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OD REDAKCJI

R
ok 2009 zapisze się w naszej pamięci jako rok, w którym obchodziliśmy wiele 
ważnych w historii naszego państwa rocznic związanych z dziejami oręża pol
skiego, w tym - przede wszystkim - z wydarzeniami Polskiego Września 1939 r. 
Nie jest to jednak jedyny powód skłaniający nas do tego, by w tym numerze w spo

sób szczególny, gdyż na zasadach wyłączności, zająć się tą właśnie tematyką.
Po okresie względnej posuchy w dziedzinie nowoczesnych metod promowa

nia najważniejszych wydarzeń z naszej historii z udziałem polskich sit zbrojnych 
i walczącego w obronie ojczyzny podziemia - nadchodzi, jak się wydaje, czas pro

sperity. Normą jest już organizowanie 
dobrze przemyślanych, interesujących 
pod względem doboru eksponatów, 
a także sposobu prezentacji muze
alnych wystaw i towarzyszących im 
imprez. Wyzwaniem staje się natomiast 
projektowanie, zatwierdzanie, wreszcie 
budowa nowoczesnych, wielofunkcyj
nych kompleksów architektonicznych, 
łączących w jeden organizm formę 
i idee typowego muzeum z szeroko 
rozumianą instytucją kultury i wypo
czynku. Przed niespełna miesiącem 
poznaliśmy wyniki konkursu na projekt 
Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli 
Warszawskiej. Teraz będziemy kibico
wać młodemu zespołowi architektów

z pracowni WXCA w Warszawie (Szczepan Wroński, Wojciech Conder, Zuzanna 
Bujacz, Jan Jaworski, Kuba Kupikowski) - laureatom I nagrody w konkursie, by ich 
praca w możliwie najkrótszym czasie doczekała się realizacji.

Gotowy jest też projekt obiektów pierwszego na Mazowszu parku kulturowego 
„Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” (opracowany przez studio „Nizio 
Design International” pod kierownictwem Mirosława Nizio), mającego ochronić 
i wypromować miejsce boju, będącego ważnym epizodem bitwy, często nazywanej 
„Cudem nad Wisłą" (zob. artykuł na ss. 21-25). Pozostaje więc już tylko nie prze
szkadzać i... budować (I), bo eksponatów, którymi będzie można zapełnić przyszłe 
muzea, mamy wystarczająco wiele, a i pomysłów na nowe ekspozycje związane 
z historią i tradycją oręża polskiego nie brakuje. Przykładem - artykuł o pamiątkach 
po hetmanach Rzeczypospolitej Obojga Narodów: Janie Tarnowskim, Stefanie 
Czarnieckim, Stanisławie Janie Jabłonowskim, Krzysztofie „Piorunie" Radziwille, 
Michale Wiśniowieckim i Janie Zamojskim (ss. 3-7). Czyż nie jest to niemal gotowy 
zarys scenariusza jednej z przyszłych wystaw w Muzeum Wojska Polskiego?

Tymczasem, do końca br., w obecnej siedzibie tego muzeum można jeszcze 
zobaczyć ekspozycję „Trofea wojenne” (ss. 34-36), z kolei w warszawskim Muzeum 
Niepodległości czynna jest wystawa „Bitwy Września 1939 na Mazowszu” (s. 37), 
a w Muzeum Wojska Polskiego w Kołobrzegu ekspozycja czasowa, zatytułowana 
„Ikony polskiej historii wojskowej - Polska kawaleria 1939 r.” (s. 38), po obejrzeniu 
której warto jeszcze na chwilę zatrzymać się w tym muzeum przy stałej wystawie 
obrazującej dzieje oręża polskiego (jeden z fragmentów tej ekspozycji omówiony 
został na s. 39). Symbole uwidocznione na naszywkach, opaskach i metalowych 
orzełkach noszonych na powstańczych mundurach mają już swoich troskliwych 
opiekunów w Muzeum Powstania Warszawskiego (ss. 32-33), a szczęśliwie przetrwa
łe źródła ikonograficzne do katafalku Tadeusza Kościuszki, z należnym im szacun
kiem, przechowywane są w zbiorach Biblioteki Narodowej i Muzeum Narodowego 
w Krakowie (ss. 8-12).

Za miesiąc - numer poświęcony ochronie naszego dziedzictwa kulturowego za 
granicą.

Widok na Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli 
Warszawskiej - rysunek projektowy pracowni WXCA

Nakład: 6000 egz.



DD przeglądy
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Archiwum Instytutu Literackiego 
w Maisons-Laffitte pod Paryżem 
znalazło się na liście „Pamięć Świa
ta" UNESCO. Zbiór dokumentów 
Instytutu zawiera wszystkie publi
kowane do 2000 r. przez tę instytu
cję prace, a także korespondencję 
Jerzego Giedroycia z autorami, 
intelektualistami, politykami świata 
zachodniego i dysydentami z bloku 
komunistycznego. Wśród 35 obiek
tów, które obecnie trafiły na listę, 
jest także Archiwum Radziwiłłów 
wraz z Księgozbiorem Nieświeskim, 
wpisane jako wspólna propozycja 
Białorusi, Finlandii, Litwy, Polski, 
Rosji i Ukrainy. Program „Pamięć 
Świata” powstał w 1992 r. i ma na 
celu ochronę, promowanie, a także 
udostępnianie dziedzictwa archiwal
nego. Jego listę tworzą dokumenty 
stanowiące świadectwo przełomo
wych wydarzeń w dziejach świata - 
obecnie są to 193 pozycje, dziewięć 
dotyczy Polski.

Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 
archeolodzy z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza odkryli relikty kaplicy 
Dąbrówki z X w. Była to pierwsza 
przedromańska kaplica na ziemiach 
państwa piastowskiego. Po wstęp
nych ustaleniach przypuszcza się, 
że kaplica ustawiona została na 
planie prostokąta z absydą. Nie 
wiadomo jeszcze, czy to była mała 
kapliczka z prostokątną nawą i ab
sydą, czy może była to większa 
świątynia. Wszystkie wątpliwości 
wyjaśnią dalsze badania.

Komisja ekspertów Generalnego 
Konserwatora Zabytków zaaprobo
wała projekt dobudowy północnego 
skrzydła dwunastowiecznego pocy- 
sterskiego klasztoru w Koprzywnicy 
(woj. świętokrzyskie). Naśladująca 
architekturę romańską bryła skrzyd
ła północnego ma być przybudowa
na do ruin przylegającego do koś
cioła skrzydła wschodniego i razem 
z nim utworzyć dom rekolekcyjno- 
-turystyczny dla młodzieży. Przed
sięwzięcie to jest bardzo ważne, po
nieważ leżące na szlaku cysterskim 
dawne opactwo w Koprzywnicy ma 
połączyć się w ruchu pielgrzym
kowym z sanktuarium maryjnym 
w pobliskich Sulistawicach. W za
adaptowaniu zabytkowego klasz
toru oraz urządzeniu w przyległym 
doń ogrodzie terenów rekreacyjnych 
i sportowych pomaga miejscowe 
Stowarzyszenie 800-lecia Opactwa 
Cysterskiego „Ku przyszłości”. Po- 
cysterskie opactwo w Koprzywnicy - 
to jeden z cenniejszych przykładów 
budownictwa romańskiego, wzoro
wanego na macierzystym klaszto
rze Clairvaux we Francji. W trzyna
stowiecznym kościele św. Floriana 

znajdują się cenne malowidła i inne 
zabytki sztuki sakralnej. W dawnej 
zakrystii planuje się urządzić ekspo
zycję muzealną. Wystawione mają 
być m.in. fragmenty kamieniarki 
z nieistniejących już skrzydeł klasz
toru, rękopisy, książki z biblioteki 
cysterskiej, ornaty oraz paramenty 
i naczynia liturgiczne.

Przygotowywany jest wniosek o wpi
sanie katedry w Oliwie wraz z całym 
zespołem pocysterskim i parkiem 
na listę Pomników Historii. Oliwa dla 
historii Pomorza - to miejsce wręcz 
magiczne. W katedrze pochowani 
są pomorscy książęta oraz przed
stawiciele tak znakomitych rodów, 
jak Konarscy, Kosowie, Konopaccy, 
Potuliccy, w klasztorze cystersów zo
stał podpisany Pokój Oliwski. Wnę
trze kościoła zawiera wybitne dzieła 
sztuki, m.in. drugie co do wielkości 
organy w Polsce, obrazy Hermanna 
Hahna i Andreasa Stecha czy pierw
sze renesansowe dzieło w Gdańsku 
- nagrobek wspomnianej rodziny 
Kosów, wykonany przez Willema 
van den Blocke.

Zakończone zostały prace konser
watorskie przy gotyckim ołtarzu św. 
Barbary w konkatedralnej bazyli
ce Mariackiej w Gdańsku. Ołtarz, 
ufundowany w końcu XV w. przez 
cech szewców, jest jednym z naj
cenniejszych dziel sztuki okresu 
średniowiecza, które zachowało 
się we wnętrzu gdańskiej bazyliki. 
O jego wybitnej klasie artystycznej 
decydują nie tylko złocone i poli
chromowane rzeźby, ale również 
bardzo cenne malowidła, które dzię
ki przeprowadzonym pracom zosta- 
ją po raz pierwszy udostępnione na 
szeroką skalę.

Fragmenty murów i fundamentów 
zamku krzyżackiego z XV w. odko
pali archeolodzy nad jeziorem Kalę- 
bie w Osieku (woj. pomorskie). Byt 
niedużą budowlą o nieregularnym 
kształcie. Z rozkazu Fryderyka II 
został w końcu XVIII w. rozebrany, 
a z uzyskanej cegły zbudowano 
koszary w Starogardzie Gdańskim. 
Archeolodzy zbadają też jezioro, bo 
być może znajdują się w nim pozo
stałości po przyległych do zamku 
budynkach.

Park Etnograficzny w Tokarni 
w woj. świętokrzyskim wzbogacił 
nowy zabytek: wiatrak typu koźlak 
z Dębna kolo Nowej Słupi z potowy 
XIX w. Wkrótce podczas specjal
nych pokazów będzie metl zboże 
na mąkę. Trwają też przygotowania 
do pozyskania kolejnych obiek
tów, m.in. drewnianego spichlerza 
z Chęcin. Odbudowany ma być 
też piec garncarski wraz z war
sztatem, który będzie wierną kopią 
dwudziestowiecznego pieca Hen

ryka Rokity, mistrza garncarstwa 
z gminy Bliżyn. Pracownicy par
ku zamierzają utworzyć centrum 
ceramiczne i organizować lekcje 
muzealne, pokazujące poszcze
gólne etapy powstawania wyrobów 
ceramicznych, począwszy od wy
rabiania gliny, przez toczenie na 
kole, suszenie i wypalanie w piecu. 
Wkrótce do użytku ma być także 
oddana plebania z Goźlic, nowy 
dach zyska zabytkowa zagroda 
z Bodzentyna. Kończy się również 
remont wiatraka ze Śzwarszowic. 
Wszystkie te zabytki mają znaleźć 
się w skansenie do końca roku.

Wnętrze warownej wieży dawnego 
górniczego szybu w Rudzie Ślą
skiej czeka na zagospodarowanie. 
Wieża została zbudowana w 1870 r. 
na wzór wieży stojącej na kurha
nie matachowskim w Sewastopo
lu. Dziś to unikat, bo do obecnych 
czasów przetrwały jeszcze tylko 
dwie wieże tego typu: w Wałbrzychu 
i niemieckim Zagłębiu Ruhry. Wieża 
w Rudzie Śląskiej przetrwała dzięki 
przeprowadzonemu przez miasto 
remontowi. W ciągu ostatnich kilku 
lat zamontowano dach i odnowiono 
elewacje. Na remont wciąż czeka 
wnętrze wieży. O sposobie jego 
zagospodarowania mają zadecydo
wać wyniki konkursu zorganizowa
nego wśród studentów architektury 
Politechniki Śląskiej.

