nich tak
że kopie Bożego Grobu, świadectwa 
Zmartwychwstania Chrystusa, naj
ważniejszego wydarzenia dla chrześ
cijan.

Kult sepulcrum domini w Polsce 
sięga XII w., kiedy to w 1163 r. 
sprowadzono do Miechowa kano
ników regularnych, Stróżów Grobu 
Chrystusa. Głosili oni znaczenie 
tego typu obiektów, nierozważanych 
w kategoriach architektonicznych, 
ponieważ budowla nie miała być 
przedmiotem kultu, ale jego świa
dectwem. Kolejno powstające imi
tacje można podzielić na trzy grupy. 
Pierwszą stanowią kaplice tworzące 
integralną całość z innym obiektem. 
Druga - najliczniejsza grupa - to 
kaplice stanowiące część założenia 
kalwaryjskiego. Specyficzna jedy
nie dla terenów Śląska trzecia grupa 
- to pojedyncze kaplice, niewcho- 
dzące w skład żadnych zespołów. 
Przykładem tej ostatniej jest żagań
skie sepulcrum domini.

Powstała w 1589 r. w Żaganiu 
kopia Grobu Pańskiego jest najstarszą 
na terenie ówczesnego Śląska, jedną 
z dwóch w Europie, a jedyną w Polsce 
naśladującą (pośrednio poprzez kaplicę 
w Goerlitz) jerozolimski pierwowzór 
sprzed jego przebudowy w 1555 r. 
Inicjatorem jej budowy był opat 
żagańskiego klasztoru kanoników 
regularnych św. Augustyna, Jakub 
II Liebig. 20 października 1587 r. 
wysłał on do pobliskiego Goerlitz 
mistrza budowlanego w celu dokona
nia pomiarów tamtejszego sepulcrum 
domini. Przywiezione materiały miały 
posłużyć do stworzenia w Żaganiu 
jego kopii.

Żagańska kaplica usytuowana 
została na wzniesieniu, na terenie 
nieczynnego obecnie cmentarza, 
w sąsiedztwie kościoła Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny. Wykonano 
ją z ciosów jasnożółtego piaskowca. 
Składa się z przedsionka założonego 
na planie kwadratu oraz komory gro-

Kaplica Bożego Grobu

(fot. Agnieszka Bartków)

bowej na planie prostokąta, z apsydą 
od strony zachodniej. Elewacja fron
towa została podzielona łamanym 
gzymsem, nad którym rozmieszczono 
trzy dekoracje ramowe. Wejście ujęto 
późnogotyckim portalem. W każdej 
elewacji bocznej przedsionka umiesz
czono okno, natomiast komora gro
bowa podzielona została sześcioma 
ślepymi arkadami, wspartymi na 
siedmiu kolumnach. Całość prze
kryto płaskim dachem z wieżyczką 
w kształcie latarni.

Kaplica przepełniona jest wie
loma symbolami. Prawie każdy jej 
element zawiera głębszą treść. Trzy 

pola umieszczone na elewacji fron
towej miały symbolizować pieczęcie 
grobowe przystawione z polecenia 
Poncjusza Piłata. Biegnący poni
żej gzyms - to według przekazów 
rygle broniące dostępu do wnętrza. 
Naczynia, w których miała znajdować 
się mieszanina mirry i aloesu, umiesz
czono na gzymsie. Elewacje kaplicy 
pokryte są licznymi wpisami pielgrzy
mów; według tradycji ustanowionej 
przez wiernych, ryto imię, nazwisko, 
pochodzenie oraz datę peregrynacji.

Około 1890 r. usunięto z żagań
skiej kaplicy wyposażenie i jego 
los do dzisiaj pozostaje nieznany. 
Wewnątrz przedsionka znajdował się 
tzw. kamień anielski, a w stylizowa
nej na grotę skalną komorze grobowej 
umieszczony był pusty sarkofag, co 
miało utwierdzić chrześcijan o czeka
jącym ich życiu wiecznym. Obok stały 
figury trzech kobiet, które przyszły 
namaścić ciało Zbawiciela. Z kolei 
w XX w. budowla została pozbawio
na bloków kamiennych flankujących 
wejście, a symbolizujących strażników 
Grobu, oraz odrzuconego kamienia, 
który miał pierwotnie przesłaniać 
otwór w skale.

W 1997 r. przeprowadzono nie
zbędne, zabezpieczające i wzmac
niające prace konserwatorskie. 
Uzupełniono ubytki oraz zrekonstru
owano pierwotne formy detalu archi
tektonicznego wypełnianego w prze
szłości zaprawami wapienno-piasko- 
wo-cementowymi, co niekorzyst
nie wpływało na stan kamieniarki. 
Oczyszczono także silnie zabrudzony 
kamień, który miejscami pokrywała 
już czarna patyna.

Żagańska kaplica Bożego Grobu 
jest obecnie nieczynnym miejscem 
pielgrzymkowym, lecz mimo to jego 
wartość zabytkowa słusznie zosta
ła doceniona. Dzięki zaangażowaniu 
miłośników miasta kilka lat temu 
zainstalowano oświetlenie dekoracyj
ne, którego zadaniem jest wyekspo
nowanie piękna obiektu.

Agnieszka Bartków
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AKCJA DREWNO

Olęderska zagroda

S
ymbolem rozległego Nadwiś
lańskiego i Chełmińskiego Zes
połu Parków Krajobrazowych 
w woj. kujawsko-pomorskim jest drew

niana zagroda z podcieniową wystaw
ką we wsi Chrystkowo. Pierwsze 

Bardzo duże zniszczenia oraz wylud
nienie w czasie wojen szwedzkich 
w połowie XVII w. spowodowały 
osadzanie na prawie dziedzicznej 
dzierżawy nie tylko mennonitów, ale 
również chłopów narodowości pol- 

względem części mieszkalnej były to 
zagrody zespolone liniowe, w kształ
cie litery „L” lub „T”. W obrębie 
podwórza znajdowała się także duża, 
wolno stojąca stodoła o dwóch klepi
skach, zamykając przestrzeń od stro-

wzmianki dotyczące tej miejscowości 
pochodzą z XV w. Pierwotnie znaj
dował się w niej folwark. Jako osada 
nadwiślańska narażona była na liczne 
wylewy Wisły, co znacznie utrudnia
ło uprawę roli. W tym samym cza
sie Żuławy Wiślane zasiedlane były 
przez osadników z Niderlandów - 
mennonitów, którzy opuszczali swoje 
ojczyste strony z powodu prześlado
wań na tle religijnym. Nowi przy
bysze, dzięki umiejętności osusza
nia terenów, bardzo szybko zdobyli 
uznanie wśród właścicieli ziemskich 
w Rzeczypospolitej. Podpisywali kon
trakty osadnicze na prawie dziedzicz
nej dzierżawy, zawierane na kilka
dziesiąt lat, dzięki czemu ich gospo
darstwa mogły prężnie się rozwijać. 
Stawiając wały przeciwpowodzio
we oraz kopiąc rowy melioracyjne, 
kształtowali krajobraz terenów nad
wiślańskich. Najpowszechniejszym 
układem wsi, będącym wynikiem 
działania przybyszów z Niderlandów, 
były tzw. rzędówki. Do takich zali
czało się również Chrystkowo, gdzie 
nowi osadnicy przybyli w 1600 r. 

skiej i niemieckiej; ogół ludności osa
dzanej na tym prawie określa się od 
tego momentu Olędrami. Pod koniec 
XVIII w. Chrystkowo miało już status 
wsi chłopskiej. Parafie - ewangelicka 
i katolicka - znajdowały się w pobli
skim Grucznie, przy czym liczba 
ludności ewangelickiej była przewa
żająca aż do okresu międzywojennego 
i dlatego po drugiej wojnie światowej 
nastąpiło prawie całkowite wysiedle
nie mieszkańców wsi.

Drewniana zagroda w Chryst- 
kowie zbudowana została przez 
Olędrów w drugiej połowie XVIII w. 
Obecnie tworzą ją cztery budynki: 
drewniany dom mieszkalny z pod
cieniową wystawką, suszarnia owo
ców, niewielki budynek mieszkalny 
i obora. Najcenniejszym obiektem jest 
oczywiście drewniany dom z podcie
niową wystawką. Pierwotnie od stro
ny zachodniej przylegała do niego 
obora i stodoła, tworząc pod jednym 
dachem zespoloną zagrodę liniową. 
Taki typowy dla zagród olęderskich 
układ miał kilka odmian. W zależno
ści od usytuowania obory i stodoły

ny zachodniej; stodoła uległa znisz
czeniu w latach dziewięćdziesiątych 
XX w. Po stronie północnej stał spi
chlerz z wozownią i suszarnią owo
ców. Poza tym w obrębie zagrody, po 
stronie południowej, znajdowała się 
druga obora (lub chlew, zważywszy 
na rozmiary budynku; obecnie na 
zachowanych fundamentach posta
wiony został budynek mieszkalny), 
a obok po 1879 r. dostawiono duży 
budynek obory murowanej z cegły, 
w nim przetrwał do dziś system 
podestów, dzięki którym zwierzęta 
mogły przejść na wyższą kondygnację
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podczas powodzi - jest to 
ostatni taki przykład w całym 
pasie nadwiślańskim. Można 
zatem stwierdzić, że rozpla
nowanie wszystkich elemen
tów zagrody, choć częściowo 
zmienione, zachowało cha
rakter układu dziewiętnasto
wiecznego.

Drewniany dom z wystaw
ką o formie prostopadłościanu 
jest częściowo podpiwniczo
ny, parterowy, z użytkowym 
poddaszem, nakryty dachem 
dwuspadowym. Znajdująca 
się po stronie południowej 
wystawka wsparta jest na 
pięciu słupach, ma dwuspa
dowy daszek o kalenicy pro
stopadłej do kalenicy dachu 
głównego. Dom zbudowany 
jest w konstrukcji wieńcowej 
na podmurówce kamienno- 
-ceglanej. Ściana północna

1. Widok na zagrodę olęderską
w Chrystkowie
2. Plan sytuacyjny zagrody
1 - dom drewniany z podcieniową 
wystawką, 2 - zrekonstruowana 
suszarnia owoców, 3 - obora 
powstała po 1879 r., 4 - współczesny 
budynek mieszkalny 
(oprać. Maciej Prarat)
3. Drewniany dom mieszkalny 
z podcieniową wystawką
4. Plan przyziemia domu 
z podcieniową wystawką
S - sień, K - komora, I - izba, 
Kch - kuchnia, CK - czarna kuchnia 
(oprać. Maciej Prarat na podstawie: 
Chrystkowo 21, inwentaryzacja 
rysunkowo-pomiarowa, 
oprać. J. Moszczyński)
5. 6. Fragment domu z podcieniową 
wystawką wspartą na pięciu 
słupach (5) oraz część jednego
ze słupów (6)

została w późniejszym okresie częś
ciowo przemurowana z cegły. Ściana 
zachodnia, o konstrukcji szkieletowej, 
odeskowanej, powstała po rozebraniu 
obory, która w tym miejscu pierwot
nie się zaczynała. Więźba dachowa, 
o dwóch użytkowych kondygnacjach, 
ma konstrukcję jętkowo-stolcową. Na 

środku poddasza znajduje się komin 
butelkowy z wędzarnią.

Układ funkcjonalno-przestrzenny 
domu również w ciągu wieków pod
legał licznym zmianom. Zachował 
się podział dwutraktowy, z wejściem 
w ścianie północnej, południo
wej i zachodniej. Pierwotnie wejście 

w ścianie północnej i południowej 
prowadziło do skomunikowanych 
ze sobą sieni. Sień w trakcie połu
dniowym (reprezentacyjna, za pod
cieniową wystawką) prowadziła do 
głównej izby po stronie wschodniej 
oraz mniejszej izby od strony obory, 
być może przeznaczonej dla służby.
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7. Okno ościeżnicowe
w ścianie południowej wraz 
z okiennicami ramowo- 
-plycinowymi o jednej 
ptycinie
8. Oryginalne drzwi 
kuchenne konstrukcji 
ramowo-plycinowej
9. Poddasze domu, na osi 
środkowej komin butelkowy 
z później dostawioną 
wędzarnią

(zdjęcia: Maciej Prarat)

Trakt północny dzielił się na sień sko
munikowaną z podwórzem, komorą 
od strony obory oraz pomieszczeniem 
kuchni. Z niej prowadziło przejście do 
komory oraz głównej izby. Z czasem 
sień północną zamieniono w pomiesz
czenie kuchenne. Postawiono kaflową 
kuchnię z przewodem kominowym 
sięgającym poddasza. Dzięki temu do 
komina butelkowego dostawiono dużą 
wędzarnię w partii poddasza, a samo 
wejście zostało znacznie zmniejszone. 
Ostatnie większe zmiany w układzie 
przestrzennym nastąpiły po 1945 r. 
Wtedy to najprawdopodobniej zamu
rowano przejście pomiędzy sienia
mi, podzielono główną izbę na dwa 
mniejsze pomieszczenia, wprowadza
jąc tam kuchenkę oraz dodatkowe 
drzwi z głównej izby do komory, która 
zamieniona została na izbę mieszkalną. 
Był to rezultat przystosowania domu 
dla dwóch rodzin. Taka praktyka czę
sto stosowana była w dużych gospo
darstwach olęderskich. Na poddaszu 
znajdowały się dwa pomieszczenia: 
jedno w ścianie szczytowej, drugie 
w podcieniowej wystawce.