Rozpoczęły się prace rewitalizacyj- 
ne Fortu Śokolnickiego na warszaw
skim Żoliborzu. Fort wzniesiony zo
stał w latach 1848-1851 w miejscu 
rogatki marymonckiej obok Cytade
li. Podczas Powstania Warszawskie
go mieścił się tu szpital połowy. Po 
przeprowadzonym pod nadzorem 
konserwatorskim i archeologicznym 
remoncie Fort ma stanowić nowo
czesne Centrum Sztuki - z gale
riami, sceną muzyczną, kawiarnią. 
W części podziemnej mają być sale 
prób i pracownie dla artystów. Dzie
dziniec ma być nakryty dachem, 
a dawna fosa z przelotnią i kaponie- 
rą odsłonięta. Zakończenie wszyst
kich prac przewiduje się na przełom 
września i października 2010 r.

Dla upamiętnienia 70. rocznicy 
wybuchu drugiej wojny światowej 
Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu przygotowało wysta
wę, składającą się z dwóch części: 
„Prasadonosi... rok 1939-ostatnie 
dni pokoju” oraz „Łączność pod
czas wojny". Część pierwsza uka
zuje życie pocztowców tuż przed 
wybuchem wojny. Liczba ówcześnie 
ukazujących się czasopism wynosi
ła ponad dwa tysiące tytułów, a pra
sa odnosiła coraz bardziej znaczą
cą rolę w życiu codziennym. Sporą 
część łamów czasopisma zajmo
wały przygotowania do ewentualnej 
wojny, propagowanie postawy oby

watelskiej i patriotycznej oraz za
chęta do wytężonej pracy. Pomimo 
jednak pojawiających się doniesień 
o narastającym zagrożeniu, można 
było w prasie znaleźć też informacje 
o rytmie codziennego życia: pocz
towcy jeździli na urlopy, zaręczali 
się, zdobywali kolejne umiejętności 
zawodowe, chodzili do pracy i na 
potańcówki, rodziły im się dzieci... 
W drugiej części wystawy „Łącz
ność podczas wojny” możemy 
obejrzeć urządzenia teletechniczne, 
wyprodukowane przed lub w czasie 
wojny - radioodbiorniki używane 
w domach, a także sprzęt służący 
wojsku. Eksponatem, który wzbu
dza największe zainteresowanie, 
jest legendarna Enigma: trójwirni- 
kowa niemiecka maszyna szyfrują
ca, po raz pierwszy prezentowana 
we Wrocławiu. Ta „sekretna maszy
na do pisania" używana była przez 
wojsko niemieckie w latach 1928- 
-1945. W lipcu 1939 r. polscy na
ukowcy - Marian Rejewski, Henryk 
Zygalski i Jerzy Różycki - przekazali 
wywiadowi brytyjskiemu i francu
skiemu kopię maszyny - wynik swo
jej pracy nad złamaniem kodu. Dzię
ki ich dokonaniom oraz pracy Alana 
Turinga pod koniec wojny odszyfro
wano niemiecki meldunek. Wystawa 
w Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu będzie czynna do 15 
grudnia br.

W dniach 1-3 października br. od
będzie się w Białymstoku między
narodowa konferencja naukowa 
pt. „Stan badań nad wielokulturo
wym dziedzictwem dawnej Rzecz
pospolitej", zorganizowana przez 
Uniwersytet w Białymstoku ze środ
ków Departamentu Dziedzictwa 
Kulturowego w Ministerstwie Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego RP 
Tematy licznych referatów w cza
sie trzydniowych obrad - to m.in.: 
„Ochrona polskiego dziedzictwa 
kulturowego poza granicami Rze
czypospolitej. Prace Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN 
RP” (Dorota Janiszewska); „Polskie 
dziedzictwo kulturowe za granicami 
- ochrona i konserwacja" (Janusz 
Smaza); „Polskie i ukraińskie bada
nia nad historią architektury i sztuki. 
Metodologia i perspektywy badaw
cze - próba porównania" (Jakub 
Lewicki); „Inwentaryzacja kościo
łów rzymskokatolickich na terenie 
Rusi Koronnej" (Andrzej Betlej); 
„Ad Viliam Novam - Rezydencja 
Żółkiewskich w świetle badań archi
walnych" (Tadeusz Bernatowicz); 
„Perły z Atlantydy - relacja inwenta- 
ryzatorska z Białorusi” (Maria Kala- 
majska-Saeed); „Podróże w czasie: 
wspólna wielowiekowa przeszłość 
Łotwy i Polski” (Danuta Bilikiewicz- 
-Blanc); „Wielokulturowość dawnej 
Rzeczypospolitej przez pryzmat 
kolekcji graficznej Biblioteki Polskiej 
w Paryżu" (Paweł Ignaczak); „Arty
styczne dokonania Polaków w Gru
zji” (Janusz Mróz).
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W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie znajduje się ponad 250 tys. 
eksponatów, wśród których wiele łączonych jest z konkretnymi osobami. 

Poniższy artykuł sygnalizuje potrzebę przedstawienia militariów 
należących do wodzów Pierwszej Rzeczypospolitej bądź z nimi związanych.

Pamiątki po hetmanach 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Z
 JAROSŁAW GODLEWSKI

anim przedstawione zostaną wybrane ekspo
naty należące do zbiorów Muzeum Wojska 

Polskiego, a powiązane bądź użytkowane przez 
najwyższych dowódców koronnych i litewskich, 
przypomnijmy rolę w Pierwszej Rzeczypospolitej 
instytucji hetmana. Urząd hetmański na terenach 
Rzeczypospolitej wykształcił się na początku XVI w., 
pierwsi hetmani pełnili swoją funkcję czasowo. 
Dopiero za panowania Stefana Batorego ustalił się 
zwyczaj nominacji dożywotniej, pierwszym takim 
hetmanem był Jan Zamojski, pełniący urząd w latach 
1581-1605. W owym okresie zaczęto używać zwro
tu na określenie urzędu z łaciny dux exercituum. 
Każdy z członów Rzeczypospolitej - zarówno Wielkie 
Księstwo Litewskie, jak i Królestwo Polskie - posia
dał oddzielny skarb wojskowy oraz oddzielne siły 
zbrojne, a także niezależnych od siebie dowódców - 
hetmanów wielkich i polnych. Pierwszym hetmanem 
wielkim w Polsce był Mikołaj Kamieniecki (1503- 
-1515), a polnym Stanisław Chodecki (1492-1499), 
na Litwie zaś Konstanty Ostrogski (1497-1500) 
i Jerzy Radziwiłł (1521-1531).

Do najstarszych eksponatów w zbiorach Muzeum 
Wojska Polskiego przypisywanych osobie spra
wującej urząd hetmana należy szturmak paradny. 
Według zapisu dawnych inwentarzy należał do Jana 
Tarnowskiego (ur. 1488, zm. 1561), który sprawo
wał urząd hetmana w latach 1527-1561. Był jedną 
z najwybitniejszych postaci w dziejach wojskowości 
polskiej, a także autorem dzieła Consilium rationis 
bellicae (Rady sprawy wojennej), które stało się pod
waliną staropolskiej sztuki wojennej.

W czasach renesansu szturmak był jednym z naj
bardziej rozpowszechnionych hełmów otwartych. 
Podstawowe jego elementy - to: daszek, dzwon, 
grzebień oraz policzki (brak ich w szturmaku 
Tarnowskiego). Hetmański szturmak, wykonany 
z dwóch żelaznych blach skutych ze sobą w grzebie
niu, odznacza się niezwykle bogatą dekoracją - gra

werowaniem oraz repusowanymi scenami zaczerpnię
tymi z mitologii antycznej oraz Biblii, a także obra
zami z życia obozowego. Na jednej ze stron dzwonu 
wyobrażono porwanie Sabinek przez Rzymian, drugą 
zaś przyozdobiono sceną walki Rzymian z plemio
nami barbarzyńskimi. Dekorację hełmu dopełnia 
ozdobienie grzebienia. Z jednej jego strony ukazano

1. Szturmak paradny Jana Tarnowskiego, pierwsza potowa XVI w.

starotestamentowy motyw przedstawiający przybycie 
Judyty do obozu wojsk asyryjskich dowodzonych 
przez Holofernesa, drugą zaś stronę przyozdobio
no najciekawszymi scenkami z życia obozowego, 
w centralnej części umieszczając namiot dowódcy, 
obok którego stoi trębacz z fanfarą. Na płomieniu 
od fanfary widoczny jest stylizowany orzeł jagiel
loński z wpisaną literą „S” na piersi, będącą skrótem 
łacińskiej wersji imienia Sigismuntus - Zygmunt. Taki
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2. Siodło Stefana Czarnieckiego, XVII w.

3. 4. Buzdygan po Stanisławie Janie Jabłonowskim (3) 
i fragmenty buzdyganu (4), druga połowa XVII w.

5. Zbroja folgowa po Krzysztofie „Piorunie” Radziwille, 
przełom XVI i XVII w.

zaś bardziej płaski. Siedzisko (miejsce 
pomiędzy łękami) pokryte jest aksami
tem w kolorze niebieskim, haftowanym 
srebrną nicią. Do siodła doczepiono 
parę tybinek długości 19 cm i szeroko
ści 30 cm (po jednej z każdej strony), 
wykonanych z aksamitu i zdobionych na 
wzór siedziska srebrną nicią. Od spodu 
do ławek za pomocą troków przywią
zana jest druga para tybinek, wyko
nanych ze skóry, malowanych farbą 
w stylu orientalnym. Przy łęku przednim 
zamocowano kapę na olstra pistoletowe, 
wykonaną również z niebieskiego aksa
mitu, zdobioną motywami roślinnymi 
srebrną nicią. Mało wydaje się prawdo
podobne, aby prezentowane siodło było 
kulbaką, gdyż nie ma wysokich łęków, 
umożliwiających żołnierzowi walkę bro
nią sieczną.

Kolejnym wartym uwagi ekspona
tem znajdującym się w zbiorach muze-

wzór orła przyjęty został za panowania Zygmunta 
Starego. Wizerunki postaci, przedmiotów i zwierząt, 
w celu ożywienia i uwypuklenia atrakcyjności zdo
bienia, wzbogacone są niekiedy naniesioną cienko 
warstewką złota bądź srebra.

Na ekspozycji stałej muzeum warto również 
zwrócić uwagę na niepozornie wyglądające lek
kie siodło, należące zgodnie z tradycją do jedne
go z najwybitniejszych wodzów doby „potopu” 
- Stefana Czarnieckiego, który buławę hetmana pol
nego koronnego otrzymał tuż przed swoją śmiercią 
w 1665 r. Pomimo tego, że urząd hetmański sprawo
wał krótko, nie należy pomijać eksponatów związa
nych z nim, gdyż w świadomości Polaków funkcjo
nuje jako hetman, pogromca Szwedów oraz postać 
z hymnu narodowego, który dla ojczyzny ratowania 
wrócił się przez morze (słowa hymnu nawiązują do 
wyprawy duńskiej Stefana Czarnieckiego z lat 1658- 
-1659). Siodło przeszło z rąk rodziny Czarnieckich 
na Sapiehów, a następnie przekazane zostało rodzi
nie Bechowców; od 1920 r. znajduje się w zbiorach 
Muzeum Wojska Polskiego.

Stelaż siodła wykonany jest z drewna brzozowe- 
go, przy czym łęki i końce ławek obite są srebrną 
pozłoconą blachą, ozdobioną rytowanymi motywami 
roślinnymi, a także dodatkowo medalionami i roze
tami. Przedni łęk, profilowany, jest wysoki, tylny

um, a związanym z funkcją hetmana, jest buzdy
gan po Stanisławie Janie Jabłonowskim (ur. 1634, 
zm.1702), hetmanie polnym koronnym w latach 
1676-1682, a następnie hetmanie wielkim koronnym 
w latach 1682-1702. Buzdygan (z jęz. tureckiego 
„bozdogan” - pałka) należy do grupy broni obu
chowych, wywodzących się ze wschodu. Również 
na zachodzie Europy w XVI i XVII w. występo
wały buzdygany i buławy, a przykładem wyko
rzystania w znacznej mierze czysto prestiżowego 
są buzdygany szesnastowieczne z Livrustkammaren 
w Sztokholmie czy z wiedeńskiego Kunsthistorische 
Museum. Ciekawymi przykładami są również sie
demnastowieczne eksponaty należące do królów 
szwedzkich - buzdygan Gustawa Adolfa oraz buława 
Karola IX Sudermańskiego. Proweniencja tychże 
eksponatów jest typowo wschodnioeuropejska bądź 
turecka, świadczy o tym typowy dla tychże regionów 
sposób zdobienia i wykonania. Buzdygan w drugiej 
połowie XVII w. w wojsku Rzeczypospolitej nie peł
nił już swej pierwotnej, bojowej funkcji, ale stał się 
symbolem pełnionej godności. O ile buławy przyna
leżne były zwyczajowo hetmanom, o tyle buzdygany 
stanowiły wyróżnik dla oficerów średniej kadry, tj. 
poruczników, rotmistrzów i pułkowników, a także 
regimentarzy zastępujących hetmanów podczas ich 
nieobecności przy wojsku.
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Buzdygan należący do Stanisława Jana Jabło
nowskiego wykonany został z żelaza, jednakże bar
dzo bogato zdobiony złotą ornamentyką roślinną. 
Styl zdobienia sugeruje, iż mógł powstać w Turcji 
w drugiej połowie XVII w. Długość całkowita buz
dyganu wynosi 63 cm, a on sam składa się z trzech 
części. Górna - głowica zaopatrzona jest w sześć piór, 
które dodatkowo wycięte są w szpice. Pióra ozdobio
no motywami roślinnymi w postaci drobnych listków 
oraz kwiatów. Głowica umieszczona jest na trzonie, 
stylizowanym w górnej i dolnej części na kształt rurek 
z wyciętymi w zęby krawędziami; na rurkach umiesz
czono ozdoby w postaci drzewek. Trzecią część buz
dyganu stanowi wkręcany wraz z uchwytem sztylet 
o długości 20,7 cm, wyposażony w grot trójgraniasty 
z wklęsłymi ściankami. Jest to przykład broni typowo 
ozdobnej, pełniącej funkcję prestiżową. Buzdyganu 
tego hetman Jabłonowski używał zapewne w latach 
sześćdziesiątych XVII w., będąc wówczas pułkowni
kiem wojsk Jego Królewskiej Mości.

Nie można pominąć także imponującej zbroi folgo- 
wej po Krzysztofie „Piorunie” Radziwille. Krzysztof 
„Piorun” Radziwiłł od 1579 do 1589 r. sprawował 
urząd hetmana polnego litewskiego, a w latach 1589- 
-1603 pełnił funkcję hetmana wielkiego litewskiego. 
Przydomek „Piorun” zyskał podczas wyprawy na 
Psków, kiedy to w ciągu miesiąca, dowodząc około 
4 tys. żołnierzy, pokonał odległość ponad 1200 km, 
niszcząc przy tym zaplecze przeciwnika. Jan 
Kochanowski, będąc pod silnym wrażeniem tego 
wydarzenia, napisał wiersz pt. Jazda do Moskwy 
i zadedykował go Radziwiłłowi, jednakże najpełniej
szą syntezę z wyprawy przedstawił Andrzej Rymsza 
w Deketeros Akroama.

Zbroja folgowa używana była na przełomie XVI 
i XVII w. zarówno w Europie Zachodniej, jak również 
na obszarze Rzeczypospolitej i Węgier; w Niemczech 

znana była pod nazwą Krebsharnisch, tzn. zbroja 
rakowa. Konstrukcja tego rodzaju osłon ciała stała się 
wzorem dla wczesnych modeli kirysów husarskich. 
Egzemplarz przypisywany Krzysztofowi „Piorunowi” 
Radziwiłłowi waży około 47 kg, jest ewidentnie 
zbroją bojową. Komplet składa się z przyłbicy, napier
śnika, naplecznika, pary naramienników, fartucha, 
taszki, nabiodrka i rękawic. Zbroja ta przeznaczona 
była dla człowieka znacznej tuszy. Wykonano ją 
w całości ze stalowych folg, które połączono ze sobą 
mosiężnymi nitami. Przyłbica typu burgundzkiego 
ozdobiona jest na szczycie grzebieniem z ornamentem 
sznurowym. Pewnego rodzaju ciekawostką są dodat
kowe otwory wentylacyjne umieszczone w podbród
ku i z tyłu dzwonu, a także tylna lewa część dzwonu 
wzmocniona blachą. Nasuwają się dwie możliwości 
powodów jej wstawienia: wzmocnienie konstruk
cji po przekuciu blachy albo naprawa po uszko-
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6. 7. Szabla Michała 
Wiśniowieckiego (6) i jej 
rękojeść (7), 1713 r.
8. 9. Miecz Jana Zamojskiego (8) 
i fragment miecza (9), 
druga potowa XVI w.

(zdjęcia obiektów ze zbiorów
Muzeum Wojska Polskiego 

w Warszawie)

dzeniu w czasie bitwy, co wydaje 
się bardzo prawdopodobne, ponie
waż „Piorun” wystawiał się czę
sto na niebezpieczeństwo podczas 
starć z nieprzyjacielem. Napierśnik 
wykonany jest z 14 folg z ością 
biegnącą przez ich środek, naplecz- 
nik zaś z 15. Obie części kirysu 
złączono ze sobą śrubami motylko
wymi, na obu też występują zdobie
nia w postaci punktów biegnących 
wzdłuż pach oraz ornamentu sznu
rowego. Pozostałe elementy zbroi, 
wyłączając rękawice, zdobione są 
w podobnym stylu i łączone mosięż
nymi nitami. Rękawice wzmocniono 
dodatkowo nitami stalowymi. Brak 
bogatego zdobnictwa nie przekreśla 
możliwości używania zbroi przez 
hetmana litewskiego, tym bardziej że wykonana jest 
solidnie i precyzyjnie. Również jej rozmiary mogą 
przemawiać za przynależnością właśnie do niego.

Wśród przedmiotów związanych z osobami het
manów w ciągu XVI-XVIII w. warto też zwró
cić uwagę na szablę polską z 1713 r., należącą 
do hetmana litewskiego Michała Wiśniowieckiego. 
Interesujące są okoliczności przekazania szabli bratu 
hetmana - Januszowi Antoniemu Wiśniowieckiemu. 
Michał Wiśniowiecki pełnił funkcję hetmana polne
go w latach 1702-1703, a następnie po zdradzie het
mana wielkiego litewskiego Kazimierza Jana Sapiehy, 
który przeszedł na stronę Szwedów i Stanisława 
Leszczyńskiego podczas Wielkiej Wojny Północnej 
(1700-1721), otrzymał nominację na urząd hetma
na wielkiego litewskiego; sprawował go w latach 
1703-1707. W 1707 r. również i on zdradził Augusta 
II, dostał się do niewoli rosyjskiej, skąd następnie 
udał się na emigrację. W latach 1712-1713 przeby
wał na dworze Karola XII w tureckich Benderach, 
gdzie monarcha szwedzki urzędował po klęsce pod 
Połtawą w 1709 r. Wówczas to przesłał szablę swo
jemu bratu. Głownia szabli ma długość 83,5 cm,

wygięta jest na 6,5 cm, szerokość u trzonu wynosi 
3,3 cm, ciężar 0,84 kg, a długość całkowita z rękojeś
cią 97,5 cm. Pod krzyżem, na zastawie głowni pozio
mo umieszczono herb Wiśniowieckich - „Korybut”, 
inkrustowany złotem. Nad tarczą herbową znajduje 
się korona rangowa w postaci mitry książęcej. Sama 
tarcza przedstawiona jest natomiast na tle płaszcza 
książęcego, podszytego gronostajem. Na głowni, 
poniżej herbu, umieszczono inkrustowany złotem 
napis po łacinie, zapisany w dwóch liniach wzdłuż 
grzbietu, wraz z ozdobnym motywem roślinnym; 
napis ciągnie się aż do młotka. Po przetłumacze
niu brzmi: „Ku pamięci czasu spędzonego w Turcji 
z Najjaśniejszym Karolem, niezwyciężonym królem 
Szwecji Michał książę Wiśniowiecki, hetman z obioru 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, darowuje rodzone
mu bratu księciu wojewodzie krakowskiemu dnia 
10 stycznia 1713”. Ciekawa jest oprawa rękojeści 
szabli - otwarta, stylizowana na bałkańską z wydat
nym jelcem krzyżowym, na którym oprócz krzyżyka 
znajdują się motywy zdobnicze naśladujące styl orien
talny, dodatkowo przyozdobiona perłami. Okładziny 
listewki łączy srebrna blaszka, na której wyryto
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napis: „Wincenty hrabia Krasiński poseł na Sejm 
Pawłowi Biernackiemu Deputowanemu 1818 Roku”. 
Komplet uzupełnia pochwa drewniana, obciągnię
ta aksamitem w kolorze karmazynowym, obecnie 
mocno wyblakłym, z okuciami górnym i dolnym. 
Dwie ryfki umożliwiają podwieszenie szabli na rap
ciach, przy czym dolna ryfka połączona jest z oku
ciem. Waga pochwy wynosi 0,84 kg. Szabla trafiła 
do Muzeum Wojska Polskiego ze zbiorów Antoniego 
Strzałeckiego w 1920 r.

W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego znajdują 
się eksponaty związane z najwyższą kadrą dowódczą 
z okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Poza 
zaprezentowanymi wyżej na ekspozycji stałej jest też 
głownia miecza z inkrustowanym herbem „Jelita”, 
należącego prawdopodobnie do Jana Zamojskiego. 
Także głownię szabli z herbem Potockich „Pilawa” 
łączyć można z którymś z hetmanów, tak licznie 
reprezentujących tę rodzinę. Nie mniej ciekawe są 
dokumenty z XVII w. z odciśniętymi pieczęciami 
hetmańskimi należącymi do Michała Kazimierza 
Paca - hetmana litewskiego oraz Stanisława Jana 
Jabłonowskiego - hetmana koronnego. Jako że

przedmioty te należały do konkretnych hetmanów, 
stały się bezcennymi zabytkami ukazującymi specy
ficzną staropolską kulturę, pokazują także upodo
bania oraz modę panującą wśród elit społecznych 
i dowódczych w XVI-XVIII w. (większość hetmanów 
pochodziła z rodów magnackich). Hetmani koronni 
i litewscy czerpali wzorce zarówno z zachodu Europy, 
jak i dzięki położeniu geograficznemu naszego pań
stwa z obszarów wschodnich, przez co wzbogacali 
rodzimą kulturę i wojskowość.

Jarosław Godlewski

Spotkanie z książką

PIAST NA ELEKCYJNYM TRONIE

W2009 r. ukazała się wydana przez Bibliotekę Narodową książ
ka Hanny Widackiej Piast na elekcyjnym tronie. Michał Korybut 
Wiśniowiecki w grafice XVII i XVIII wieku ze zbiorów polskich i francuskich. 

Publikacja ta jest trzecią i ostatnią z serii poświęconej sztychowanej iko
nografii elekcyjnych królów Polski, autorstwa Hanny Widackiej. Pierwszy 
katalog zawierał ryciny z portretami króla Stanisława Leszczyńskiego 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 2006), drugi - Stanisława Augusta 
Poniatowskiego (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 8, 2008).

W polskiej historiografii Michat Korybut Wiśniowiecki zapisał się 
zdecydowanie negatywnie. Współcześni królowi wytykali mu wiele wad, 
w tym kompletną ignorancję w sztuce rządzenia krajem, ale ówczesna 
skomplikowana sytuacja w Polsce trudna byłaby raczej do 
opanowania i przez zdolniejszego monarchę. Jak pisze 
Hanna Widacka: „A wszystko to działo się w czasie, gdy do 
ataku na Rzeczpospolitą - pogrążającą się w chaosie walk 
wewnętrznych, z rozpadającymi się strukturami państwowymi 
i społecznymi, pozbawioną autorytetów moralnych - spo
sobiły się już wojska tureckie. Kamieniec Podolski padt 27 
sierpnia 1672 r. [...] Wiśniowiecki nie dożył wspanialej wiktorii 
chocimskiej, odniesionej przez Jana Sobieskiego 11 listopa
da 1673 r."