W pasie Doliny Dolnej Wisły 
charakterystyczny element domów 
olęderskich - podcieniowa wystaw
ka zachowała się poza Chrystkowem 
tylko w Kaniczkach oraz Mątawach. 
Pierwotnie służyła ona jako spi
chlerz, z czasem zmieniła przezna
czenie na izbę mieszkalną. Wystawka 
w Chrystkowie mogła służyć obu 
celom, o czy świadczą okna we wszyst
kich ścianach oraz brak połączenia 
tych izb z systemem paleniskowo- 
-dymnym (model taki zastosowano 
w domu z Mątaw, co jednoznacznie 
świadczy już o stałym, mieszkalnym

charakterze izb). To okresowo miesz
kalne przeznaczenie spowodowane 
było zapewne powodziami. Świadczy 
o tym napis wykonany ołówkiem na 
jednej z belek stropowych: „6 koni, 
6 krów, 3 prosiaki utopiły się podczas 
powodzi w 1888 r. 7 stóp w stajni, 
29 stóp wody na Wis'le”. Bardzo inte
resujące są szklone w ołowiu okna 
wystawki. Częściowo zachowały się 
także oryginalne drzwi ramowo-pły- 
cinowe, o ozdobnie wyciętych kra
wędziach płycin, zdradzając wzorce 
rokokowe, a przez to sugerując okres 
powstania budynku.

Zagroda w Chrystkowie jest 
najstarszym zachowanym przykła
dem budownictwa olęderskiego na 
terenie Doliny Dolnej Wisły i jako 
jedna z nielicznych ma podcienio
wą wystawkę. Możliwa do uchwy
cenia dynamika przekształceń, któ
rym podlegała, jest odzwierciedle
niem przemian w rozwoju rolnictwa 

w XIX w. W 1996 r. zagroda stała się 
ośrodkiem muzealno-dydaktycznym 
Parku Krajobrazowego; na jej terenie 
znajduje się hodowla starych odmian 
drzew owocowych. Jest objęta ochro
ną konserwatorską jako najcenniej
szy obiekt budownictwa wiejskiego, 
zachowany w miejscu, w którym 
został postawiony i gdzie żyło kilka 
pokoleń. Obecny stan drewnianego 
domu z wystawką jest zadowalający; 
w ostatnich latach całkowicie wymie
niono strzechę. W niedługim czasie 
przydałby się jednak remont ścian 
nośnych i podcieniowej wystawki, 
a przy tej okazji można by się też 
pokusić o odtworzenie oryginalnego 
układu przestrzenno-funkcjonalnego 
oraz niektórych detali i na koniec 
stworzyć dobrze przemyślaną wysta
wę, przypominającą warunki życia 
i pracy na terenie nizin zalewowych.

Maciej Prarat
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Mendelssohn w Dusznikach

W
 Polsce rok 2009 - to Rok 
Juliusza Słowackiego, 
ustanowiony w dwusetną 
rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą 

rocznicę śmierci poety. W kulturze 
europejskiej natomiast, mocą nie tyle 
ustawy, co powszechnego porozu
mienia, rokowi bieżącemu patronu
je kompozytor Felix Mendelssohn- 
-Bartholdy, który także urodził się 
w 1809 r. (podobnie jak Charles 
Darwin, Edgar Allan Poe i Louis 
Braille). Twórca ponad czterystu dzieł 
muzycznych, od oratoriów i symfonii 
po pieśni, jest dziś w powszechnej 
świadomości autorem jednego tylko 
- marsza weselnego z muzyki do Snu 
nocy letniej Shakespeare’a, skompo
nowanej (w większości) dla teatru 
w Poczdamie w 1843 r. Jubileusz 
stanowi więc znakomitą okazję do 
przypomnienia tej wielkiej postaci. 
Centralnym miejscem obchodów jest 
Lipsk, gdzie Mendelssohn od 1835 r. 
byl dyrektorem orkiestry i gdzie 
zmarł w 1847 r. Gdyby u nas ktoś 
zechciał świętować europejski jubi
leusz, winien pamiętać o Dusznikach 
Zdroju, uzdrowisku w Kotlinie 
Kłodzkiej, jedynym miejscu w Polsce, 
bezpośrednio związanym z biografią 
kompozytora. Mendelssohn przeby
wał tam wprawdzie raz jeden, do tego 
mając lat czternaście, ale w wypadku 
„cudownego dziecka”, porównywa
nego z Mozartem, oznacza to, że byl 
już wówczas dobrze znany w świę
cie muzycznym. W 1823 r. miał 
w dorobku kilkadziesiąt utworów, 
w tym symfonię, koncert fortepia
nowy i skrzypcowy, kwartety for
tepianowe, sonaty na fortepian, na 
skrzypce i na altówkę, a także cztery 
jednoaktowe opery komiczne (pierw
sza, z 1820 r., nosiła tytuł Żołnierskie 
miłostki).

Założone na początku XIV w. 
miasteczko Reinerz (obecne Duszniki) 
w XVII i XVIII w. stało się ważnym 
ośrodkiem rzemiosła sukienniczego 
i papierniczego. Znaczenie i rozgłos 
zyskało jednak pod koniec XVIII w., 
gdy zagospodarowane zostały znane 
od dawna pobliskie źródła leczni
cze. Nowe uzdrowisko rozwijało się 

szybko, otoczone opieką władz pań
stwowych i uznane oficjalnie za jeden 
ze zdrojów króla Prus. Liczba kura
cjuszy z roku na rok rosła. Podróż 
młodego Mendelssohna z Berlina 
(gdzie wówczas mieszkał) do odle-

- hematytu, postanowili zbudo
wać hutę i odlewnię żelaza. Kamień 
węgielny położony został 18 sierpnia, 
szybko wzniesiono dom mieszkalny 
i budynki produkcyjne, wykopano 
też staw, gromadzący wody Bystrzycy.

głego Bad Reinerz nie była jednak 
wyjazdem „do wód”, lecz do rodziny, 
na letni wypoczynek.

Dolina Bystrzycy Dusznickiej na 
południe od uzdrowiska, w górnej czę
ści zwana Smoczym Gardłem, ucho
dziła za piękny, romantyczny zakątek 
i stanowiła ulubione miejsce space
rów. W 1822 r. część doliny, należącej 
do dóbr królewskich, wydzierżawili 
Josef i Natan Mendelssohnowie, bra
cia bankiera Abrahama, ojca Felixa. 
Wykorzystując miejscowe złoża rudy 

Po roku zakład pracował już pełną 
parą. Dolinę zaczęto wtedy nazywać 
Hutniczą, czy może raczej Odlewniczą 
(Schmelzetal), dziś miejsce to nosi 
nazwę Lejami (całą dolinę po 1945 r. 
przemianowano na Strążyską).

Felix Mendelssohn przyjechał do 
stryjów z ojcem i bratem w sierp
niu 1823 r. i spędził tu parę tygo
dni. Jego matka Lea przybyła wcześ
niej, już w lipcu, rodzina była więc 
w komplecie. Wypoczynek nie ozna
czał dla Felixa rozstania z muzyką. 
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Dzięki uprzejmości organisty koś
cioła św. św. Piotra i Pawła mógł 
ćwiczyć na dobrym instrumencie. 
Przede wszystkim jednak zaprzyjaźnił 
się z Johannem Latzelem, dyrekto
rem szkoły, kierownikiem miejskie
go chóru i kapelmistrzem orkiestry 
zdrojowej. To z jego inicjatywy 
Mendelssohn wziął udział w koncer
cie dobroczynnym na rzecz przebywa
jących w Dusznikach żołnierzy, wete
ranów wojny wyzwoleńczej 1813 r. 
Dwie spisane znacznie później relacje 
z koncertu, bardzo różniące się od sie
bie, sprowadzają się w istocie do tego, 
że wybitny pianista, grając z nieudol-

i wygląd wnętrz zatarte zostały przez 
kolejne przebudowy. Wzniesiony 
z kamienia piętrowy budynek zyskał 
interesującą sylwetkę dzięki zgrabnej 
wieżyczce z zegarem i kogutem - 
wiatrowskazem (po niemiecku zwie 
się ona Dachreiter, czyli „jeździec na 
dachu”). Felix zajmował duży naroż
ny pokój na parterze, na prawo od 
wejścia. Jego trzy okna widoczne 
są do dziś, choć wewnątrz został 
podzielony. Stryjowie kompozytora 
mieszkali tu do 1854 r., gdy sprzedali 
hutę Egellowi z Berlina. Po wyczerpa
niu złóż rudy zakład w 1879 r. uległ 
likwidacji, a na jego miejscu powsta-

czasowy właściciel wywiózł i sprze
dał wszystkie pamiątki. Na początku 
XX w. w pobliżu, pod starym bukiem 
ustawiono na wielkim głazie popier
sie kompozytora z gipsu, imitujące
go brąz. Imitacja była tak dobra, że 
w latach pierwszej wojny światowej 
rzeźbę zdjęli żołnierze z przezna
czeniem na złom, a gdy spostrze
gli „oszustwo” - rozbili ją. Później 
na głazie umieszczono marmurową 
tablicę z nazwiskiem i datą pobytu. 
Została ona zniszczona po 1945 r. 
Polskie Duszniki Zdrój miały być mia
stem Fryderyka Chopina, który bawił 
tu latem 1826 r., o Mendelssohnie

4. Dom z cegły żużlowej
3. Tablica pamiątkowa

• • •
W tym domu In dicsem Haus

w 1823 roku przebywał weilte im Jahrc 1823
wielki koinpozyloi groBer Tonkunstler
doby romantyzmu.

i
der Epoch? der Romantik.

Felix Mendelssohn-Bartholdy
1809 - 1847

* Sierpień 1997
3

August 1997

ną zdrojową orkiestrą, dla ratowa
nia sytuacji zmuszony był efektownie 
improwizować, co publiczność przy
jęła z entuzjazmem. Fragment listu 
kompozytora do Latzela z 6 grudnia 
1823 r. zdaje się zaprzeczać tak suro
wej ocenie miejscowych muzyków: 
„Podziękowania od żołnierzy, o któ
rych Pan pisze, nie mnie się należą, 
ale Panu, gdyż to właśnie Pan wystą
pił z propozycją tego koncertu i Pan 
trudził się przy jego organizacji. Nie

(zdjęcia: 
Jarosław Komorowski)

jest wart wzmianki mój drobny wkład 
dla ulżenia doli tych biednych ludzi. 
Bardzo cieszy mnie, gdy spostrzegam, 
jak jeden człowiek, w miejscowości 
malej lub wielkiej - obojętnie gdzie 
by to nie było, potrafi stworzyć orkie
strę, która gra symfonie Beethovena” 
(„Ziemia Kłodzka”, nr 118, 2000). 
Felix miał też w Dusznikach skompo
nować mszę, która wykonywana była 
w tutejszym kościele, póki w 1844 r. 
jej rękopis nie spłonął podczas poża
ru miasta.

Dom, w którym w 1823 r. miesz
kał Mendelssohn, przetrwał do dziś 
w niezmienionym kształcie zewnętrz
nym, natomiast pierwotny układ 

ło stopniowo małe uzdrowisko. 
Dom Mendelssohnów zaczął służyć 
kuracjuszom. Obok stanął budynek 
z cegieł, wykonanych z brył hutnicze
go żużla - niezwykła barwa i faktura 
ścian przyciąga uwagę.

O wizycie sławnego kompozyto
ra nie zapomniano. Pokój na parte
rze został nawet ozdobiony malo
widłem, ilustrującym wiersz Josepha 
von Eichendorffa Pożegnanie myśli
wych, choć pieśń do tego tekstu 
napisał Mendelssohn kilkanaście lat 
po dusznickich wakacjach. Niestety, 
gdy w kwietniu 1925 r. uzdrowisko 
w dolinie wraz ze sławnym domem 
zostało przejęte przez miasto, dotych

pamiętać nie chciano. Obiekty w doli
nie stały się ośrodkiem wypoczyn
kowym Zakładów Chemicznych 
„Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. 
Dopiero 5 sierpnia 1997 r. obok 
wejścia do domu, który nosi dziś 
nazwę „Wilnianka”, odsłonięta została 
tablica z wizerunkiem muzyka i pol
sko-niemieckim napisem: „W tym 
domu w 1823 r. przebywał wielki 
kompozytor doby romantyzmu Felix 
Mendelssohn-Bartholdy 1809 - 1847. 
Sierpień 1997”. Wspomina się niekie
dy o urządzeniu niewielkiej ekspozy
cji, ale jak dotąd bez rezultatu.

Jarosław Komorowski
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Węgierskie mauzoleum Batorych

N
a północno-wschodnim Krańcu 
Wielkiej Niziny Węgierskiej, 
w odległości około 50 km od 
Debreczyna, rozłożyło się miasteczko 

Nyfrbator, dawna siedziba rodu króla 
Polski Stefana Batorego. Miejscowość 
zajmuje niewielką wyniosłość, oto
czoną słabo zaludnionymi, rozległymi 
terenami bagiennymi. Obszar torfo
wisk jest dziś rezerwatem przyrody,

Kenyermezó. Cenne zdobycze, jakie 
przypadły mu w udziale, umożliwiły 
po wygranej batalii skupienie działań 
na rozbudowie i uświetnieniu swej 
posiadłości. Batory rozpoczął wówczas 
w obrębie miejscowości wielkie prace 
budowlane. Uwaga księcia skoncen
trowała się na trzech najważniejszych 
obiektach: przebudowie dworu, wznie
sieniu kościoła parafialnego i wybu-

to ze zmiany sytuacji historycznej. 
W XVI w., w wyniku rozprzestrzenia
jącej się reformacji, franciszkanie zmu
szeni byli odejść z Nyfrbator. Klasztor 
opustoszał i zaczął popadać w ruinę. 
Stan zabudowań zmienił się dopiero po 
przekazaniu klasztoru w 1717 r. mino
rytom, którzy dokonali niezbędnych 
remontów i zadbali o wyposażenie 
świątyni. Zostało wówczas założone

dawniej stanowił naturalną ochronę 
dla osady.

Ten region Węgier był od XI w. 
gniazdem rodowym pochodzącej 
z Niemiec rodziny Gutkeled. Pierwszą 
historyczną wzmianką o miejscowości 
jest zapiska z 1279 r. Wówczas to pocho
dzący z tego rodu szlachcic o imieniu 
Berach otrzymał od króla Władysła
wa IV nadanie w postaci dóbr Bator 
i od tej nazwy nowy właściciel utworzył

1. Nylrbator, 
kościói 
franciszkanów
2. Dwór Batorych

swoje nazwisko. Miejscowość, położo
na na szlakach handlowych z Węgier do 
Siedmiogrodu i na Ruś, miała doskonałe 
warunki do rozwoju i dzięki zabiegom 
Batorych (węg. Bathorych) w 1330 r. 
król węgierski Karol Robert nadał jej 
prawa osady targowej. W XV i XVI w. 
był to już ważny ośrodek handlu i rze
miosła. Prestiż miejscowości podnosił 
również fakt istnienia w niej dworu 
Batorych. W czasach średniowiecza był 
to jeden z najpotężniejszych rodów na 
Węgrzech, a jego posiadłości znajdo
wały się również w Siedmiogrodzie. 
W 1479 r. wojewoda siedmiogrodz
ki Istvan Batory, dziadek naszego 
króla, wsławił się wielkim zwycię
stwem odniesionym nad Turkami pod 

dowaniu nowej świątyni dla osiadłego 
już wcześniej w Nyfrbator konwentu 
franciszkanów.

Zabudowania klasztoru położo
ne są w zachodniej części miastecz
ka. Późnogotycki kościół zbudowany 
został w latach osiemdziesiątych XV w. 
Jest budowlą salową z wydłużonym 
prezbiterium, typowym dla zakonów 
żebraczych i kaznodziejskich, do jakich 
należeli franciszkanie. Sylwetka kościo
ła zachowała się do dziś w pierwotnym 
stanie, dodano jedynie nową, baro
kową fasadę. W elewacjach bocznych 
zwracają uwagę duże płaszczyzny ścian 
budynku, rozczłonkowane wysokimi 
maswerkowymi oknami. Wnętrze ma 
już jednak inny charakter, a wynika 

nowe sklepienie, a przy ścianach poja
wiły się wspaniałe barokowe ołtarze 
i ambona snycerskiej roboty. To niema- 
jące sobie równych wyposażenie wyko
nali rzeźbiarze w warsztatach Lewoczy 
i Preszowa. Kościół minorytów jest dziś 
nadal świątynią katolicką. W klasztorze 
mieści się muzeum, w którym, poza 
zbiorami etnograficznymi, gromadzone 
są zabytki z czasów dawnej świetno
ści Nyfrbator, przede wszystkim zaś 
pamiątki po dawnych właścicielach.

Usytuowana na przeciwległym do 
klasztoru, wschodnim krańcu miejsco
wości siedziba Batorych nie należała 
do najokazalszych. Nie było tu nigdy 
zamku, jedynie duży dwór. W efekcie 
jego przebudowy powstała efektowna, 
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dwuskrzydłowa rezydencja o formach 
renesansowych, z fasadą ozdobioną 
arkadową loggią, utrzymaną w stylu 
włoskim. Data powstania pałacu nie 
jest dokładnie określona, prace trwa
ły jeszcze w pierwszych dziesiątkach 
XVI w. i najprawdopodobniej w roku 
narodzin przyszłego króla Polski (ur.

nie ma w sobie nic z kojarzącej się 
z klasycznym gotykiem strzelistości. 
Pomiędzy przyporami pozostawiono 
duże płaszczyzny ściany, szczególnie 
masywne od strony północnej, pozba
wionej okien. Elewacje są surowe, bez 
dekoracji architektonicznej, a akcenty 
ozdobne ograniczają się jedynie do 

jako dom Boga. Przestrzeń zamknięta 
takim sklepieniem nabiera innych pro
porcji, a skala całego wnętrza jest bar
dziej dostosowana do przebywających 
w nim ludzi. Takie pojmowanie wnętrza 
sakralnego zapowiada już nowa epokę 
- renesans. W czasach, kiedy Istvan 
Batory budował i wyposażał swój koś-

3. 4. Fasada kościoła św. Jerzego (3) i jego 
wnętrze (4)
5. 6. 7. Fragment renesansowego portalu 
w kruchcie (5), sedilia (6) i herb Batorych na 
tumbie nagrobka (7)

w 1533 r. w Somlyó w Siedmiogrodzie) 
jeszcze nie były zakończone.

Najważniejszym przedsięwzięciem 
budowlanym Istvana Batorego było 
wzniesienie w latach 1484-1488 nowe
go kościoła parafialnego pod wezwa
niem św. Jerzego. Pierwszy kościół 
w Nyirbator stał w rynku. Jego istnie
nie potwierdza dokument z 1326 r. 
Była to budowla dość skromna i nie 
odpowiadała ambicjom właścicie
la miasta, przedstawiciela znamie
nitej rodziny i zwycięskiego wodza. 
Zamiarem księcia było wystawienie 
świątyni, która upamiętniałaby jego 
imię i służyła jako mauzoleum rodowe. 
Nowy kościół powstał w bezpośredniej 
bliskości pałacu, na sąsiednim wzgó
rzu, oddzielonym od terenu rezydencji 
niezbyt głębokim wąwozem z popro
wadzoną dołem drogą. Kościół jest 
późnogotycki, ale wybudowany już na 
sposób nowatorski. Korpus nawowy 
stanowi wraz z prezbiterium jednoli
tą bryłę, rytmicznie rozczłonkowaną 
wąskimi przyporami i wysokimi okna
mi. Jednorodność całej budowli zakłó
cają jedynie aneksy w postaci baroko
wej kruchty od południa, zakrystii od 
strony północnej i niewielkiej, kwa
dratowej w planie wieżyczki schodo
wej, niższej od kościoła, dostawionej 
do elewacji zachodniej, przy jej połu
dniowym narożniku. Sylwetka kościoła 

krzyżujących się profili portalu zachod
niego, maswerków okiennych z moty
wem rybiego pęcherza i finezyjnych, 
łukowatych zakończeń skarp. Ponadto 
nad portalem zachodnim została 
umieszczona płaskorzeźba z wizerun
kiem smoka w wieńcu: jest to herb 
rodowy Bathorych. W ścianie połu
dniowej kościoła, w pobliżu jej zachod
niego narożnika zwraca uwagę jeszcze 
jeden element, tym razem współczesny. 
Jest to tablica pamiątkowa, poświęcona 
królowi Polski, Stefanowi Batoremu, 
ufundowana w czterechsetną rocznicę 
jego śmierci.

Nowatorstwo architektury jest 
szczególnie dobrze widoczne po wejściu 
do kościoła. Wnętrze jest bardzo jasne: 
okna znajdują się wprawdzie tylko po 
jednej, południowej stronie, są jednak 
wielkie i wpuszczają dużą ilość światła. 
Obszerna, zunifikowana przestrzeń nie 
ma podziału na nawy i wyodrębnione
go prezbiterium. Tę jednorodność pod
kreśla wspaniałe sieciowe sklepienie, 
niepodzielone na przęsła. Jedyne deli
katne akcenty pionowe - to służki skle- 
pienne, sięgające do połowy wysokości 
ściany (w wielobocznym zamknięciu 
- do posadzki). Sklepienie ma prze
krój półkolisty, dzięki czemu zostaje 
zniwelowane wrażenie wyciągnięcia ku 
górze, charakterystyczne dla większo
ści gotyckich kościołów, rozumianych 

(zdjęcia: 1 - Dariusz Żyto, 2-7 - Ewa Korpysz)

ciół oraz planował przebudowę rezy
dencji, na dworze Macieja Korvina 
w odległej stolicy - Budzie przebywali 
uczeni i artyści włoscy, którzy przy
nieśli na Węgry pierwsze zwiastuny 
humanizmu. W Budzie i Wyszehradzie 
powstawały już w tym czasie rene
sansowe pałace ozdobione rzeźbami 
o motywach antycznych. W latach 
dziewięćdziesiątych XVI w. następca 
Korvina na tronie węgierskim, król 
Władysław Jagiellończyk, gościł w swej 
renesansowej, ciągle upiększanej rezy
dencji, swojego brata Zygmunta, póź
niejszego króla Polski, twórcę renesan
sowej przebudowy Wawelu i inicjatora 
budowy mauzoleum królewskiego - 
kaplicy Zygmuntowskiej. W tych cza-
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sach nie budowano wprawdzie jeszcze 
w nowym stylu kościołów (pierwszą 
czysto renesansową budowlą sakral
ną na Węgrzech była kaplica Bakócza 
w Esztergomie, będąca wzorem dla 
naszej Zygmuntowskiej), jednak nowo
żytny sposób pojmowania przestrzeni, 
a także często detal renesansowy byty

skich, a znane także z rezydencji króla 
Korvina, skąd zapewne zaczerpnięto 
wzór. W tympanonie portalu został 
umieszczony herb Batorych, a napis 
na fryzie ponad wejściem informuje 
o fundatorze Andrasie Batorym. Z ini
cjatywy Andrasa powstały również 
inne zabytki kamieniarki renesansowej.

już we wznoszonych wówczas świąty
niach widoczne. W Nyirbator działała 
królewska strzecha budowlana z bra
tem Janosem, franciszkaninem, który 
był przez Korvina zatrudniony w latach 
1490-1505 do kierowania budową 
kościoła w niedalekim Kolozsvar. Obie 
świątynie mają podobną strukturę wnę
trza i zbliżony detal architektoniczny.