W starannie wydanej książce, właściwie tzw. katalogu 
rozumowanym, zamieszczone zostały 52 ryciny Michała

Korybuta Wiśniowieckiego (niektóre mało znane lub publikowane po 
raz pierwszy). Oglądamy 5 portretów władcy w stroju koronacyjnym, 
5 - w stroju polskim i 4 portrety konne oraz 7 portretów w scenach 
historycznych i alegoryczno-symbolicznych. Najwięcej (31) jest portre
tów w peruce i zbroi, one też zostały wykonane najlepiej pod wzglę
dem artystycznym. Widocznie tchórzliwy z natury król dodawał sobie 
splendoru zamawiając tego typu wyobrażenia. Teza ta znajduje też 
uzasadnienie, jeśli weżmiemy pod uwagę krótkie, niespełna pięcioletnie 
panowanie, podczas którego powstało tak mato portretów, z tak dużą 
przewagą wizerunków w zbroi. Reprodukcjom wszystkich grafik towa
rzyszą szczegółowe noty katalogowe, charakteryzujące walory przed

stawionych grafik oraz zawierające informacje na temat ich 
autorów, technik, w których je wykonano, okoliczności ich 
powstawania i rozpowszechniania.

Publikacja zawiera słownik artystów i wydawców 
rycin, wykaz autorów i tytułów dziel drukowanych oraz 
indeks osób, co niewątpliwie jeszcze wzbogaca jej 
wartość. Książkę można nabyć (cena: 50 zł) w więk
szych księgarniach oraz zamówić w Sekcji Promocji 
Wydawnictwa Biblioteki Narodowej (02-086 Warszawa, 
al. Niepodległości 213, tel. 022 608-25-39, e-mail: 
promocja@bn.org.pl).
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Dwa lata temu opublikowany został na lamach „Spotkań z Zabytkami” artykuł o losach urny 
z sercem Tadeusza Kościuszki (nr 10, 2007, ss. 12-15), w tym roku o poświęceniu szabel 
Tadeusza Kościuszki i Józefa Wodzickiego (nr 4, 2009, ss. 10-12), a teraz proponujemy 

kolejny tekst o Naczelniku.

Katafalk 
Tadeusza Kościuszki

W
r HANNA WIDACKA

ostatnim punkcie testamentu Tadeusz 
Kościuszko życzył sobie, aby jego ciało 

zostało zaniesione do grobu przez sześciu ubogich. 
Wyrażona wola Naczelnika, wypływająca z jego wro
dzonej i niespotykanej wręcz skromności, została speł
niona podczas pogrzebu w Solurze 29 października 
1817 r., kiedy to sześciu ubogich starców niosło mary 
z otwartą trumną z zabalsamowanym ciałem bohate
ra, ubranym w „czarną powszechną suknię”, jak in
formował Karol Falkenstein w szczegółowej biografii 
Kościuszki (1827 r.). Po złożeniu zwłok na katafalku 
w solurskim kościele jezuitów przeniesiono je do po
dwójnej trumny - metalowej (cynowej oplecionej 
słomą), szczelnie zalutowanej i zewnętrznej - dębo
wej, opatrzonej pieczęciami miasta Solury, zmarłego 
Naczelnika i Franciszka Ksawerego Zeltnera, miejsco
wego wójta. Tę podwójną trumnę umieszczono na
stępnie w krypcie pod wielkim ołtarzem, gdzie spo
czywała do wiosny 1818 r., czekając na uroczysty po
grzeb na Wawelu w Krakowie (22 czerwca 1818 r.). 
Po uzyskaniu zgody cara Aleksandra I na sprowadze
nie szczątków Naczelnika trumnę przekazano Polakom 
23 marca 1818 r. Wydelegowany w tym celu przez cara 
Antoni Jabłonowski transportował ją do kraju przez 
Ulm i Wiedeń aż do Krakowa. 11 kwietnia tego roku 
władze krakowskie postanowiły - do czasu pogrzebu - 
złożyć ją w kolegiacie św. Floriana na Kleparzu. Tutaj 
też dla dokonania „aktu uznania” (czyli stwierdzenia, 
że zawiera ona rzeczywiste szczątki Kościuszki) otwo
rzono obie trumny: autopsja wykazała zadziwiająco zły 
stan zachowania zwłok. Trumny cynowej, po powtór
nym zalutowaniu, nigdy już nie otwierano, nawet 24 li
stopada 1938 r., kiedy to przeprowadzono eksploracje 
wszystkich grobów w krypcie św. Leonarda. Rysunek 
tuszem rodowitego krakowianina Michała Stachowicza 
(1768-1835), malarza, rysownika i grafika, ukazuje dwa 
widoki zewnętrznej trumny dębowej: boczny w per
spektywie i ujęcie z góry samego wieka, ozdobionego 
dębowym wieńcem, tabliczką inskrypcyjną, krakuską 
i skrzyżowanym orężem. Oprócz tego źródła ikono
graficznego, znajdującego się w Bibliotece Narodowej 

w Warszawie, dysponujemy jeszcze zdjętą z natury fo
tografią, wykonaną w tymże 1938 r. i przechowywaną 
w zbiorach wawelskiej bazyliki.

Podwójną trumnę po przewiezieniu z dotychcza
sowego prowizorycznego miejsca w kolegiacie św. 
Floriana ustawiono w spowitej kirem katedrze wa
welskiej, na okazałym katafalku, wzniesionym przed 
konfesją św. Stanisława, według projektu oficerów

inżynierii Królestwa Polskiego, obu napoleończyków 
- Adama Bojanowicza i Franciszka Kossa. Oni to nad
zorowali stolarza Hanumicza i cieślę Radwańskiego 
z pomocnikami.

Budowla była imponująca. Przypominała pod
stawę rzymskiej kolumny Trajana. Sześć nałożonych 
na siebie coraz to mniejszych platform tworzyło jak
by stopnie. Na najwyższym podium, o wymiarach 
5x3 m,wznosił się właściwy katafalk z czterostopnio
wym zwężeniem ku górze, gdzie znajdowało się miejsce 
na trumnę. Jego ściany zostały ozdobione temperowy
mi malowidłami en grisaille, autorstwa wspomnianego 
Stachowicza, wykonanymi według pomysłu księdza 
Sebastiana Sierakowskiego, architekta, teoretyka bu
downictwa i rektora krakowskiej Akademii (do treści 
malowideł powrócimy za chwilę). W czterech rogach 
katafalku umieszczono pięciometrowe, przybrane mili
tariami kolumny, zwieńczone sześcioma białymi orłami. 
Trumna Naczelnika spoczywała na lufach armatnich.
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1. Michał Stachowicz, 
„Trumna Tadeusza 
Kościuszki”, 1819 r., rysunek 
piórkiem

2. Teodor Baltazar 
Stachowicz, „Katafalk 
Kościuszki”, 1818 r. (?), 
olej na blasze

KATAFAL, i> TADEUSZA KOŚCIUSZKI. 
w Kościele Rated: Krakowskiem, pod Zwłoki. Jeóo 

n a dz i eh _ 25. Czerwca 1818. r wyslawio 11 v.

\ z

2

Na niej złożono krakuskę i pałasz, z którego krepowa 
szarfa spływała aż do stóp katafalku. Na jego górnych 
i dolnych stopniach zapalono dziesiątki kolorowych 
lampek oliwnych, a dołem w świecznikach jarzyły się 
grube gromnice.

Po uroczystościach pogrzebowych uchwałą krakow
skiego Senatu (2 lipca 1818 r.) katafalk przekazano 
Towarzystwu Dobroczynności i umieszczono w jed
nej z sal wawelskiego zamku, gdzie za skromną opłatą 
był pokazywany aż do 1840 r. Potem, przeniesiony do 
klasztoru dominikanów, podzielił smutny los innych 
zabytków w tragicznym pożarze Krakowa w 1850 r. 
Oprócz dokładnych współczesnych opisów (m.in. 
Karola Falkensteina i Francuza Marc Antoine’a Juliena) 
szczęśliwie zachowały się cenne źródła ikonograficzne, 
stąd mamy dzisiaj wyobrażenie, jak ów katafalk wyglą
dał. Najdokładniej uwiecznił go około 1818 r. w olej
nym malowidle na blasze Teodor Baltazar Stachowicz 
(1800-1873), syn i uczeń wspomnianego Michała, 

który - oprócz kopiowania obrazów ojca - malował 
pejzaże i weduty, zwłaszcza Krakowa. Ten sygnowany 
obraz, o wymiarach 42 x 34 cm, własność Muzeum 
Narodowego w Krakowie, znajduje się obecnie w eks
pozycji Muzeum Niepołomickiego. Istnieje jeszcze ów
czesna grafika: anonimowa akwatinta, wykonana na 
podstawie rysunku Piotra Michałowskiego (katafalk 
we wnętrzu katedry, egzemplarz ze zbiorów Ambrożego 
Grabowskiego, obecnie w Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym w Krakowie) oraz miedziorytowy portret 
Kościuszki autorstwa Carla Hermana Pfeiffera, z wpi
sanym w dolnej części widokiem wawelskiego castrum 
doloris (egzemplarz w zbiorach Biblioteki Narodowej). 
Ta ostatnia rycina, powstała w Wiedniu, ozdobiła poemat 
Auguste’a de Lagarde’a pt. Les obseques de Kościuszko 
aux tombeaux des Rois de Pologne a Cracovie, wydany 
w Monachium w 1819 r.

Bodaj najcenniejsze, ocalałe z pożaru cztery płót
na Stachowicza przekazano w 1858 r. Towarzystwu
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3. Michał Stachowicz, 
„Jerzy Waszyngton 
odznacza Kościuszkę 
Orderem Cyncynata”, 
1818 r., tempera na płótnie

4. Michat Stachowicz, 
„Przysięga Kościuszki”, 
1818 r., tempera na ptótnie
5. Michat Stachowicz, 
„Apoteoza Kościuszki”, 
1818 r., tempera na ptótnie
6. Michat Stachowicz, 
„Wzięcie do niewoli 
Tadeusza Kościuszki 
pod Maciejowicami
10 października 1794 roku”, 
1818 r. (?), 
rysunek piórkiem
7. Michat Stachowicz, 
„Kościuszko wśród 
legionistów polskich 
we Francji”, 1818 r., 
tempera na ptótnie

(ilustracje: 1,6- w zbiorach
Biblioteki Narodowej 

w Warszawie,
2-5, 7 - w zbiorach

Muzeum Narodowego 
w Krakowie)

Naukowemu Krakowskiemu. Następnie trafiły one do 
Akademii Umiejętności, skąd jako dar znalazły się (od 
1915 r.) w tamtejszym Muzeum Narodowym. Dwa 
z nich, o wymiarach 163, 5 x 300 cm, zdobiły dłuższe, 
boczne ściany katafalku, dwa pozostałe, o wymiarach 
165 x 181 cm, zbliżone do kwadratu, pochodziły z tyl
nej i frontowej ściany tej okazjonalnej budowli. Treść 
monochromatycznych malowideł, sporządzonych 
tłustą temperą na gruncie kredowym i naśladujących 
płaskorzeźbę, poprzedzonych szkicami rysunkowymi 
(także w krakowskim Muzeum Narodowym), nawią
zywała do najważniejszych momentów z życia boha
tera, objaśnionych w inskrypcjach, cytowanych przez 
wymienionego Juliena. Wybór treści wyzwolił jednak 
szeroką dyskusję. Zgodnie zaakceptowano dwie sce
ny: odznaczenie Kościuszki przez Jerzego Washingtona 
Orderem Cyncynata („DECUS HEROIS IN AMERICA", 
Odznaczenie bohatera w Ameryce) oraz akt przysięgi 
Naczelnika na Rynku krakowskim 24 marca 1794 r. 5
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(„SACRAMENTUM HEROIS PRO PATRIA”, 
Przysięga bohatera Ojczyźnie), które miały 
ozdobić dłuższe boki katafalku. Natomiast 
kompozycje przewidziane na jego przód i tył 
wzbudziły zdecydowane sprzeciwy. Sebastian 
Sierakowski w swej początkowej koncepcji pro
jektował ozdobienie frontonu alegorią związa
ną z miejscem śmierci bohatera - ze Szwajcarią. 
Scena miała przedstawiać Kościuszkę wnoszą
cego kamień wolności do świątyni, w której 
znajdował się grób legendarnego Wilhelma 
Telia (była to aluzja do walk wolnościowych 
w obu krajach). Ów pomysł upadł, gdyż zapro
testowali trzej rezydenci zaborczych mocarstw, 
a nie chciano w najmniejszym stopniu drażnić 
Rosji, Prus i Austrii. Zatem Stachowicz nama
lował inną alegorię, wolną od niebezpiecznych 
skojarzeń: personifikacja Nieśmiertelności 
lub Sławy unosi gwiezdny wieniec nad me-

6

dalionem z wizerunkiem Kościuszki, podczas gdy 
ukoronowana Polonia rozpacza, obejmując grobową 
urnę (napis nad obrazem: „HEROIS GENIUM FAMA 
IMMORTALIBUS ADDIT”, Sława wprowadza mię
dzy nieśmiertelnych geniusza bohatera, pod obrazem: 
„RELIQUIAS CINERUM PATRIA GRATA FOVET”, 
Wdzięczna Ojczyzna przechowuje szczątki popiołów).