Wnętrze kościoła w Nyirbator kryje 
interesujące przykłady rzeźby kamien
nej, pochodzące z końca XV i pierw
szej ćwierci XVI w. W kruchcie od 
południa znajduje się okazały dwu
dzielny portal z charakterystycznym 
półkolistym zwieńczeniem, zdobionym 
palmetą. Obramienie takie jest typo
we dla renesansowych portali wło

W południowej ścianie prezbiterium 
znajdują się wykute z różowego wapie
nia sedilia dla kapłanów, zaś po stronie 
północnej umieszczono tabernakulum 
ścienne. W ich dekoracji pojawiły się 
motywy kandelabru, rozetek i główek 
cherubinów, wywodzące się ze sztu
ki włoskiej, a znane także z ozdób 
pałaców w Budzie i Wyszehradzie. 
Nazwisko twórcy sediliów i taberna
kulum jest nieznane, jednak wysoka 
klasa tych dzieł świadczy o wybitnym 
rzeźbiarzu, który z pewnością bywał 
na dworze królewskim, znal tamtejsze 
dekoracje i stamtąd zaczerpnął wzory. 
Nie można nawet tu wykluczyć bez
pośredniego udziału jakiegoś artysty 
włoskiego. W tym czasie przybyło ich 
bowiem do Budy bardzo wielu, skąd 
wędrowali następnie w różne rejony 
Węgier, a także dalej, do Polski, podej
mując prace zlecane przez dwory mag
nackie, biskupie czy - jak w Krakowie 
- królewskie. Takim włoskim arty
stą, który w latach 1503-1511 działał 
na zlecenie książąt w Nyirbator, był 
Roberto Marone z Florencji, twórca 
wspaniałych, drewnianych, intarsjowa- 
nych i rzeźbionych stall, które niegdyś 
były ozdobą kościoła (dziś znajdują się 
w muzeum w Nyirbator oraz w Muzeum 
Narodowym w Budapeszcie).

W prezbiterium kościoła znajduje 
się jeszcze jedno dzieło rzeźbiarskie, 
nieco wcześniejsze od poprzednich. 
Jest to nagrobek wojewody siedmio
grodzkiego, Istvana Batorego, przodka 
naszego króla, wykonany z czerwone

go marmuru po 1493 r. Zachowana 
szczątkowo figura rycerza w zbroi 
spoczywa na wapiennym sarkofagu, 
ozdobionym herbami Batorych z cha
rakterystycznym smokiem w wieńcu. 
Nagrobek został wtórnie umieszczony 
na miejscu ołtarza głównego w czasie, 
kiedy po połowie XVI w. kościół prze
jęli kalwini.

Kościół Batorych skrywa też cie
kawostkę, którą jednak nie każdemu 
jest dane zobaczyć. Jest nią oryginal
na, świetnie zachowana późnogotycka 
więźba dachowa o konstrukcji kra
townicowej. Na potężnych krokwiach 
można odczytać wiele znaków pozo
stawionych przez cieślów, stawiających 
dach. Jest to zabytek unikatowy: tego 
typu konstrukcji średniowiecznych 
przetrwało do naszych czasów bardzo 
niewiele.

Świątynia wybudowana przez 
Batorych była budowlą bezwieżową. 
Mała wieżyczka dostawiona do fasady 
mieści jedynie klatkę schodową na 
emporę i strych. Dopiero kolejni właści
ciele miejscowości, członkowie rodziny 
Bethlen, dostrzegli potrzebę wzniesie
nia dzwonnicy. W 1640 r. postawiono 
obok kościoła drewnianą, 30-metrową 
wieżę o ciekawej konstrukcji, wykona
ną bez użycia gwoździ. Dzwonnica ma 
charakterystyczną, przysadzistą sylwe
tę z podcieniem i izbicą, a jej ściany 
zewnętrzne oraz spiczasty helm pokry
te są w całości gontem. Jest to jedna 
z najstarszych i najwyższych tego typu 
dzwonnic na obszarze położonym na 
wschód od Cisy. Stanowi też ciekawy 
akcent krajobrazowy i jest dopełnie
niem założenia przestrzennego, pocho
dzącego z czasów Batorych.

Opuszczając wzgórze kościelne, 
jeszcze raz warto na chwilę zatrzymać 
się przy kamiennej płycie wmurowanej 
w południową ścianę. Na podłużnym 
kamieniu, poniżej tonda z popiersiem 
króla, widnieją daty i miejsca narodzin 
i śmierci. Napisy w języku polskim 
i węgierskim informują: „Stefanowi 
Batoremu, królowi Polski, księciu Sied
miogrodu, w 400 letnią rocznicę 
śmierci - Federacja Stowarzyszeń 
Polsko-Węgierskich w PRL, Polskie 
Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa 
Bema na Węgrzech. 12.X11.1986.” Król 
Stefan Batory zmarł w Grodnie w 1586 r. 
Jego wspaniały, późnorenesansowy 
grobowiec, wyrzeźbiony przez Santi 
Gucciego, znajduje się w katedrze kra
kowskiej.

Ewa i Krzysztof Korpysz
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Warszawskie transformatory kioskowe

W
 1898 r. William Heerlein
Lindley, twórca warszaw
skiego systemu wodociągów 

i kanalizacji, przedstawił projekt elektry
fikacji miasta. Przygotowana przez niego 
koncepcja stała się podstawą przyjętego 
przez władze Warszawy planu budowy 
sieci elektrycznej. W styczniu 1902 r. 
koncesję na budowę tej sieci otrzymał 
niemiecki przemysłowiec Schuckert.

(obecnie 230 V). Zmiana napięcia śred
niego na niskie odbywała się w stacjach 
transformatorowych. W Warszawie sto
sowano trzy typy stacji: kioskowe - 
w formie blaszanych walców, podziemne 
oraz stacje w budynkach należących do 
odbiorców.

Pierwsze kioskowe stacje transforma
torowe pojawiły się już w 1903 r. Wraz 
z postępującą rozbudową sieci elektrycz

W 1903 r. założył on spółkę 
akcyjną Compagnie d’Electricite 
de Varsovie Societe Anonyme, 
Towarzystwo Elektryczności 
w Warszawie Spółka Akcyjna; 
większość akcji znajdowała się 
w rękach kapitału niemieckiego.

Pierwszy prąd do miesz
kańców Warszawy popłynął 
1 września 1903 r., jeszcze 
podczas budowy elektrowni 
na Powiślu. Podłączono wtedy 
na zasadach komercyjnych 39 
budynków z 63 abonentami. Prąd 
pochodził z generatorów tymcza
sowych, napędzanych lokomobi- 
lami parowymi, które zasilały urządzenia 
wykorzystywane przy budowie elektro
wni stałej. Warszawską elektrownię na 
Powiślu otwarto w 1904 r.

Prąd elektryczny rozprowadzany był 
po mieście siecią średniego napięcia, 
a odbiorcy otrzymywali prąd o napięciu 
niskim, jednak 100 lat temu stosowano 
niższe wartości niż obecnie - napięcie 
sieci przesyłowej ustalono na 5000 V 
prądu zmiennego (obecnie 15 000 V), 
a napięcie u odbiorców wynosiło 122 V

nej montowano kolejne. Łącznie usta
wiono 300 stacji tego typu. Kioskowe 
stacje transformatorowe miały obudowę 
stalową w kształcie walca, w dolnej czę
ści znajdowało się czworo, a w górnej 
dwoje drzwi umożliwiających dostęp 
do aparatury elektrycznej. Nad drzwia
mi umieszczone były blaszane okapy 
zabezpieczające otwory drzwiowe przed 
dostaniem się deszczu. Zdejmowany 
dach zwieńczony był ozdobną sterczyną 
z czterema otworami wentylacyjnymi. 

Na obwodzie okapu dachu znajdowały 
się cztery ozdobne kapiteliki, rozmiesz
czone co 90°.

Stacje transformatorowe kioskowe 
w górnej części wyposażone były w trans
formator suchy, a w dolnej - w tablice 
średniego napięcia (5 kV) z bezpieczni
kami topikowymi olejowymi oraz tablice 
niskiego napięcia (122 V). Producentem 
stacji była prawdopodobnie firma 
Lahmeyer. Niektóre stacje wykona
ne były jako punkty zasilające. Wtedy 
w górnej części znajdował się wyłącznik 
(5 kV) olejowy (prod. K. Szpotański 
i Sp.), a w dolnej umieszczona była szafa 
bezpiecznikowa, wykonana z włoskiego 
marmuru kararyjskiego. Pola środkowe 
zasilały wyłącznik, a zewnętrzne - pod
łączone do nich stacje transformatoro
we (5 kV). Z przeciwnej strony szafy 
średniego napięcia zamontowany był 
łańcuchowy napęd wyłącznika suchego, 
umieszczonego w górnej części kiosku.

W 1936 r. rozpoczęto przełączanie 
sieci niskiego napięcia ze 122 V na 
220 V Wiązało się to ze zmianą ukła
dów elektrycznych w stacjach transfor
matorowych. Operację tę zakończono 
w 1944 r. Od 1953 r. wprowadzono 
standard zasilania sieci niskiego napięcia 
prądem trójfazowym 380/220 V W tym 
czasie rozpoczęto zmianę napięcia w sieci 
średniego napięcia, które podwyższono 
z 5 na 15 kV Wraz z przełączaniem 
sieci na wyższe napięcie likwidowano 
poszczególne transformatory kioskowe. 
Ostatecznie sieć średniego napięcia 5 kV 
zlikwidowano w 1997 r.

Charakterystyczne dla ulic Warszawy 
transformatory kioskowe nie budziły 
entuzjazmu wśród władz miasta. W okre
sie międzywojennym nalegały one na 
budowę podziemnych stacji transfor
matorowych, aby nie szpecić miasta 
kolejnymi blaszanymi kioskami. Bardzo 
szybko transformatory kioskowe zostały 
oblepione afiszami i zaczęły pełnić funk
cję słupów ogłoszeniowych. Nie należy 
ich jednak mylić z walcowatymi słupami 
ogłoszeniowymi, które miały bardziej 
ozdobne zwieńczenia dachu; ostatni 
zachowany historyczny słup ogłoszenio
wy stoi przy pl. Unii Lubelskiej.

Obecnie na terenie Warszawy udało 
się zlokalizować pięć dawnych kiosko
wych stacji transformatorowych: przy 
wejściu do Muzeum Techniki (przenie
siona z Al. Ujazdowskich), przy skrzyżo
waniu ul. 11 Listopada z ul. Konopacką,
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1. Transformator kioskowy z otwartymi 
drzwiami (widoczna aparatura elektryczna 
charakterystyczna dla punktu zasilającego) 
na ilustracji z 1933 r.
2. Transformator kioskowy (najprawdopodobniej 
dawny punkt zasilający - ma pozostałość 
napędu wyłącznika olejowego) na rogu
ul. 11 Listopada i Konopackiej w Warszawie
3. 4. Transformator kioskowy przed wejściem 
do Muzeum Techniki w Warszawie (3)
i jego fragment - kapitelik „podtrzymujący” 
dach (4)

(zdjęcia: 1 - wg „Elektrownia warszawska, 
krótki opis techniczny", Warszawa 1933;

2-4- Marek Barszcz)

przy ul. Karowej róg Dobrej, przy 
ul. Freta róg Swiętojerskiej i przy ul. 
Wybrzeże Kościuszkowskie, przed sie
dzibą spółki RWE (d. STOEN) (sta
cja przeniesiona). Wszystkie stacje są 
oczywiście nieczynne, te przed Muzeum 
Techniki i RWE znajdują się pod opieką 
tych instytucji. Pozostałe transformatory, 
opuszczone przez zakład energetyczny 
(STOEN), ze względu na usytuowanie 
w pasie drogowym stały się kolejnym 
problemem Zarządu Dróg Miejskich 
w Warszawie.

Marek Barszcz

Podziemna poczta 
pneumatyczna

O
d 1865 aż do 1976 r. funkcjo
nowała w Berlinie podziemna 
poczta pneumatyczna. Łączna 
długość jej tras wynosiła prawie 400 km. 

Sami berlińczycy nazywali ją „małym 
U-Bahnem”. Poczta ta stanowiła specjal
ny rodzaj transportu korespondencji, 
małych paczek lub innych przedmiotów 
zamkniętych w pojemnikach umiesz

mogły szybko i bezkolizyjnie dostar
czać przesyłki do urzędów. Ten spo
sób transportu pocztowego znajdował 
zastosowanie w najrozmaitszych insty
tucjach, hotelach, bankach, domach 
magazynowych, redakcjach dzienników, 
bibliotekach, aptekach, szpitalach. Do 
systemu berlińskiej poczty pneuma
tycznej dostęp miały m.in. luksusowy

1. Aparatura w urzędzie 
telegraficznym
w Berlinie, 1921 r.
2. Stacja poczty 
pneumatycznej
w Paryżu na dawnej 
rycinie, 1873 r.

czonych wewnątrz przewodu rurowego. 
Intensywny rozwój łączności telegra
ficznej w drugiej połowie XIX w. zmusił 
służbę pocztową do stworzenia między 
urzędami pocztowymi dużych miast 
sprawnych połączeń, gwarantujących 
szybkie przekazywanie depesz. Przy rea
lizacji tego zadania niezastąpiona oka
zała się poczta pneumatyczna i w rezul
tacie w dużycb miastach - w Paryżu, 
Londynie, Berlinie - powstały wieloki
lometrowe podziemne sieci poczt miej
skich. Nie rezygnowano z nich nawet 
wtedy, gdy pojawiły się samochody 
pocztowe, gdyż pomijając ruch uliczny 

Hotel „Aldon”, którego goście 
błyskawicznie otrzymywali 
i wysyłali depesze, oraz dom 
towarowy „Wertheim”. W 20 
lat po uruchomieniu pierw
szego połączenia, do rozbudo
wanej sieci poczty w Berlinie 
podłączone były 52 urzędy 
pocztowe, a dzienna liczba 
przesyłek między nimi wyno
siła 10 tys. listów i depesz.