Ostatnia scena, zdobiąca tył katafalku, początko
wo miała wyobrażać wzięcie Kościuszki do niewo
li pod Maciejowicami (zachowany doń wykonany 
przez artystę szkic piórkiem znajduje się w Bibliotece 
Narodowej), ale z uwagi na wspomniane względy cen- 
zuralne oraz przygnębiające wrażenie, jakie by wywarła, 
zrezygnowano z niej. W tym miejscu umieszczono na
tomiast kompozycję uwieczniającą słynny epizod z cza
su pobytu Naczelnika we Francji w 1814 r.: wówczas 
Kościuszko, mieszkający w Berville u Zeltnerów, ura
tował mieszkańców pobliskiej wioski Cugny przed ruj
nującą rekwizycją wojskową, dokonaną (według miej

scowej tradycji) przez oddział jazdy polskiej w wojsku 
Napoleona, bądź też (według innej wersji) przez pułk 
Polaków w służbie rosyjskiej. Dając się poznać, tak da
lece zawstydził wykonawców grabieżczej kontrybucji, 
że ci nie tylko rzucili mu się do nóg, błagając o przeba
czenie, lecz także poniechali swoich działań („NOMEN 
HEROIS HOSPITES VENERANDUM”, Imię bohatera 
między innymi uszanowane).

W 1822 r. drewniana zewnętrzna trumna Naczel
nika, umieszczona dość prowizorycznie w krypcie 
św. Leonarda, uległa uszkodzeniu. Wówczas zaczęto 
przemyśliwać nad wzniesieniem trwałego sarkofagu. 
W Bibliotece Jagiellońskiej zachowało się kilka cieka
wych projektów; jeden z nich, autorstwa wspomniane
go Sebastiana Sierakowskiego, przewidywał sarkofag 
z powtórzonymi na nim kompozycjami Stachowicza. 
Dodatkowo zaplanowano tu dwa medaliony z podobi
zną Kościuszki w scenie przysięgi i „z okrętem skołata
nym burzą”, fasces broni polskiej i amerykańskiej oraz 
oba Ordery - Cyncynata i Virtuti Militari. Inny projekt 
niezmordowanego Sierakowskiego proponował odla
nie sarkofagu z żelaza w hutach gliwickich. Zdobić go 
miały wyłącznie kompozycje z orderów i wiązek broni. 
Ale i ten pomysł przepadł, głównie z uwagi na koszty 
(24 tys. zł).

Dopiero w 1830 r. Komitet Budowy Mogiły 
Kościuszki zamówił sarkofag z kamienia dębnickiego 
w pracowni kamieniarskiej pod Chęcinami, za 1620 zł. 
Zamówienia niestety także nie zrealizowano, ponie
waż w czasie powstania listopadowego atelier uległo 
zniszczeniu. Obecnie istniejący klasycystyczny sarkofag 
wzniesiono ostatecznie w 1832 r. z kamienia dębnickie
go, na podstawie projektu Franciszka Marii Lanciego 
(1799-1876), architekta włoskiego sprowadzonego do 
Polski w 1825 r. Sarkofag wykuł krakowski rzeźbiarz 
i sztukator Paweł Filippi (1803-1860). Koszt całego 
przedsięwzięcia wyniósł 3747 zł ze składek publicz
nych. W końcu grudnia 1832 r. włożono do grobow
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ca trumnę, zalano ołowiem ankry i położono wieko 
- a wszystko działo się bez jakichkolwiek uroczystości, 
bez rozgłosu, niemal potajemnie; upadek powstania 
listopadowego położył się cieniem także na ostatecz
nym pochówku Naczelnika. Warto dodać, iż dzieło 
Filippiego stanęło dokładnie w tym miejscu, które nie
gdyś obrał sobie na wieczny spoczynek król Stanisław 
August Poniatowski.

Omówiony katafalk, wprawdzie najsławniejszy, nie 
był bynajmniej pierwszym katafalkiem w trakcie kra
kowskich funeraliów. Wcześniej wzniesiono takie oka
zjonalne konstrukcje w kościele kapucynów (24 listo
pada 1817 r.) oraz w kościele Mariackim (23 grudnia 
tego roku), towarzyszące odprawianym egzekwiom. 
Pierwszy katafalk, zaprojektowany przez o. Beniamina 
(Piotra Pawła Szymańskiego), przybrany kwiatami i ga
łązkami rozmarynu, udekorowano na froncie „wielkim 
ozdobnym kartonem” (czyli zapewne malowidłem) nie
zastąpionego Stachowicza, przedstawiającym „insygnia 
narodowe i Kościuszkę jako najwyższego wodza Wojsk 
Polskich”. O drugim katafalku wiadomo tylko tyle, że 
stanął „gustem do wspaniałości zbliżonym wystawiony 
i rzęsistym oświecony światłem”.

Wszelkie pamiątki po tych uroczystościach trzyma
no po domach, traktując je jak najdroższe relikwie. 
Nawet karawan (szeroki, na niskich kołach) wiozący 
zwłoki Kościuszki przez wiele lat stal w sieni wawel
skiego zamku i każdy, kto chciał, mógł go zobaczyć. Jak 
utrzymywał naoczny świadek tych wydarzeń, Kazimierz 
Girtler, „nikt nie odmówił, każdy szedł obejrzeć ów wóz 
pogrzebny” (Michał Rożek, Wawel i Skałka. Panteony 
polskie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995, s. 101).

Pogrzeb Tadeusza Kościuszki w krakowskiej kate
drze, który nastąpił niedługo po złożeniu tam do gro
bu księcia Józefa Poniatowskiego (23 lipca 1817 r.), 
świadczył nie tylko o powszechnym i zaiste ogrom
nym kulcie Naczelnika, lecz także potwierdzał nową 
funkcję krypt wawelskich jako narodowego Panteonu. 
W nim mieli odtąd spoczywać wielcy Polacy, gdy za
brakło monarchów.

Jak zauważył Wacław Woźnowski, Tadeusz Koś
ciuszko należał do tych nielicznych osób w Polsce, któ
rych nigdy nie ośmieszano w satyrach (W Woźnowski, 
Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta, 
Kraków 1973, s. 167). Jego wyjątkowe przymioty 
zapewniły mu równie wyjątkowe miejsce w dziejach 
naszego narodu. Podkreślił to już w 1937 r. Szymon 
Askenazy, pisząc niezwykle trafnie: „Wszak on wojsko
wym ni politycznym nie był geniuszem. Po wygranej 
Racławic przegrał Szczekociny i Maciejowice. Mylił się 
tylekroć na rzeczach i ludziach. A jednak o niego, bez
silnego biednego starca, jeszcze spierali się Napoleon 
i Aleksander, najwięksi mocarze świata. A jednak on 
został jednym z nieśmiertelnych bohaterów ludzkości. 
Czemu? Bo imię jego jest Polska” (cyt. za Bartłomiejem 
Szyndlerem, Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Warszawa 
1991, s. 370).

Hanna Widacka
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Wokół jednego zabytku

Tajemnicze 
zniknięcie 

Orderu 
Cyncynata

W
e wspomnieniach Kajetana Kraszewskiego (1827- 
-1896), najmłodszego brata pisarza Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, z zamiłowania muzyka, meteorologa 
i astronoma, niezrównanego gawędziarza i pamiętnikarza, 

osiadłego w rodzinnym Romanowie na Podlasiu - niepoślednią 
rolę odgrywa pamięć o Tadeuszu Kościuszce i jego rodzinie. 
Jeszcze za życia podał Kraszewski do publicznej wiadomości 
garść „poczerpniętych bądź ze starych papierów i dokumentów, 
bądź z tradycji ustnej" informacji o rodzinie Kościuszków, a także 
o samym generale z czasu jego pobytu na Podlasiu, w tym 
także o „starej rezydencyi, niegdyś Hetmana Sosnowskiego, 
Sosnowicy, uświęconej nieśmiertelną pamięcią Generała" 
(K. Kraszewski, „Kłosy”, nr 810, 811, 874, 875, 1881 r.; nr 968, 
1884 r.). Pretekstem zaś do opisania owej starej rezydencji była 
miłość nieznanego wtedy jeszcze młodego oficera ze Szkoły 
Kadetów, przy tym niebogatego szlachcica, do córki hetmana, 
„chociaż i ten Hetman - jak czytamy we wspomnieniu - dopiero 
niedawno również urósł byt z małego ziemianina; miłość bez 
nadziei, cnotliwa, piękna i cicha”, która na wieki pozostałaby 
nieznaną światu, „gdyby ów skromny kadet nie zolbrzymiał 
na bohatera, przy którego stawie owa świetność hetmańska 
znikła, jak przelotny blady meteor przy słonecznym blasku" 
(K. Kraszewski, Sosnowica i wspomnienia o Kościuszce 
przez......Kłosy", nr 968 z 17 stycznia 1884 r., s. 38).

W jednym ze wspomnień o bohaterskim generale, opub
likowanych już w naszych czasach, pisał: „Niedaleko tu od 
nas w Dotholisce mieszkał niegdyś Kościuszko, wówczas 
podobno, gdy się jeszcze w pannie hetmanównie Sosnowskiej 
z Sosnowicy kochał po powrocie z Ameryki" (K. Kraszewski, Silva 
rerum. Wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830-1881, oprać., 
Zbigniew Sudolski, Warszawa 2000, s. 200). Czy rzeczywiście 
ów znany skądinąd afekt młodego oficera do pięknej Ludwiki 
Sosnowskiej, późniejszej księżnej Lubomirskiej, przetrwał tak 
długą próbę czasu - trudno dziś jednoznacznie powiedzieć. 
Jedni bowiem stawiali naszego (i nie tylko naszego) bohatera 
na tak wysokim piedestale, że „Na banalne, choćby bardzo 
dekoracyjne romansowanie - On byt za wielki w swej posągowej 
prostocie [...]” (Feliks Koneczny, Tadeusz Kościuszko. Zycie, 
czyny, duch, Poznań 1922, s. 118). Drudzy w owej było nie było 
„Nieszczęśliwej miłości Kościuszki" (tytuł dawno zaginionego 
manuskryptu poświęconego generałowi - cyt. za: Bartłomiej 
Szyndler, Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Warszawa 1991, 
s. 52) chcieliby widzieć może nazbyt wiele. Jednak większość 
pamiętnikarzy i biografów jest zdania, że romans rzeczywiście 
byt, ale przed wyjazdem Kościuszki do Ameryki.