Obiekty berlińskiej poczty 
pneumatycznej, sprowadzone 
z Museum fur Kommunikation

w Berlinie, były prezentowane od 1 do 
15 marca br. w ramach „Wystawy jed
nego eksponatu” w Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji we Wrocławiu. Na 
wystawie tej mogliśmy m.in. obejrzeć 
oryginalną tubę poczty pneumatycznej 
z lat dwudziestych XX w., stanowią
cą część berlińskiej sieci pocztowej 
zainstalowanej w niemieckiej stolicy 
w 1865 r. przez firmę „Siemens & 
Halske”, fotografie przedstawiają
ce wnętrza stacji nadawczych pocz
ty pneumatycznej oraz oryginalny 
list nadany w urzędzie pocztowym 
w Berlinie w sierpniu 1891 r. □
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Sztuka francuska 
w warszawskim muzeum

O
d 28 lutego do 26 br. kwietnia 
w Muzeum Narodowym w War
szawie prezentowana była wy
stawa „Le siecle franęais. Francuskie ma

larstwo i rysunek XVIII wieku ze zbio
rów polskich”. Dzieła takich mistrzów, 
jak Franęois Boucher, Jean-Honore Fra
gonard, Jean-Baptiste Greuze, Elisabeth 

tury Europy. Francja stanowiła wówczas 
najludniejszy i najzamożniejszy kraj na 
kontynencie. Francuska dyplomacja, 
oświeceniowe prądy, głoszone przez fi
lozofów hasła powrotu do natury, a tak
że francuska etykieta, stroje i rozrywki 
wpływały na inne kraje europejskie. 
Wielu francuskich artystów cieszyło się 

międzynarodową sławą. Dlatego zdecy
dowano się ukazać na wystawie dzieła, 
które powstały wówczas, w „wieku fran
cuskim” (Le siecle franęais).

Organizatorzy pokazu planowali za
prezentować prace pożyczone z Luwru 
i Ermitażu, jednak pertraktacje z zagra
nicznymi muzeami przeciągały się, kil
kakrotnie zmieniano termin otwarcia 
ekspozycji. Szalę przeważył brak możli
wości udzielenia gwarancji finansowych 
dla dzieł z zagranicznych placówek. Po
ręczenia finansowe stosowane są w wy
padku braku przepisów o immunitecie 
dziel sztuki, więc do podobnych sytuacji 
może dochodzić częściej, o ile nie zmie
nią się procedury. Ostatecznie ograni
czono się do kolekcji polskich.

W warszawskim Muzeum Narodo
wym wystawiono 70 obrazów olejnych 
oraz 98 rysunków, akwarel i pasteli; 
najliczniej reprezentowane były prace 
ze zbiorów własnych. Zostały też wypo
życzone dzieła z Muzeów Narodowych 
w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, 
z Zamku Królewskiego w Warszawie, 
z Pałacu w Wilanowie i Łazienkach Kró
lewskich, z Muzeum Książąt Czartory
skich w Krakowie i z Pałacu w Jabłonnie 
oraz z Gabinetu Rycin Biblioteki Uni
wersytetu Warszawskiego, Zakładu Na
rodowego im. Ossolińskich we Wrocła-

Vigee-Lebrun, Nicolas de Largilliere, 
Hubert Robert, Claude-Joseph Vernet, 
Antoine Watteau, stworzyły największą 
w historii warszawskiego muzeum pre
zentację sztuki francuskiej XVIII w., od 
późnego baroku, poprzez rokoko, po 
klasycyzm; od malarstwa historycznego 
i religijnego, do portretu, pejzażu i te
matyki rodzajowej. Gromadząca ekspo
naty zgrupowane chronologicznie i te
matycznie wystawa ukazała wyjątkowy 
charakter sztuki francuskiej tego okresu 
oraz jej wpływ na całą ówczesną Europę. 
Przypomniała kulturotwórczą rolę Fran
cji i zasięg jej oddziaływania na sztuki 
plastyczne, a także stanowiła próbę częś
ciowego zrekonstruowania historii ko
lekcjonowania dzieł francuskich w Pol
sce oraz opisania początków mecenatu 
Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W XVIII w. powszechne było prze
konanie o francuskim charakterze kul-
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1. Jean-Jacques Spoede, 
„Bachanalia”, 1720-1730 
(ze zbiorów Fundacji im. 
Raczyńskich przy Muzeum 
Narodowym w Poznaniu)
2. Claude-Joseph Vernet, 
„Poranek”, 1774 r. (ze zbiorów 
Muzeum Narodowego
w Warszawie)
3. Jean-Baptiste Greuze, 
„Gitarzysta”, 1755-1757 
(ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie)
4. Nicolas de Largilliere, „Portret 
damy z małpką i pieskiem”, 
1700-1710 (ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie)
5. Louis Lagrenee St., 
„Diana i Endymion”, okoto 
1776 r. (ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Poznaniu)

(zdjęcia udostępnione przez 
Muzeum Narodowe w Warszawie)

wiu. Udało się również zaprezentować 
dzieła z kolekcji prywatnych.

Ekspozycja składała się z ośmiu czę
ści, zatytułowanych: „Akademia i sa
lon”, „Praktyka akademicka”, „Portret”, 
„Rodzajowość i sentymentalizm”, „Wat
teau, fete galante, rokoko”, „W kręgu 
mecenatu Stanisława Augusta”, „Ku 
klasycyzmowi”, „Pejzaż: heroiczny, 
idylliczny, podróż do Italii”. Jak pod
kreślały Iwona Danielewicz i Justyna 
Guze - komisarze wystawy, polskie 
zbiory są w pełni reprezentatywne dla 
omawianego okresu. Brak niektórych 
obrazów na wystawie rekompenso

wały rysunki. Nie było np. obrazów 
Jean-Honore Fragonarda, ałe mogliśmy 
obejrzeć jego rysunek „Pierwsza lek
cja konnej jazdy”, pochodzący sprzed 
1778 r. Właśnie w XVIII w. doceniono 
tę dziedzinę sztuk pięknych, rysunki - 
wcześniej traktowane jako narzędzie 
praktyki akademickiej - zaczęto opra
wiać i dekorować nimi wnętrza.

Ciekawą częścią wystawy były pra
ce artystów francuskich tworzących 
w Polsce: Jeana Pierre’a Norblina, Jeana 
-Louisa Prieura, Jeana-Baptiste’a Pille- 
menta, Andre Le Bruna, Victora Loui
sa; stanowiły przykład udanych (choć

utrudnianych przez słabą pozycję osiem
nastowiecznej Rzeczypospolitej w ów
czesnej epoce) kontraktów z już wtedy 
uznanymi twórcami znad Sekwany. 
Można było też obejrzeć rzadko wysta
wiane prace Aleksandra Kucharskiego 
(„Portret damy w czarnym kapeluszu”) 
i Anny Rajeckiej („Dziewczynę z gołąb
kiem”) - artystów polskich tworzących 
w XVIII w. w Paryżu.

Wystawie towarzyszył bogaty pro
gram edukacyjny. Organizowane były 
zajęcia z rysunku dla grup szkolnych 
i dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat („Ma
larskie ABC”), w cyklu „Niedziele na 
wystawie” można było spotkać się z ko
misarzami ekspozycji. „Wykłady czwart- 
kowe” - to z kolei referaty wygłoszone 
przez znawców tematyki (m.in. Andrze
ja Pieńkosa „Salon w Paryżu w XVIII w. 
Największa wystawa sztuki” czy Ewy 
Manikowskiej „Kolekcjonerstwo obra
zów w osiemnastowiecznym Paryżu”). 
Utwory osiemnastowiecznych kompo
zytorów wykonane przez uczniów Pań
stwowych Szkół Muzycznych i koncerty 
profesjonalnych muzyków oraz pokaz 
dawnych tańców wprowadziły w klimat 
ówczesnej epoki. W marcu odbyła się 
także konferencja naukowa „Francusko- 
-polskie relacje artystyczne w epoce no
wożytnej”, zorganizowana przez Instytut 
Historii Sztuki UW, Muzeum Narodowe 
i Zamek Królewski w Warszawie, Insty
tut Francuski, Instytut Romanistyki UW 
i Fundację Ars Auro Prior, która stano
wiła uzupełnienie prezentacji dzieł sztuki 
w warszawskim muzeum.

Wystawa wraz z towarzyszącym pro
gramem - to przykład udanej populary
zacji sztuki i historii. □
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OBRAZY Z KOLEKCJI LANCKOROŃSKICH

W 2008 r. ukazał się katalog Obrazy z kolekcji Lanckorońskich 
z wieków XIV-XVI w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, 
pod redakcją Marii Skubiszewskiej i Kazimierza Kuczmana, wy

dany przez wawelski Zamek. Przedstawiono tu zbiór 87 obrazów 
gotyckich i renesansowych (82 włoskie, trzy hiszpańskie, jeden 
- prawdopodobnie malarza czeskiego i jeden artysty potudnio- 
woniemieckiego lub austriackiego) o wyjątkowej wartości w ska
li europejskiej, gromadzonych przez Karola Lanckorońskiego 
w Wiedniu na przełomie XIX i XX w. Jego córka. Karolina, przeka
zała zbiór malowideł Zamkowi Królewskiemu na Wawelu w latach 

1994-2000 (list donacyjny Karoli
ny Lanckorońskiej do prezydenta 
Lecha Wałęsy, napisany w 1994 r. 
w Rzymie, stanowi wstęp do ka
talogu).

Prezentację obrazów poprze
dza esej autorstwa Kazimierza 
Kuczmana, zawierający dzie
je tej niezwykłej kolekcji, której 
fundamentem byty zbiory odzie
dziczone po przodkach. Z bar
wnego opisu warto zacytować 
fragment o wojennych losach 
kolekcji: „Przejęte przez władze 
nazistowskie wiedeńskie zbiory 
Lanckorońskich stały się nieba

wem przedmiotem długotrwałej, na swój sposób pasjonującej roz
grywki o prawa do nich między takimi „miłośnikami sztuki* jak sam 
Adolf Hitler i Hermann Góring". Od 1943 r. kolekcja pozostawała 
w wyłącznej gestii Hitlera, w 1947 Antoni Lanckoroński wystąpił 
do władz austriackich o odzyskanie należących do jego rodziny 
dziel sztuki. Trafiły do Szwajcarii, zdeponowane do 1994 r. w jed
nym z banków w Zurychu. Jedyna spadkobierczyni kolekcji ojca, 
Karolina Lanckorońska, postanowiła przekazać ją Polsce. Kolekcja 
została podzielona między Zamek Królewski na Wawelu (obrazy 
włoskie i pamiątki rodzinne), Zamek Królewski w Warszawie (dzie
ła pochodzące ze spuścizny po Stanisławie Auguście), Bibliotekę 
Jagiellońską i Polską Akademię Umiejętności (księgozbiór Karola 
Lanckorońskiego i część dokumentów rodzinnych).

„W Polsce trudno byłoby znaleźć lepsze miejsce dla obrazów 
włoskich po Lanckorońskich niż krakowski zamek Jagiellonów" - 
czytamy w eseju Kazimierza Kuczmana, który przytacza związki 
Wawelu z Italią (wzniesiony przez architektów włoskich, niegdyś 
stanowiący centrum humanizmu czerpiącego inspirację z Włoch, 
byt siedzibą Włoszki - Bony Sforzy). Kolekcja objęta została pra
cami konserwatorskimi, wystawiono ją na dwóch wystawach na 
Wawelu, cały czas trwają też prace badawcze nad dziełami.