Zostawiwszy zatem ostateczne rozstrzygnięcie tego proble
mu, wróćmy do zapisków rodzinnych Kajetana Kraszewskiego, 
w których pamiętnikarz pisał dalej, że Kościuszko powróciwszy 
z Ameryki nie tylko „siedział w Dotholisce" (co z kolei nie podlega 
już dyskusji, gdyż wiadomo, że rzeczywiście bywał tam w owym



(ilustracje: 1 - Muzeum Narodowe w Krakowie,
2-wg Benson J. Lossing, „Pictorial Field Book of the 

Revolution", vol. 1, 1850)

1. „Jerzy Waszyngton odznacza Tadeusza 
Kościuszkę Orderem Cyncynata”, fragment obrazu 
Michała Stachowicza, 1818 r., ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie
2. Order Cyncynata na rycinie z ok. 1850 r.

czasie u swojej siostry Anny Estkowej i szwagra Piotra Estki), 
lecz także zostawi) w Dotholisce „pamiątkę wymurowawszy swoją 
ręką rodzaj pomniczka na polu, naprzeciw dworu, wjeżdżając od 
Grabówki do Dofholiski po prawej stronie. Stoi ten pomniczek do 
dnia dzisiejszego. Stoi też jeszcze stara unicka cerkiewka nieda
leko, lecz już od dawna nabożeństwo się w niej nie odprawia i jest 
zamknięta. W tej cerkiewce zawiesi! byl Kościuszko jako votum 
swój order amerykański Cyncynnata i byl on tam aż do roku mniej 
więcej 1850, w którym znikł. Zdaje się, iż to panowie Jasieńscy 
z Rozwadówki czy Brussa ściągnęli go, i to wiem - dodaje na 
koniec Kraszewski - iż go widziano w Warszawie w zbiorze Bajera 
Karola, fotografa i archeologa" (K. Kraszewski, Silva rerum..., 
ibidem). Podobnie o umieszczeniu przez Kościuszkę Orderu 
Cyncynata, jako wotum w miejscowej cerkiewce, pisa! też 
w swoich wspomnieniach Józef Ignacy Kraszewski (Pamiętniki, 
oprać. Wincenty Danek, Wroclaw 2005, ss. 226-227).

Pomniczek wzniesiony w Dotholisce przez Kościuszkę, 
niestety, nie zachowa! się. Szczęśliwie jednak, dzięki drze
worytowi sporządzonemu na podstawie rysunku Bogusława 
Kraszewskiego, syna Kajetana, i opublikowanemu w prasie 
(„Pomnik postawiony przez Tadeusza Kościuszkę w Dotholisce. 
Rysowat z natury Bogusław Kraszewski", drzeworyt sztor
cowy, „Tygodnik Ilustrowany", nr 874 z 30 marca 1882 r., 
s. 208) wiemy przynajmniej, jak wygląda). A to z kolei pozwoliło 
w 1988 r. mieszkańcom Dotholiski i pobliskich Wisznic odtwo
rzyć pomniczek, na którym umieszczono tablicę z napisem: 
„ TADEUSZOWI / KOŚCIUSZCE / BOHATEROWI NARODOWEMU 
/ 1746-1817 / SPOŁECZEŃSTWO / GMINY WISZNICE".

Wydaje się także, iż ustalenie dalszych losów słynnego 
Orderu Cyncynata, znanego nie tylko z tempery Michała 
Stachowicza, ale utrwalonego również na wielu portretach 

przedstawiających zwycięzcę spod Saratogi 
i późniejszego naczelnika insurekcji 1794 r., po 
tylu latach od zaginięcia odznaczenia, jest już 
chyba niemożliwe. Chociaż... trop prowadzący 
do Karola Beyera, o którym wiadomo, że byt 
nie tylko fotografem i archeologiem, ale także 
znanym kolekcjonerem i cenionym znawcą 
numizmatów (zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 6, 2008, s. 39) jest dość prawdopodobny. 
Pozostaje zatem już tylko pytanie: czego - przy
najmniej teoretycznie - należałoby szukać?

Order Cyncynata byt niezwykle cenionym, 
prestiżowym odznaczeniem, które, wraz ze spe
cjalnym certyfikatem w postaci dyplomu, otrzy
mywali członkowie elitarnego Towarzystwa 
Cyncynatów (Society of the Cincinnati), zawiąza
nego 13 maja 1783 r. przez zebranych w obozie 
wojskowym pod Newburgiem, w stanie Nowy 
Jork, kombatantów amerykańskiej rewolucji. 
Odznaczenie to świadczyło o przynależności do 
związku zrzeszającego najbardziej zasłużonych 
oficerów w służbie amerykańskiej armii, którzy - 
niczym Rzymianin Lucjusz Kwintus Cincinnatus, 
obwołany w 458 r. p.n.e. przez senat dykta
torem Rzymu - „wszystko opuścili dla obrony 
ojczyzny" i wskazywało na niewątpliwe zasługi 
przyjmowanego w jego szeregi kombatanta. 
Cel Towarzystwa określały trzy niezmienne zasa
dy: „Bronić swych, wywalczonych z takim tru
dem, praw. Umacniać trwałość związku stanów. 
Wspierać członków stowarzyszenia, gdy znajdą 
się w potrzebie, także wdowy i sieroty po kom
batantach". Pierwszym prezesem Towarzystwa 
Cyncynatów, wybranym przez jego członków 
19 czerwca 1783 r., został Jerzy Waszyngton. I to 

on, wiosną 1784 r., wręczył Tadeuszowi Kościuszce to zaszczyt
ne odznaczenie.

Pomysłodawcą i projektantem Orderu Cyncynata byl major 
Pierre Charles L’Enfant z Kontynentalnego Korpusu Inżynierów. 
Odznaczenie miało postać złotego orla (amerykańskiego orla 
bielika) z brylantowymi oczami i było noszone przez Cyncynatów 
na szyi, na niebieskiej wstążce z białą obwódką. Na piersiach 
orla, na owalnej tarczy, umieszczony byl wizerunek wspartego 
na mieczu Lucjusza Kwintusa Cincinnatusa, stojącego obok 
pozostawionego bezczynnie na czas wojny pługu i rozma
wiającego z przybyłymi do niego senatorami, wokół napis: 
„Omnia relinquit servare Rempublicam" (Wszystko opuścił dla 
obrony ojczyzny). Na odwrocie widniało wschodzące słońce, 
oświecające promieniami miasto z otwartymi bramami oraz 
port zapełniony okrętami, na tle których przedstawiono Stawę 
wieńczącą Cincinnatusa koroną z wyrytymi na niej słowami: 
„Virtutis praemium” (Nagroda za cnotę). Powyżej, nad sercem, 
dłonie w braterskim uścisku i dewiza: „Esto perpetua" (Trwaj 
wiecznie). W otoku napis: „Societas Cincinnatorum institute 
A. D. MDCCLXXXIII" (Towarzystwo Cyncynata założone Roku 
Pańskiego 1783).

Niektóre z tych elementów zdobniczych i napisów występo
wały na certyfikacie wręczanym nowo przyjmowanym członkom 
Towarzystwa. Niestety, losy i tego zabytku, stanowiącego nie
gdyś własność Tadeusza Kościuszki, także są nieznane.

Wojciech Przybyszewski

Za udzielenie mi dodatkowych informacji na temat pomniczka 
Tadeusza Kościuszki w Dotholisce dziękuję Pani Halinie Chybowskiej 
z Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.
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Kostiuchnówka
reduta Legionów

W
 pierwszych dniach września 
1915 r. oddziały I Brygady 
Legionów Polskich pod 
dowództwem Józefa Piłsudskiego 

oraz 4. pułk piechoty III Brygady 
wkroczyły na Wołyń i rozpoczęły 
walkę z Rosjanami w rejonie Kowla, 
posuwając się na wschód przez rzekę 
Stochód nad Styr. 
1 listopada przybyła 
z Bukowiny sławna 
dzięki szarży pod 
Rokitną II Brygada, 
wchodząc do dzia
łań na odcinku fron
tu w rejonie wsi 
Kostiuchnówka nad 
Styrem. W ten spo
sób wszystkie trzy 
brygady znalazły 
się w jednym miej
scu, co dla sprawy 
polskiej miało nie
bagatelne znaczenie. 
4 listopada 1915 r.
Rosjanie przedarli się i zajęli tzw. 
wzgórze cegielni na południe od 
Kostiuchnówki. 5 listopada legioniści 
w krwawej walce (50% strat) odbili 
wzgórze, ale wobec miażdżącej prze
wagi wroga nie zdołali go utrzymać. 
Pięć dni później Polacy, Austriacy 
i Niemcy przeprowadzili skuteczny 
atak i odrzucili Rosjan. Niemieccy kar
tografowie w dowód uznania nazwali 
wzgórze Polską Górą (Polenberg). Na 
jej zboczu oraz w pobliskim Wołczecku 
powstały pierwsze legionowe mogiły.

Linia frontu nad Styrem ustabi
lizowała się. Legioniści wykorzysta
li półroczną przerwę w walkach na 
umocnienie pozycji. Powstały solidne 
okopy, stanowiska ogniowe i ziemian
ki, zwłaszcza w Polskim Lasku na 
zachód od Kostiuchnówki. Na pobli
skim wzgórzu żołnierze II Brygady 
stworzyli wysuniętą placówkę, nazwa
ną wkrótce Redutą Piłsudskiego. 
Na zapleczu, wśród lasów, powsta
ły duże wojskowe osiedla, m.in. 
Legionowo - kwatera Komendy 
Legionów, Nowa Rarańcza - siedziba 
komendy II Brygady z kwaterą Józefa 

Piłsudskiego, Nowy Jastków - osada 
kancelarii i taborów.

4 lipca 1916 r. Rosjanie rozpoczęli 
natarcie, będące częścią wielkiej ofen
sywy wojsk gen. Aleksieja Brusiłowa. 
Na polskie pozycje skierowali wielo
godzinny, huraganowy ogień artylerii, 
po czym ruszyli do ataku, zajmując 

pierwszą linię okopów. Zacięte walki 
o Polską Górę i Polski Lasek, kontrude- 
rzenia i odwroty z bagnetem w dłoni, 
trwały do 6 lipca. Pod Wołczeckiem 
odparty został atak rosyjskiej kawale
rii, potem jednak, wobec przełamania 
całego frontu, trzeba się było cofnąć 
za Stochód. Bitwa pod Kostiuchnówką 
była najkrwawszą z bitew, stoczo
nych przez Legiony. Straty wyniosły 
2000 zabitych, rannych i zaginionych 
(na ponad 7000 walczących), pole
gło szesnastu oficerów, wśród nich 
kapitan Stanisław Sław-Zwierzyński 
i major Tadeusz Wyrwa-Furgalski, 
dowódcy batalionów 5. pułku pie
choty. Legioniści ocalili wycofujących 
się sojuszników, a ich postawa wywar
ła istotny wpływ na ogłoszenie tzw. 
aktu 6 listopada, czyli uznanie prawa 
Polski do niepodległości. W rozkazie 
z 11 lipca komendant Piłsudski pisał:

„Żołnierze! Najcięższe z dotych
czasowych naszych bojów przebyli
śmy w dniach ostatnich. [...] Pomimo 
krwawych i ciężkich ofiar, któreśmy 
złożyli, cofnęliśmy się z każdorazowej 
pozycji jedynie wtedy, gdy byliśmy 

prawie otoczeni; schodziliśmy zawsze 
ostatni z pola. [...] Dzięki oficerom 
i żołnierzom za dzielną pracę i hart 
ducha!”.

Bitwa o takim znaczeniu nie mogła 
zostać zapomniana w Polsce niepodle
głej. Jej pierwszymi pomnikami były 
wojskowe cmentarze w Polskim Lasku, 

pod Polską Górą oraz w Wołczecku, 
uporządkowane w latach dwudzie
stych. Z pierwszym z nich sąsiado
wała tzw. bratnia mogiła, zbiorowy 
grób, w którym Rosjanie pochowali 
po bitwie 42 legionistów. W 1928 r. 
z inicjatywy biskupa polowego 
Władysława Bandurskiego i Komitetu 
Opieki nad Pobojowiskami Legionów 
Polskich postanowiono usypać na 
Polskiej Górze pamiątkowy kopiec. 
15 lipca w obecności gen. Edwarda 
Rydza-Smigłego wmurowany został 
akt erekcyjny, deklarujący budo
wę „w uznaniu wielkiej ofiary krwi 
i męstwa żołnierskiego, złożonego na 
Polskiej Górze przez wszystkie trzy 
Legionowe Brygady”.

Pierwotny projekt, potem modyfi
kowany, sporządzili inżynier architekt 
Stanisław Sikorski i technik Stefan
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Lubiński. Sypanie osiemnastometro- 
wego kopca, rozpoczęte - po przygo
towaniu terenu - w 1932 r., trwało 
cztery lata. W przyległym pawilonie 
umieszczono ekspozycję historycz
ną. Na wierzchołku stanął pomnik 
z wołyńskiego bazaltu, z napisem na 
tablicy: „RYCERZOM NIEPODLEGŁOŚCI / 
LEGIONISTOM / JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 
/ KTÓRZY NAJWIĘKSZĄ OFIARĄ 
/ ŻYCIEM WŁASNYM / DALI NA TYM 
MIEJSCU / ŚWIADECTWO SWEJ WIARY 
/ W ZMARTWYCHWSTANIE POLSKI". 
Kopiec Legionów został uroczyście 
odsłonięty 5 lipca 1936 r. Poświęcił go 
ks. Józef Tokarzewski, niegdyś kape
lan marszałka Piłsudskiego. Przeglądu

1. 2. Reduta Piłsudskiego 
na fot. Jana Bułhaka 
z 1938 r. (1) i obecnie (2)

3. Pomnik u podnóża 
Kopca Legionów

4. Cmentarz w Polskim 
Lasku

5. Bratnia mogiła

bazaltowych obelisków, nazwanych 
słupami pamięci. Pod legionowymi 
orłami wykute zostały napisy, poświę
cone przede wszystkim komendan
towi Piłsudskiemu. Niestety, mało 
wycieczek zdążyło tu przyjechać. Od 
agresji sowieckiej we wrześniu 1939 r. 
rozpoczął się kilkudziesięcioletni pro
ces dewastacji. Kostiuchnówka skaza
na została na zapomnienie.

Gdy na początku lat dziewięć
dziesiątych ubiegłego stulecia można 
już było odwiedzić historyczne miej
sce, okazało się, że niewiele da się 
zobaczyć. Wszystko zarosło lasem, 
ze zniszczonych cmentarzy pozo
stały w najlepszym wypadku resztki 
nagrobków (ten pod Polską Górą 
został unicestwiony tak dokładnie, 
że do dziś nie sposób go zlokalizo-

zgromadzonych oddziałów doko
nał gen. Mieczysław Smorawiński. 
W centrum Kostiuchnówki oddano 
do użytku nowoczesny gmach szko
ły powszechnej, zbudowanej przez 
Fundację Legionów, czyli dawnych 
legionistów. Znalazła się w niej izba 
pamięci i schronisko wycieczkowe 
z dwudziestoma miejscami.

Pod koniec lat trzydziestych cały 
rejon walk, zgodnie z nowatorską, 
pełną rozmachu koncepcją Komitetu 
Opieki, przekształcony został 
w rezerwat - skansen historyczny. 
Odnowione cmentarze, odtworzone 
okopy i ziemianki, wytyczone ścieżki 
turystyczne z drogowskazami, wyeks
ponowane na stacjach kolejowych 
mapy pobojowisk, szczegółowy prze
wodnik - wszystko to służyło utrwa
leniu niepodległościowej tradycji. 
W najważniejszych punktach (Reduta 
Piłsudskiego, Polski Lasek, Lasek

Saperski, Nowa Rarańcza, Nowy 
Jastków, Anielin, Wołczeck oraz bez
imienna, najdalej wysunięta pozycja 
5. pułku piechoty) ustawiono osiem 

wać). Pomnik z kopca został zrzucony 
i rozbity, część obelisków przewróco
no (na Reducie - z użyciem trakto
ra). O przeszłości świadczyły jeszcze
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6. Grób nieznanego 
legionisty
7. 8. Stupy pamięci na 
Reducie Piłsudskiego (7) 
i w Polskim Lasku (8)

(zdjęcia: 2-8 - Jarosław
Komorowski)

PIŁSUDSKIEGO / KRZEPIŁA / SERCA I WIARĘ 
/ WALECZNYCH JEGO / ŻOŁNIERZY / 
LIPIEC /1916 R.“. Na drugim, ze ślada
mi sowieckich kul, czytamy: „»POLSKI 
LASEK« / KOMENDANT / JÓZEF / PIŁSUDSKI 
/ BYŁ PAROKROTNIE / W ŁASKU POLSKIM / 
WŚRÓD ODDZIAŁÓW / SWEJ I BRYGADY / 
KWIECIEŃ/CZERWIEC/1916 R.”. Napis na 
trzecim informuje: „»LASEK / SAPERSKI« 
/ W TYM MIEJSCU 14 15 LIPCA 1916 R. / 
PRZEBYWAŁ / NA STANOWISKU / BOJOWYM 
/ KOMENDANT / JÓZEF / PIŁSUDSKI / 
W CZASIE WALK /1 BRYGADY / LEGIONÓW 
/ POD KOSTIUCHNÓWKĄ”. Piaszczyste, 
czasem błotniste leśne ścieżki, wiodą
ce do obelisków, z pewnością zmieni
ły się najmniej i wędrówka nimi jest 
jak podróż w czasie.

wyraźne linie okopów i ślady ziemia
nek. Wiosną 1993 r. Towarzystwo 
„Pomost” z Łodzi, w porozumieniu 
ze stroną ukraińską, uporządkowało 
relikty cmentarza w Polskim Lasku. 
Wydawało się, że na więcej nie ma co 
liczyć - i wtedy sprawę wzięli w swe 
ręce harcerze z Hufca ZHP Zgierz im. 
Wojska Polskiego, pod komendą harc
mistrza Jarosława Góreckiego.

Po raz pierwszy pojawili się 
w Kostiuchnówce w 1996 r., dwa 
lata później ruszyła zakrojona na sze
roką skalę akcja, nazwana Harcerską 
Służbą na Wołyniu. Obóz w Polskim 
Lasku rokrocznie zapełniają ochot
nicy - na bramie widnieje napis 
„Młode Leguny”. Ich dokonania 
w ciągu jedenastu lat są imponujące. 
Cmentarz w Polskim Lasku i brat
nia mogiła wyglądają równie pięknie, 
jak siedemdziesiąt lat temu. Akcja 
objęła także cmentarze w Wołczecku, 
Maniewiczach, Jeziornej, Kowlu - 
łącznie ponad 500 żołnierskich gro
bów w trzynastu miejscach. Gdzie 
niemożliwe było zabezpieczenie, 
dokonywano ekshumacji. We wsi 
Podryże odnaleziono w polu przewró
cony kamień z napisem „NIEZNANY 
LEGIONISTA / 4 P. P. LEG. POL. / POLEGŁ 
W 1916 R.”. Przeniesiony w 2005 r. 
do Polskiego Lasku pełni funkcję 
grobu Nieznanego Żołnierza. Pomnik 
z Kopca Legionów został scalony 
i ustawiony u podnóża (na razie bez 
tablicy), sam kopiec wobec braku 
konserwacji obniżył się i tak porósł 
lasem, że dostrzec go można jedynie 
z bliska. Szkoła Fundacji Legionów, 
od dawna w ruinie, ma być odbudo
wana jako miejsce spotkań.

Okazało się, że przetrwały wszyst
kie słupy pamięci - te w odległych leś
nych uroczyskach pozostały nietknię
te, przewrócone ustawiono. Pozostał 
jeden, pęknięty na pół, odnaleziony 
na terenie dawnego kołchozu - ale 
i on wróci na miejsce, na linię okopów 
5. pułku (zgodnie z napisem „TĘDY/ 
W LATACH / 1915 - 1916 / CIĄGNĘŁY SIĘ 
/ POZYCJE LEGIONOWE”). Najłatwiej 
dostępne są trzy obeliski: na Reducie 
Piłsudskiego, w Polskim Lasku 
i w Lasku Saperskim. Napis na pierw
szym głosi: „»REDUTA / PIŁSUDSKIEGO« 
/ TU W CZASIE / NAJCIĘŻSZEJ WALKI / 
OBECNOŚĆ / KOMENDANTA / JÓZEFA /

Od 2000 r. poczynając, w na
wiązaniu do tradycji Drugiej Rze
czypospolitej, rokrocznie wyru
sza z Kostiuchnówki harcerska 
sztafeta z Ogniem Niepodległości. 
Zapalony w Polskim Lasku, przy
bywa on 11 listopada do Grobu 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 
Na jednej z tablic Grobu odległa 
Kostiuchnówka - z datami obu bitew, 
w 1915 i 1916 r. - zajmuje należ
ną jej pozycję wśród miejsc chwały 
Legionów, obok Łowczówka, Konar 
i Rokitnej.

Jarosław Komorowski
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Obóz Warowny „Wilno”

Z
espół fortyfikacji i magazy
nów amunicyjnych, wznie
sionych wokół Wilna przez 
Wojsko Polskie w okresie między

wojennym pozostaje jednym z naj
mniej znanych obiektów tego rodza
ju. Jest on jednak niezwykle cennym 

Natura nie znosi próżni - miej
sce dogodne do obrony nie traci 
na atrakcyjności, mimo ewoluują
cych systemów fortyfikacyjnych. 
Średniowieczne umocnienia miej
skie Wilna zostały rozebrane niemal 
całkowicie w myśl carskiego ukazu

1. Schematyczna mapa 
rozmieszczenia fortyfikacji
i magazynów amunicyjnych wokół 
Wilna
2. Przekrój jednego ze schronów 
bojowych, wzniesionych na Trakcie 
Batorego; po lewej - blok bojowy, 
pośrodku - izba wypoczynkowa,
w głębi - punkt obserwacyjny, po 
prawej - blok wejściowy z izbą 
dowodzenia

zabytkiem fortyfikacji i zasługuje 
na uwagę, gdyż mimo wszystkich 
swych niedoskonałości technicznych 
i taktycznych był pierwszym wytwo
rem polskiej myśli fortyfikacyjnej 
w odrodzonej Rzeczypospolitej. Był 
prawdopodobnie również pierw
szym na świecie nowym zespołem 
fortyfikacji stałej, jaki zbudowano po 
zakończeniu pierwszej wojny świa
towej, która spowodowała wszak 
przewartościowanie wielu koncepcji 
i nurtów w dotychczasowej sztuce 
fortyfikacyjnej.

z 1799 r., ale kolejnym ukazem, 
wydanym w 1831 r., zdecydowano 
o budowie w Wilnie nowej twierdzy. 
Ta jednak przetrwała tylko do 1878 r., 
gdy ciężar obrony litewskich guberni 
przejęła twierdza w Kownie. W chwi
li wybuchu pierwszej wojny światowej 
Wilno pozbawione było umocnień. 
Wojska niemieckie zajęły je więc bez 
walki 18 września 1915 r.

W ciągu kolejnych lat miasto 
przechodziło kilkakrotnie z rąk 
do rąk, a ostatecznie opanowały je 
„zbuntowane” oddziały gen. dyw. 

Lucjana Żeligowskiego. Wówczas już 
otaczał Wilno pierścień fortyfikacji 
polowych, budowanych od wiosny 
1919 r. na rozkaz dowódcy Frontu 
Litewsko-Białoruskiego, gen. broni 
Stanisława Szeptyckiego i nazwanych 
jego imieniem. Umocnienia te roze
brano jednak po ustabilizowaniu się 
sytuacji politycznej, latem 1921 r. 
Ten krótkotrwały epizod stał się jed
nak swoistym preludium do realizacji 
projektu otoczenia Wilna pierście
niem stałych już fortyfikacji.