Każdy z prezentowanych na doskonałych reprodukcjach (88 
kolorowych i 19 czarno-białych) obrazów w drugiej części katalogu 
został szczegółowo opisany. Przedstawiono krótko biografię jego 
twórcy (jeśli jest znany), określono technikę, w której powstał, po
dano jego wymiary, opisano scenę, jaką przedstawia i przytoczo
no jego historię oraz bibliografię. Aby ustalić atrybucję obrazów, 
autorzy książki przeprowadzili wiele kwerend w zagranicznych 
bibliotekach, odwiedzili dużo muzeów i odbyli konsultacje z wybit
nymi historykami sztuki z Włoch, USA i Francji.

Warto dodać, że kilka obrazów z kolekcji zostało opisanych 
przez Kazimierza Kuczmana na lamach „Spotkań z Zabytkami” 
w cyklu Wokół jednego zabytku. Były to dzieła takich twórców, jak 
Miguel Ximenez („Imago Pietatis" - nr 4, 2006, s. 15); Bonifacio 
de'Pitati zw. Veronese („Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu”, 
nr 5, 2006, s. 35); Simone Martini („Anioł”, nr6, 2006, s. 15); Dosso 
Dossi („Jowisz, Merkury i Cnota", nr 7, 2006, s. 33); Benvenuto 
Tisi, zw. Garofalo („Mars, Wenus i Amor”, nr 10, 2006, s. 17); Vittore 
Crivelli („Madonna z Dzieciątkiem”, nr 12, 2006, s. 17) i Apollonio 
di Giovanni i Marco del Buono (?) („Przygody Odyseusza”, nr 1, 
2007, ss. 16-17).

„Dar córki Karola Lanckorońskiego jest najcenniejszą donacją 
w powojennych dziejach polskiego muzealnictwa, [...] porówny
walną z innymi wielkimi darami włoskich obrazów za granicą" - pi- 
sze Kazimierz Kuczman. Warto nabyć lub zamówić (cena: 79 zł za 
edycję w miękkiej okładce, 89 zł za wydanie w twardej okładce) 
katalog tych dzieł u wydawcy - na Zamku Królewskim na Wawelu 
w Krakowie.

Akcja „Dwór Polski"
Towarzystwo Opieki nad Zabyt

kami oraz redakcja „Spotkań 
z Zabytkami” włączyły się do akcji 

Polskiego Towarzystwa Ziemiań
skiego „Dwór Polski”, mającej na 
celu ochronę zabytkowych dworów 
w Polsce. Cele tej akcji są bowiem 
zbieżne z prowadzoną przez TOnZ 
i redakcję od wielu lat działalnością, 
taką chociażby, jak „Społeczny prze
gląd zabytków” (w latach 2001-2005) 
i funkcjonujący od blisko ćwierć wie
ku na tamach „Spotkań z Zabytkami” 
cykl artykułów AKCJA DWORY.

Jak wiadomo, dwór przez kilka
set lat byt stałym elementem polskiej 
wsi. Nadawał jej specyficzny cha
rakter, stanowił przejaw materialnej 
kultury ziemiańskiej. Wrośnięty głę
boko zarówno w pejzaż, jak i w serca 
zamieszkującej tu ludności, był nie 
tylko nośnikiem postępu rolniczego 
na wsi, ale także służył pomocą oko
licznym mieszkańcom, dawał pracę 
i ochronę.

Z biegiem lat dwór zmieniał się, 
a wraz z nim zmieniała się wieś. 
W 1939 r. w ówczesnych granicach 
Polski znajdowało się około 16 tys. 
dworów i 5 tys. pałaców, w tym około 
4 tys. „na kresach". Niestety, w 1944 r. 
na podstawie dekretu PKWN o re
formie rolnej, rozpoczęto parcela
cję majątków ziemskich. Folwarki 
o powierzchni przekraczającej 50 ha 
(100 ha w dzielnicach zachodnich) 
zostały przejęte przez skarb państwa, 
bez odszkodowania, a ich dotych
czasowych właścicieli wyrzucono. 
Wraz z ziemią upaństwowiono także 
znajdujące się na niej zabudowania 
gospodarcze i mieszkalne. Po 1989 r. 
większość zespołów dworskich zna
lazła się w gestii Agencji Nierucho
mości Rolnych, która przejęta mają
tek po rozwiązanych PGR-ach oraz 
władz samorządowych na podstawie 
ustawy o komunalizacji. Część z nich 
została sprzedana bądź wydzierża
wiona różnym osobom prywatnym 
i firmom, reszta dalej niszczeje! Z po
wodu nieprzeprowadzenia reprywa
tyzacji zaprzepaszczono możliwość 
zwrotu zabranych obiektów prawo
witym właścicielom, a tym samym 
przywrócenia dworom ich dawnej 
funkcji.

W 2008 r. zarejestrowano w Pol
sce 2 755 dworów i 2 014 pałaców, 
czyli zaledwie 20% stanu sprzed woj
ny. Z łącznej liczby 4 769 obiektów 
blisko 3 000 (!) znajduje się w stanie 
ruiny, wiele z nich zostało przebudo
wanych, tak, że utraciły cechy sty
lowe, w wielu też wypadkach znisz
czono ich otoczenie (wycięto park,

pozbawiono infrastruktury gospodar
czej). Sytuacja ta wymaga radykalnej 
zmiany! Pamiętajmy, że na każdym 
właścicielu zabytkowego obiektu 
dworskiego ciążą obowiązki wynika
jące z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
„O ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami” i Ustawy z dnia 19 paź
dziernika 1991 r. „O gospodarowa
niu nieruchomościami rolnymi Skar
bu Państwa”. Artykuł 110 pierwszej 
z nich stanowi: „Kto będąc właści
cielem lub posiadaczem zabytku nie 
zabezpieczy! go w należyty sposób 
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, 
zaginięciem lub kradzieżą, podle
ga karze aresztu, ograniczenia albo 
grzywny", zgodnie zaś z artykułem 
6. 1, punkt 6 drugiej z wymienionych 
Ustaw - Agencja Nieruchomości

Mieczysław Korwin-Piotrowski (1869-1930), 
„Dworek”, olej, tektura (wg katalogu 136 
aukcji DA „Rempex” w Warszawie,
27 sierpnia 2008 r., poz. 259)

Rolnej realizuje zadania w zakresie 
m.in. zabezpieczenia majątku Skar
bu Państwa, za co jest odpowie
dzialna.

W ramach akcji „Dwór Polski” 
będą gromadzone informacje o za
grożonych dworach i zespołach 
dworsko-parkowych, weryfikowane 
dane o stanie dworów oraz o doty
czących ich stosunkach własnościo
wych.Tam, gdzie jestto uzasadnione, 
inicjator akcji skieruje do właścicieli 
obiektów żądanie podjęcia działań 
zmierzających do właściwego za
bezpieczenia bądź remontu dworu, 
a w wypadku braku właściwej reakcji 
- powiadomi organy ścigania o po
pełnieniu wykroczenia. Informacje 
o przebiegu akcji będą publikowane, 
a podsumuje ją raport końcowy.

Akcja „Dwór Polski” prowadzo
na będzie w latach 2009-2010, a jej 
zakończenie połączone zostanie 
z obchodami dwudziestej rocznicy 
powstania Polskiego Towarzystwa 
Ziemiańskiego. Bardziej szczegóło
we informacje na temat akcji można 
znaleźć na stronie internetowej Pol
skiego Towarzystwa Ziemiańskiego 
www.ptz.info.pl
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Rok Polski w Wielkiej Brytanii
Ponad 200 wydarzeń w 26 

brytyjskich miastach - 
koncerty, wystawy, perfor- 
mansy, projekty teatralne 
i taneczne, konferencje, pub
likacje i festiwale - to pro
gram „Polska! Year” - Roku 
Polskiego w Wielkiej Brytanii. 
Ma on przybliżyć brytyjskiej 
publiczności najciekawsze 

wystawie „Symbolizm w Polsce 
i Brytanii” w Tate Britain, jednej 
z najważniejszych galerii brytyj
skich. Wystawa ta jest pierwszą 
prezentacją historycznej sztuki 
polskiej w murach tej galerii. 
Znalazło się na niej 17 dziel, 
pochodzących ze zbiorów 
Muzeów Narodowych w War
szawie, Krakowie i Poznaniu 

lo" Stanisława Wyspiańskiego, 
„Dziwny ogród” Józefa Me
hoffera, „Eloe z Ellenai” Jacka 
Malczewskiego, oraz obrazy 
wybitnych twórców polskiego 
symbolizmu - Witolda Wojt
kiewicza, Józefa Pankiewicza, 
Kazimierza Sichulskiego, Kazi
mierza Stabrowskiego, Feliksa 
Jasińskiego. Prace te zostały 

stów brytyjskich. Sztuka brytyj
ska stanowiła też wzór dla pol
skich twórców poszukujących 
narodowego i jednocześnie 
nowoczesnego stylu. Szczegól
nym przykładem związków pol
sko-brytyjskich jest twórczość 
Feliksa Jasińskiego, który wy
konał graficzne wersje obrazów 
Edwarda Burne-Jonesa. Z kolei

dokonania polskiej kultury 
i twórczość najwybitniejszych 
polskich artystów. W bieżą
cym roku zaprezentowane 
zostaną w Wielkiej Brytanii 
dzieła z polskich kolekcji mu
zealnych oraz prace młodych 
współczesnych artystów i pro
jektantów, koncerty z udziałem 
polskich wykonawców, a tak
że prezentacje polskiej mu
zyki w wykonaniu brytyjskich 
zespołów i solistów oraz po
kazy polskiego kina. Patronat 
nad projektem objęta królowa 
Elżbieta II i prezydent Lech 
Kaczyński, a koordynatorem 
całego przedsięwzięcia jest 
Instytut Adama Mickiewicza. 
Rok Polski w Wielkiej Brytanii 
ma być kontynuowany także 
w roku 2010.

Wśród inauguracyjnych wy
darzeń „Polska! Year” w dzie
dzinie muzealnictwa było ot
warcie w Londynie odnowionej 
galerii wybitnego rysownika 
i malarza Feliksa Topolskiego 
(zob. „Spotkania z Zabytkami", 
nr 9, 2007, s. 40) oraz skon
frontowanie polskiej i brytyjskiej 
sztuki z przełomu XIX i XX w. na

oraz z prywatnej kolekcji Marka 
Sosenko w Krakowie. Artystów 
polskich reprezentują prace 
z przełomu XIX i XX w. - „Apol-

1. Fragment wystawy „Symbolizm 
w Polsce i Brytanii” w Tate Britain 
w Londynie

2. Józef Mehoffer, „Dziwny ogród”, 1903 r.

3. Stanislaw Wyspiański, „Apollo”, 1904 r.

skonfrontowane z dziełami bry
tyjskich mistrzów z kręgu prera- 
faelitów - George’a Frederica 
Wattsa, Edwarda Burne-Jone- 
sa, Johna Millais’a czy Dante 
Gabriela Rossettiego - które 
zajmują ważne miejsce w lon
dyńskiej galerii.

Wystawa w Tate Britain 
zwraca uwagę na zainteresowa
nie, jakim cieszyli się brytyjscy 
prerafaelici w Polsce. Świadczą 
o tym wybrane prace polskich 
artystów, podejmujące dialog 
z wyrafinowaną estetyką arty- 

prace artystów brytyjskich przy
pominają o popularności, jaką 
cieszył się w Wielkiej Brytanii 
Jan Paderewski. Jest bohate
rem aż trzech dzieł: Lawrence 
Alma-Tadema, Edwarda Burne- 
-Jonesa i Alfreda Gilberta.

Londyńska wystawa została 
bardzo dobrze oceniona przez 
pierwszych gości i na pewno 
cieszyć się będzie dużą fre
kwencją zwiedzających; czynna 
będzie do 21 czerwca br. Przy
gotowana została przez Piotra 
Kopszaka z Muzeum Narodo
wego w Warszawie, Andrzeja 
Szczerskiego z Instytutu Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Alison Smith z Tate Britain. 
Ekspozycji towarzyszy katalog 
Symbolist Art in Poland.
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Od fotografii do ikonostasu
Czy to możliwe, że Jan

Matejko namalował niezna
ny historykom sztuki lub dotąd 
przez nich przemilczany obraz 
„Zwiastowanie Najświętszej 
Marii Panny”? Takie pytanie 
z pewnością musialo zadać 
sobie wielu internautów odwie
dzających latem ubiegłego 

mi: „E. Pieszchalski fotograf 
w Krakowie" (w lewym dolnym 
rogu) i „Naśladownictw[o zastr] 
zeżone” (w prawym dolnym 
rogu), na którą naklejono zdję
cie obrazu „Zwiastowanie...", 
wykonane w tonacji sepii 
(wymiary tekturki: 330 x 382 
mm, wymiary zdjęcia: 107 x 

Pierzchalską (ta informacja 
dotyczy roku 1912). Datowanie 
zdjęcia „koniec XIX w." można 
więc uznać za prawidłowe.

Wiadomo też, że Matejko 
wielokrotnie zlecał fotogra
fom (Waleremu Rzewuskiemu 
lub Awitowi Szubertowi 
w Krakowie, Karolowi Beyerowi 

bil przyjmując w tej chorobie 
ostatnie Sw. Sakramenta..." 
(Stanisława Serafińska, Jan 
Matejko. Wspomnienia rodzin
ne, Kraków 1955, s. 548). To 
najwłaściwszy trop w poszuki
waniu autora wskazanej na 
wstępie fotografii i samego 
obrazu „Zwiastowanie...”.

1. Władysław Kossowski 
według szkicu Jana 
Matejki, „Zwiastowanie 
Najświętszej Marii Panny”, 
fotografia Edwarda 
Pierzchalskiego,
około 1896 r.

2. Jan Matejko, „Projekt 
ikonostasu do cerkwi 
greckokatolickiej
(w kościele św. Norberta) 
w Krakowie”, 1888 r., 
rysunek ołówkiem

roku strony internetowej aukcji 
Allegro z wystawionymi na niej 
zdjęciami. Jedna z oferowa
nych fotografii opatrzona była 
bowiem lakonicznym opisem, 
sugerującym taką możliwość: 
„Jan Matejko, «Zwiastowanie», 
Kraków, koniec XIX w., foto
grafia".

Opis ten sporządzony zos
tał na podstawie słabo widocz
nej, ołówkowej adnotacji „Prot 
Uniwersytetu / Jan Matejko", 
umieszczonej na odwrocie 
firmowej tekturki z pieczątka- 

245 mm). Ale czy wszystkie te 
informacje są wiarygodne?

Według Jerzego Ko
zińskiego {Fotografia kra
kowska w latach 1840-1914. 
Zarys historii, Kraków 1978, 
s. 133) zakład fotograficz
ny Edwarda Pierzchalskiego 
(vel Pieszchalskiego) funk
cjonował w Krakowie przy ul. 
Sławkowskiej 27 (w 1898 r.), 
następnie przy ul. Karmelickiej 
21 (w 1905 r.), a po śmier
ci właściciela byt prowadzony 
przez jego żonę, Konstancję 

w Warszawie i Karlowi 
Argererowi w Wiedniu) wykony
wanie zdjęć swoich prac (naj
częściej były to ukończone już 
obrazy, rzadziej - obrazy nie
dokończone, szkice, a nawet 
rysunki), które następnie roz
dawał różnym osobom, m.in. 
członkom rodziny. Stanisława 
Serafińska, siostrzenica żony 
malarza, pisała we wspomnie
niach: „Wzimie z [18]87 na rok 
[18]88-my, przypada choroba 
Matejki (dalszy rozwój przypad
łości żołądkowych), o której 
groźnym objawie nie mieliśmy 
na razie żadnej świadomości. 
Zaraz po przyjściu nieco do 
sit, z końcem lutego i w pierw
szych dniach marca, powstają 
rysunki do “Ikonostasu w cer
kwi św. Norberta* [obecnie cer
kiew parafii greckokatolickiej 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
przy ul. Wiślanej 11 w Krakowie 
- WP], Widzą daty umieszczone 
pod inicjałami z lutego i marca 
(27 II, 2 III, 6 III) na rysunkach, 
z których zdjęcia fotograficzne 
wuj zrobić kazał, i na wspólnym 
kartonie umieszczone, opra
wione w obraz, przystał nam 
to całe swoje niebo, do które
go myślą już wtedy się sposo-

W dzienniku Mariana 
Gorzkowskiego, malarza 
i sekretarza Matejki, znajdu
jemy podobną wzmiankę na 
temat rysunków do ikonostasu 
w cerkwi św. Norberta: „Dnia 23 
lutego [1888 r.] kupiłem nowy 
blok do rysunków i doręczyłem 
Matejce; byt jeszcze chory, leżał 
w łóżku, ale na widok ołówków 
i papieru zaraz do pracy zabrał 
się. Przypomniawszy sobie, że 
oglądając wraz ze mną uprzed
nio cerkiew ruską św. Norberta, 
obiecał dać wzory świętych do 
malowania ikonostasu, do tej 
pracy teraz przystąpił. Podczas 
choroby narysował ślicznego 
«Chrystusa» w bizantyjskim 
stylu, potem «Apostołów», 
wreszcie “Zwiastowanie NP 
Maryi»." Nieco dalej Gorzkowski 
wspomina, że na począt
ku marca tego roku artysta 
dokończył w domu kilka jesz
cze „rysunków do malowa
nia ikonostasu w cerkwi św. 
Norberta" (Marian Gorzkowski, 
Jan Matejko. Epoka od r. 1861 
do końca życia artysty z dzien
nika prowadzonego w ciągu lat 
siedemnastu, oprać. Kazimierz 
Nowacki i Ignacy Trybowski, 
Kraków 1993, s. 346). A zatem
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3. Wladystaw Rossowski wedtug szkicu Jana Matejki, „Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny”, olej, ptótno, 
wym. 38,5 x 88,5 cm, stan w 2008 r. (cerkiew greckokatolicka w Krakowie)

4. Ikonostas w cerkwi greckokatolickiej w Krakowie, stan w 2008 r.
(ilustracje: 1 - reprodukcja Wojciech Przybyszewski; 2-wg .Katalog wystawy rysunków i szkiców Jana Matejki", Muzeum 

Narodowe w Warszawie, Warszawa 1938, tabl. XIV; 3,4- fot. Paweł Kubisztal)

od samego początku było wia
domo, że Matejko zobowiązał 
się dostarczyć jedynie wzo
rów rysunkowych do obrazów 
mających zapełnić murowany 
ikonostas, podczas gdy malo
wać je miał ktoś inny.

Wybór padt na Władysława 
Rossowskiego (1857-1923), 
w chwili zlecenia mato jeszcze 
znanego malarza z Krakowa, 
do niedawna ucznia mistrza 
Jana w Szkole Sztuk Pięknych. 
Kiedy artysta wystawił 
w Warszawie swój debiutancki 
obraz „Skazana" (namalowa
ny w czasie studiów i poka
zany na krakowskiej wysta
wie Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych), pisująca dla 

„Tygodnika Ilustrowanego” 
Waleria Marrene chwaliła debiu
tanta: „Rossowski jest uczniem 
Jana, a można powiedzieć, 
że znać to na jego obrazie, iż 
przejął nie tylko sposób malo
wania, rodzaj techniki i brawu
rę penzla wielkiego artysty, ale 
co ważniejsze umiał przyswoić 
sobie jego najznakomitszy przy
miot: wyborną charakterystykę 
figur i uwydatnienie ich stro
ny psychicznej. Są to dzisiaj 
zbyt rzadkie zalety i dlatego 
kładziemy na nie nacisk szcze
gólny, bo świadczą, iż młody 
twórca »Skazanej« jest artystą 
w całym tego słowa znaczeniu, 
że nie poprzestaje on na wier
nym odtwarzaniu przedmiotów, 

ale dobaduje się ich wyrazu, 
że nie zadawalają go dobrze 
oddane zewnętrzne strony 
człowieka, ale szuka tema
tów bogatych, któreby odsła
niały jego stronę wewnętrz
ną" (Przegląd sztuk pięknych, 
„Tygodnik Ilustrowany”, nr 278 
z 23 kwietnia 1881, s. 270). 
Na ile malarzowi obrazów do 
ikonostasu w greckokatoli
ckim kościele przy ul. Wiślanej 
w Krakowie udało się wydobyć 
ową „wyborną charakterystykę 
figur i uwydatnienie ich strony 
psychicznej" można przeko
nać się odwiedzając tę pięk
nie odrestaurowaną świątynię. 
Jednym z obrazów z postacia
mi świętych, aniołów i patro

nów cerkwi w znajdującym się 
tam zabytkowym ikonostasie 
jest bowiem „Zwiastowanie 
Najświętszej Marii Panny” 
Władysława Rossowskiego 
(obraz olejny na płótnie, wym. 
38,5 x 88,5 cm, niesygnowany, 
w 1994 r. przekazany z Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Dom 
Jana Matejki do parafii gre
ckokatolickiej Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Krakowie; 
pierwszy z lewej, w drugim rzę
dzie, obejmującym ikony świą
teczne), którego fotografię - jak 
już wiemy - przed przeszło stu 
laty wykonał krakowski fotograf 
Edward Pierzchalski.

Wojciech Przybyszewski

Spotkanie z książką
FLORENCJA I KRAKÓW WOBEC DZIEDZICTWA

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od lat organizuje wspólne 
konferencje z miastami, będącymi prężnymi ośrodkami kultury za grani
cą (od 2001 do 2006 r. odbyły się konferencje z przedstawicielami placówek 

kultury z Pragi, Lwowa, Norymbergi i Lubiany). .Nasza uwaga skupia się 
zwłaszcza na metropoliach, będących równocześnie centrami kreatywności 
i innowacyjności, z całą złożonością ich funkcji i struktury" - pisze Jacek 
Purchla w książce Florencja i Kraków wobec dziedzictwa wydanej przez 
MCK w 2008 r., a będącej zapisem kolejnej konferencji, która odbyła się 
w Krakowie w 2007 r. We wstępie do książki czytamy: „ Wyjątkowe miejsce 
Florencji w dziejach cywilizacji europejskiej - a zwłaszcza jej ranga ekono
miczna i kulturalna w epoce renesansu - to naturalny punkt wyjścia dla bada
nia relacji obydwu ośrodków. Stolica Jagiellonów, przeżywająca 
na przełomie XV i XV/ wieku szczyt swego rozwoju, szybko stała 
się bogatym klientem Florencji. Dominująca obecność toskań
skich artystów w najbardziej twórczej fazie rozwoju Krakowa 
uczyniła z niego prawdziwe zwierciadło italianizmu".

Publikacja składa się z dwóch części i zawiera zapisy 
wygłoszonych na sesji referatów. W pierwszej części - zaty
tułowanej Florencja i Kraków - wspólna przeszłość i wspólny 
obowiązek - Antonio Paolucci opisuje Florencję jako euro
pejską metropolię epoki renesansu, Stanisław Mossakowski 
analizuje wpływ artystów toskańskich na budowę kaplicy 
króla Zygmunta I, a Ireneusz Pluska zajmuje się problema
tyką badawczą i konserwatorską tej kaplicy. Włoskie cechy 
architektury Krakowa epoki renesansu i baroku przybliża 

czytelnikom Marcin Fabiański, Leonardo Cappelletti opisuje stosunki 
dyplomatyczne i artystyczne między Florencją i Krakowem w ciągu wieków, 
a Luca Bernardini - los podróżników polskich we Florencji od XVII do XIX w. 
Jarosław Krawczyk zajmuje się formami architektonicznymi budowli kra
kowskich, Michał Wiśniewski - szkolą krakowską i stylem narodowym 
w polskiej architekturze międzywojennej, Terry Kirk przedstawia dworzec 
kolejowy we Florencji, Leszek Sibila opisuje Nową Hutę, a David Crowley 
- socmodernizm lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

W drugiej części książki, zatytułowanej Florencja i Kraków wobec 
wyzwań współczesności, możemy przeczytać m.in. o dziedzictwie kulturo

wym współczesnej Florencji (Gabriele Corsani), jej muzeach 
(Cristina Acidini) i konserwacji zabytków w tym mieście 
(Francesco Gurrieri). Architekturę Florencji opisuje Giorgio 
Bonsanti, a system organizacji kultury we Florencji - Franco 
Camarlinghi. O roli planowania przestrzennego w dziedzi
ctwie kulturowym na przykładzie Krakowa pisze Magdalena 
Jaśkiewicz. Rozważania Jacka Purchli na temat współczes
nych dylematów rozwoju Krakowa stanowią podsumowanie 
konferencji i ostatni rozdział książki.

Omawiana publikacja zawiera noty o autorach, indeks 
nazwisk i indeks topograficzny. Można ją zamówić (cena: 33 
zł) u wydawcy (Międzynarodowe Centrum Kultury, 31-008 
Kraków, Rynek Główny 25, tel. 012 424-28-00, e-mail: sekret® 
mck.krakow.pl).
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ROZMAITOŚCI

Podziemia odkrywają tajemnice
Podczas prac remontowych 

i konserwatorskich w bazyli
ce na Jasnej Górze dokonano 

niezwykłego odkrycia archeolo
gicznego: pod posadzką prez
biterium odsłonięto fragmenty 
murów z XV w., kryptę grobową, 
groby ziemne. Odkopane relikty 
murów związane są prawdopo
dobnie z kościołem gotyckim, 
który po pożarze w 1690 r. został

przebudowany na bazylikę. By to 
potwierdzić, trzeba będzie usta
lić na podstawie odsłanianych 
fragmentów murów poszczegól
ne etapy zabudowy w miejscu 
obecnej świątyni.

Nie mniej interesujące jest 
odkrycie krypty grobowej, a w niej 
czterech unikatowych trumien, 
tzw. dłubanek. Krypta jest wymu
rowana z łamanego kamienia 

Laur Roku po raz trzeci
Tegoroczne obchody Mię

dzynarodowego Dnia Ochrony 
Zabytków (zob. „Spotkania 

z Zabytkami", nr 4, 2009, ss. 4, 
21-23) odbyły się 16-17 kwietnia 
br. w kościele i klasztorze oo. 
bernardynów w Leżajsku. W prze
dedniu gali, 16 kwietnia, w refekta

rzu klasztoru uczestnicy spotkania 
wzięli udział w zorganizowanej 
przez Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków konfe
rencji naukowej „Autentyczność 
zabytku w teorii i praktyce konser
watorskiej". Główną uroczystość 

rozpoczął koncert organowy 
w wykonaniu prof. Józefa Serafina, 
a po wystąpieniach najważniej
szych gości wręczono: doroczne 
nagrody w konkursie Generalnego 
Konserwatora Zabytków „Zabytek 
Zadbany", nagrodę im. ks. prof. 
Janusza Pasierba „Conservator 
Ecclesiae", którą otrzymał ksiądz 
biskup senior archidiecezji war
mińskiej - prof, dr hab. Julian 
Wojtkowski, dyplomy w konkur
sie Generalnego Konserwatora 
Zabytków i Stowarzyszenia Kon
serwatorów Zabytków na najlep
sze prace naukowe, studialne 
i popularyzatorskie z dziedziny 
ochrony zabytków i muzealni
ctwa, nagrodę specjalną Prezesa 
PP PKZ dla laureata konkursu 
Generalnego Konserwatora Za
bytków i Stowarzyszenia Kon
serwatorów Zabytków oraz dyp
lom nagrody Laur Roku 2009 
„Spotkań z Zabytkami". W trzeciej 
edycji konkursu Laur Roku, w któ
rym nagradzani są właściciele lub 
użytkownicy udostępnionych do 
zwiedzania i starannie utrzyma
nych zabytków w Polsce, dyplom 
autorstwa artysty grafika Romana 
Muchy z Tomaszowa Lubelskiego, 
w imieniu Uniwersytetu Medycz
nego w Białymstoku odebrał rek
tor tej uczelni, prof, dr hab. Jacek 
Nikliński.

wapiennego na zaprawie wapien
nej. Odsłoniło się również jej 
wnętrze ze sklepieniem lukowym. 
Znajdujące się w krypcie trum
ny stanowią wielką osobliwość 
- wydrążone zostały w pniach 
drzew i każda oklejona jest od 
strony wieka i na bokach kilko
ma, zachodzącymi na siebie war
stwami płótna; na wiekach dwóch 
trumien oznaczone są ćwieka
mi znaki krzyża. Już na podsta
wie wstępnych oględzin można 
sądzić, że odkryte trumny nale
żały do osób bardzo znaczących 
i prawdopodobnie była to krypta 
rodzinna, w której zostały pocho
wane dwie osoby starsze, dwie 
młodsze i dziecko. Jedno jest 
prawie pewne, że krypta ta jest 
najstarszą na Jasnej Górze kryptą 

(zdjęcia: BP JG/M. Kępiński)

Pod posadzką bazyliki 
natrafiono też na groby ziem
ne. Według ojca Jana Golonki, 
kustosza jasnogórskich zbiorów 
wotywnych, odnalezione groby 
mogą być pozostałością znajdu
jącego się tu niegdyś cmentarza.

1-3. Prace archeologiczne w bazylice 
na Jasnej Górze: odsłonięte fragmenty 
murów (1), wydobywanie z krypty 
trumny - dłubanki (2), wstępne 
oględziny trumien (3)

pochówkową i przypuszcza się, 
że pochodzi z XIV w. Ze względu 
na zły stan zachowania trumien, 
szczególnie tych usytuowanych 
niżej, postanowiono zbadać je 
na miejscu i pobrać jak najwięcej 
próbek - próbki drewna, z któ
rego zostały wykonane, płócien 
wraz z masą klejącą, materia
łów z odzienia oraz DNA. Cały 
ten materiał badawczy umożli
wi sformułowanie wiarygodnych 
wniosków dotyczących dokona
nego odkrycia. Skonkretyzuje 
je i pozwoli precyzyjnie wydato- 
wać. Po przebadaniu pochów
ków w krypcie i pobraniu próbek 
odbyło się w bazylice jasno
górskiej skromne nabożeństwo 
żałobne i trumny zostały złożone 
na pierwotne miejsce.

Odkrycia archeologiczne 
w bazylice na razie nie będą, 
oczywiście, udostępnione zwie
dzającym. Dopiero po przeana
lizowaniu zebranego materiału 
z ostatnich znalezisk i zbadaniu 
całej objętej remontem świątyni 
powstanie koncepcja sposobu 
pokazania pielgrzymom tajemnic 
podziemi. A remont ten zaplano
wany jest na kilka najbliższych lat 
i ma objąć m.in. całość wnętrza 
wraz z wyposażeniem, bramy 
wejściowe, bastiony św. Barbary 
i Potockich, a także ma nastą
pić modernizacja jasnogórskich 
muzeów. Musimy zatem pocze
kać na możliwość bezpośred
niego dotknięcia murów i miejsc, 
w których modlili się pierwsi 
paulini. 
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Spotkanie z książką

MUZEALNICTWO

Ukazat się kolejny, 49. numer „Muzealnictwa” za 2008 r„ 
czasopisma wydawanego przez Krajowy Ośrodek Ba
dań i Dokumentacji Zabytków. Zwraca uwagę wyjątkowo 

duża objętość numeru (416 stron) i zamieszczona na okład
ce reprodukcja „Piety” z Drobina, piętnastowiecznej rzeźby 
pochodzącej ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Pierwszą część rocznika wypełniają artykuły o charakte
rze poradniczym. Rafał Golat przedstawił instrukcję założe
nia prywatnego muzeum i opisał skutki posiadania zabytko
wych militariów, Iwona Szmelter wraz z Wojciechem Kowal
skim zajęli się problemem ochrony integralności utworów 
w wystawiennictwie sztuki nowoczesnej, Renata Gąsior 
podjęta temat współpracy muzeów z archiwistami (na przy
kładzie doświadczeń Archiwum Państwowego w Lublinie), 
a Dorota Folga-Januszewska omówiła międzynarodowy 
wzór umowy wypożyczenia 
obiektów między muzeami 
i instytucjami kultury. Również 
w tej części przedstawiony 
został standardowy system 
dokumentacji dzieł sztuki 
i przedmiotów zabytkowych 
„Object ID Standard”, krótko 
opisany wcześniej na tamach 
„Spotkań z Zabytkami" (nr 1, 
2009, s. 40).

Główny trzon numeru sta
nowi dział „Muzea kościelne 
i zbiory sakralne”. Opubliko
wano tu wypowiedź ks. bpa
Mariusza Leszczyńskiego z Zamościa, który przypomniał 
często nieznane lub zapomniane dokumenty prawa Ko
ścioła Katolickiego traktujące o ochronie zabytków sztuki 
sakralnej, zamieszczono opowieści księży opiekujących 
się muzeami diecezjalnymi (wTarnowie, Kielcach, Lublinie), 
przedstawiono historię Muzeum Katedralnego na Wawe
lu i Greckokatolickiego Muzeum Archidiecezjalnego we 
Lwowie oraz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, 
będącego przykładem wzorowej współpracy świeckich 
muzealników z duchowieństwem katedralnym. Ten obszer
ny blok tematyczny kończy tekst Doroty Szymczak dotyczą
cy historii, konserwacji i eksponowania srebrnego ołtarza 
z Dartowa.

Dział „Muzea i kolekcje” otwiera artykuł Doroty Folgi- 
-Januszewskiej (Muzeum: definicje i pojęcie. Czym jest mu
zeum dzisiaj?), będący zachętą do refleksji nad zagadnie
niem nowoczesnej roli muzeum w XXI w. Możemy tu również 
przeczytać m.in. teksty Tomasza F. de Rosseta o malarstwie 
polskim w polskich kolekcjach prywatnych, Katarzyny Ba
rańskiej o koncepcji aranżacji muzeum na zamku w Oświę
cimiu czy Anny Lisiewicz, która opisuje Muzeum Fabryki 
w Lodzi. Odwiedzimy też najmniejsze muzeum świata, ma
jące siedzibę w prywatnym mieszkaniu w Warszawie.

W tym numerze „Muzealnictwa” zaprezentowano nowy 
dział, związany z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych - 
„Muzea uczą i bawią”. Redakcja chcialaby, aby w przyszło
ści stał się on dla muzealników miejscem wymiany myśli 
i prezentacji wyników badań, a także dzielenia się zawodo
wymi doświadczeniami. Przyjmujemy, że przedstawione tu 
teksty o działaniach edukacyjnych Muzeów Narodowego 
w Szczecinie i Archeologiczno-Historycznego w Głogowie 
stanowią wstępną próbę realizacji tych zamierzeń.

Dział „Z zagranicy” zawiera tekst Elizy Ptaszyńskiej o ju
bileuszu 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, 
a także artykuły o muzeach we Francji (Magdalena Doliń
ska, Madeleine Blondel), o muzeum i manufakturze porce
lany w Herend na Węgrzech (Tomasz Wilde) oraz o New- 
seum - amerykańskim muzeum dziennikarstwa (Aleksan
dra Magdalena Dittwald).

Numer „Muzealnictwa" kończą stałedzialy: „Konferencje, 
sesje, konkursy” i „Recenzje" oraz dwa wspomnienia 
o zmarłych w 2008 r. profesorach: Janie R Prószyńskim 
(tekst uzupełnia obszerny wykaz jego publikacji) i Andrzeju 
Kicińskim, którego jeden z ostatnich artykułów poświęcony 
muzeom w Hawrze i okolicach Kopenhagi został zamiesz
czony w dziale „Muzea i pejzaże”.

„Muzealnictwo” można zamówić (cena: 30 zł) w Dziale 
Edukacji i Promocji KOBiDZ (00-328 Warszawa, ul. 
Kopernika 36/40, e-mail: zamowienia@kobidz.pl).

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 prenumeratorzy otrzymują ptytę DVD Ród Estreicherów, część I, 
a ponadto:

Biblioteka Uniwersytecka KUL w Lublinie-Ozabytkach. Opieka. Ochrona. Konserwacja, pod red. Tadeusza 
Rudkowskiego, wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

Elżbieta Kozak z Warszawy - Drukarskie techniki zdobienia papierów i tkanin, katalog wystawy w Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Duszniki Zdrój 2008

Tadeusz Nowak z Kola - Sławomir Jakubczak, Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii, wyd. 
MERITUM, Serock 2007

Izabela Kępa z Lublina - IV fabryce, salonie, teatrze i kawiarni - łódzkie wnętrza XIX i XX wieku. Sztuka 
w Lodzi (5) wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Lodzi, Łódź 2008

Tomasz Bużałek z Lodzi - Andrzej Karczmarzewski, Zamek „Kamieniec" i „Prządki", wyd. Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Oddział Regionalny w Rzeszowie; Marek Baradziej, Opatów. 
Miasto na Bursztynowym Szlaku, wyd. Amistad, sp. z o.o.

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 mie
siącu; cena numeru w 2009 r. 7 zi za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2009 r. 
- 77 zł. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 2001- 
-2006 w cenie 1,50 zl 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 listo
pada 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 przyjmowane 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 III kwartał 2009 r. przyjmowane są do 
5 czerwca 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. Grzymaly- 
-Sokołowskiego 2), w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), w kio
skach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.



Na Żmudzi
Rzeźba na fotografiach Jana Skłodowskiego 

z wystawy w Łazienkach Królewskich

1. Rzeźba na fasadzie kościoła w Cytowianach
- św. Franciszek, XVII w.

2. Cmentarz w Kiejdanach - rzeźba nagrobna, 
1912 r.

3. Cmentarz w Podbrzeżu (Lauda) - rzeźba 
nagrobna, sprzed 1914 r. (?)

4. 5. Szweksznie - rzeźby w parku: Diana, XIX w. (4) 
oraz rzeźba psa, sprzed 1914 r. (?) (5)
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