Przebieg działań wojennych una
ocznił niekorzystne położenie mia
sta. Wojska wschodniego agresora, 
nacierające przez Bramę Smoleńską 
w kierunku strategicznym na 
Warszawę, z łatwością mogły odizo
lować Wileńszczyznę od reszty kraju. 
Naturalnym rdzeniem i zapleczem jej 
obrony stawało się wówczas Wilno. 
Przyparte było ono jednak do muru 
w postaci granicy litewskiej, a posta
wa Litwinów w razie ewentualnego 
nowego konfliktu pozostawała wiel
ką niewiadomą. Zdecydowano więc 
o przygotowaniu zawczasu miasta do 
obrony okrężnej.

Już w 1922 r. ustanowiono 
Komendę Obozu Warownego „Wilno” 
- mając na uwadze raczej wydźwięk 
propagandowy takiej decyzji, gdyż 
w tym czasie w mieście nie było 
jeszcze żadnych nowoczesnych umoc
nień.

Na zlecenie Rady Wojennej 
projekt fortyfikacji Wilna opraco
wał gen. bryg. Hugon Griebsch - 
doświadczony inżynier wojskowy, 
posiadający praktykę fortyfikacyj
ną z okresu służby w armii austro- 
-węgierskiej. Jednak gen. bryg. Leon 
Berbecki, zajmujący etat zastępcy 
wileńskiego inspektora armii, nie 
bez racji uznał projekt ów za prze
starzały i zlecił specjalnej komisji 
naniesienie stosownych poprawek. 
Stało się to źródłem wzajemnych 
animozji obu generałów, ale nie prze
szkodziło Griebschowi w objęciu 
stanowiska pierwszego komendanta 
Obozu Warownego „Wilno”. Prace 
budowlane rozpoczęto w 1923 r., 
wywłaszczając na mocy zarządzenia
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Prezydenta RP posiadaczy gruntów, 
przeznaczonych do usytuowania nie
zbędnych budowli. Stosowne akty 
prawne, ujawniające dokładną loka
lizację i przeznaczenie tych budow
li, opublikowano w powszechnie 
dostępnym Dzienniku Ustaw - co 
wyglądało na karygodne zaniedba
nie. Można jednak przypuszczać, że 
był to kontrolowany przeciek infor
macji, mający udowodnić, że Wilno 
nie jest już obozem warownym tylko 
z nazwy.

Równocześnie z pracami budow
lanymi trwały zmiany organizacyj
ne. W 1925 r. Ministerstwo Spraw 
Wojskowych zlikwidowało wszystkie 
komendy obozów warownych, a na 
ich miejscu powstały trzy dowództwa 
obszarów warownych - w Gdyni, na 
Śląsku i w Wilnie. Dopiero jednak 
w 1929 r. na mocy rozporządzenia

dyskusji w gremiach najwyższych 
władz wojskowych, o tyle ich 
realizację zlecono firmom cywil
nym. Wojsko nie dysponowało 
jeszcze wówczas ani dostatecznie 
liczną kadrą inżynierską, ani spe
cjalistycznym sprzętem do robót 
z żelbetem. Firmy cywilne z kolei 
nie miały żadnego doświadcze
nia w pracach tego typu. Dlatego 
jasna cegła lub biały tynk ścian 
schronów względnie błyszczą
ca blacha lub biały eternit ich 
dachów widoczne były zza kilku 
nawet rzędów zieleni maskują
cej. Ogromne masy betonu wyle
wano bez szczelin dylatacyjnych 
i pokrywano kilkumetrową war
stwą ziemi bez drenażu - schrony 
pękały więc, a do wnętrz wlewa
ła się woda. Wykonane według 
cywilnych norm drewniane

3. Wnętrze podziemnego 
schronu amunicyjnego; 
widoczne tory kolejki 
amunicyjnej i schody na 
górną kondygnację, w gtębi 
- wejście do jednej z izb 
magazynowych

4. Wejścia do podziemnego 
schronu amunicyjnego
5. Odkryte stanowisko ckm 
w schronie bojowym
6. Stanowisko obserwacyjne 
w schronie bojowym

(rys. 1 i zdjęcia: 3-6 - Szymon
Kucharski, rys. 2 - Jerzy

Sadowski)

Prezydenta RP powstał sam Obszar 
Warowny „Wilno”, ze wszystkimi 
konsekwencjami prawnymi z tego 
faktu wynikającymi - a więc ogra
niczeniami budowlanymi, zakazami 
fotografowania, kontrolą obrotu nie
ruchomościami oraz poruszania się 
i osiedlania osób. W tym samym roku 
Ministerstwo Spraw Wojskowych 
zlikwidowało gdyńskie i katowickie 
dowództwa obozów warownych. Do 
1939 r. istniała więc już tylko jedna 
tego typu struktura - w Wilnie.

O ile założenia taktyczne wileń
skich fortyfikacji były przedmiotem 

podłogi zapadały się pod ciężarem 
skrzyń z amunicją. Nowatorskie rze
komo sposoby wentylacji nie speł
niały swojego zadania... Reklamacje 
i odbiór poprawianych konstrukcji 
przeciągnął się więc do połowy lat 
trzydziestych.

Jako pierwsze, w latach 1923- 
-1925, powstały cztery zespoły nad
ziemnych magazynów amunicyjnych: 
na Antokolu, w parku Zakręt, na 
Krzyżówce i na Burbiszkach. Każdy 
zespół składał się z kilkunastu schro
nów amunicyjnych; w sumie wznie
siono ich 73. Przy każdym zespole 

budowano również sortownię amu
nicji i wartownię oraz studnię prze
ciwpożarową.

Znacznie ciekawsza była koncep
cja magazynów podziemnych, któ
rych również cztery zespoły wzniesio
no w latach 1923-1927 na Antokolu, 
na Wilczej Łapie, na Śnipiszkach 
i na Hrybiszkach. W skład każdego 
wchodziło po pięć magazynów - 
dwa małe, dwa średnie i jeden duży, 
o dwóch kondygnacjach, połączo
nych schodami i windą. Wewnątrz 
schronów ułożono szyny dla wóz
ków amunicyjnych, a wejścia do 
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nich otrzymały efektowne ozdoby 
w postaci płaskorzeźb Orła Białego, 
trzymającego w szponach wieniec 
laurowy. W każdym zespole był także 
budynek wartowni.

Szacunkowa pojemność wszyst
kich magazynów odpowiadała 
około 250-300 wagonom amunicji, 
co według zmieniających się norm 
umożliwiało prowadzenie obrony 
w całkowitym okrążeniu przez okres 
od 3 do 5 tygodni.

Wokół miasta miał natomiast 
powstać pierścień dwunastu silnie 
ufortyfikowanych ośrodków oporu, 
przeznaczonych dla tyluż batalio
nów piechoty. Udało się jednak 
ledwie rozpocząć budowę jednego 
takiego zespołu. W latach 1924- 
-1926 wzniesiono mianowicie cztery 
schrony bojowe na Trakcie Batorego 
- ważnym szlaku komunikacyjnym, 
tworząc punkt oporu dla jednej 
kompanii strzeleckiej i plutonu ckm. 
Cztery garby terenowe poprzebija- 
no poternami, na końcach których 
wybudowano schrony pogotowia, 
stanowiska bojowe i obserwacyjne, 
tworząc unikatowy w skali całej 
Polski zespół fortyfikacji de facto 
górskiej. Konstrukcja schronów 
ewoluuje od obiektu stosunkowo 
prostego, mającego tylko izbę pogo
towia i odkryte stanowisko bojowe 
w postaci żelbetowego stołu dla 
ckm, do bardzo złożonego, z izbą 
dowódcy, podziemną izbą wypo
czynkową, stanowiskiem obserwa
cyjnym i stanowiskiem bojowym 
w osobnej, sklepionej izbie.

Oprócz schronów amunicyjnych 
i bojowych wykonano również szereg 
inwestycji pomocniczych. Materiał 
do budowy fortyfikacji polowych, 
które z chwilą mobilizacji miały uzu
pełnić fortyfikacje stałe, składowano 
w ośmiu magazynach saperskich, 
wzniesionych w łatach 1923-1924. 
W latach 1931-1932 pod gmachem 
Poczty Głównej wykonano specjal
ny schron łączności dla Dowództwa 
Obszaru Warownego. Usprawniono 
sieć komunikacyjną miasta, budując 
lub modernizując wiele kilometrów 
dróg, wznosząc trzy mosty i two
rząc rozległą sieć kolei wąskoto
rowej. Departament Budownictwa 
Ministerstwa Spraw Wojskowych 
oraz Fundusz Kwaterunku Woj
skowego podjęły inwestycje budow
lane w zakresie zakwaterowania

zebrane jednostki niemieckie, 
obsadzając improwizowane 
umocnienia, broniły się przez 
tydzień przed regularnymi 
oddziałami radzieckimi oraz 
brygadami Armii Krajowej, 
musząc jednocześnie tłumić 
polskie powstanie w samym 
mieście. Można przypuszczać, 
że gdyby w 1939 r. ZSRR, 
ze swą armią, świeżo prze
trzebioną przez stalinowskie 
czystki, wkroczył na teryto
rium Rzeczypospolitej jako 
pierwszy z agresorów, zaś 
Wojsko Polskie wykorzysta
łoby racjonalnie okres mobili
zacyjny na rozbudowę umoc
nień polowych i uzupełnienie 
zapasów w magazynach, to 
obrona Wilna, prowadzona 
przez jednostki pierwszorzu- 

oddziałów wojska i kadry zawodo
wej - dość rzec, że Obszar Warowny 
„Wilno” był największym garnizo
nem Rzeczypospolitej.

W kampanii 1939 r. fortyfika
cje miasta nie zostały jednak użyte. 
Z oddziałów przeznaczonych do ich 
obsady sformowano 35. Dywizję 
Piechoty Rezerwową, która wzię
ła wprawdzie zaszczytny udział 
w walce z oboma agresorami, lecz 
nie w Wilnie, ale we Lwowie.

Koncepcja obrony okrężnej Wilna 
sprawdziła się jednak w lipcu 1944 r. 
Dość liczne, choć przypadkowo 

to we, mogłaby trwać znacznie dłużej. 
Pojawiające się w polskich dokumen
tach minimum - trzy tygodnie walki 
w całkowitym okrążeniu - mogłoby 
zostać osiągnięte raczej bez kłopo
tu. Wystawia to dobre świadectwo 
polskim taktykom i fortyfikatorom, 
którzy na początku lat dwudzie
stych dopiero zdobywali doświad
czenie, polegając wyłącznie na włas
nej intuicji i posługując się w trak
cie budowy wileńskich fortyfikacji 
metodą prób i błędów.

Szymon Kucharski
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Miłowidy 1863

W
 piątym miesiącu po
wstania styczniowego 
pod wsią Miłowidy, 
45 km na południowy wschód 

od Słonimia (obecnie Białoruś), 
doszło do jednej z największych 
bitew na wschodnich obszarach 
Rzeczypospolitej, włączonych do 
cesarstwa rosyjskiego. 3 czerwca 
1863 r. (22 maja według obowią
zującego wtedy w Rosji kalen
darza juliańskiego) oddział pod 
dowództwem płk. Aleksandra 
Lenkiewicza i naczelnika wojen-

Pomnik powstańców 1863 r. w Mitowidach

(fot. Jarosław Komorowski)

nego powiatu Słonimskiego 
Franciszka Jundziłła, liczący 650- 
-800 powstańców, odparł atak 
nieco liczniejszej i dysponującej 
czterema działami grupy pości
gowej płk. Bułharyna, zadając 
przeciwnikowi duże straty. Wobec 
nadejścia rosyjskich posiłków nie 
był jednak w stanie kontynuować 
walki i wycofał się. Osiemnastu 
poległych powstańców pochowa

no na miejscowym cmentarzu. Po 
I920 r. na mogile stanął brzozo- 
wy krzyż.

W 1930 r. w Baranowiczach 
zawiązał się Komitet Budowy 
Pomnika Powstańców 1863 r. 
pod przewodnictwem starosty 
Zygmunta Przepalkowskiego. 
Na polu bitwy, przy szosie brze
skiej, położono we wrześniu 
kamień węgielny. Uroczystość 
odsłonięcia odbyła się 3 maja 
1931 r., z udziałem stuletniego 
weterana powstania, poruczni
ka Kulikowskiego. Po nabożeń
stwie za dusze poległych pomnik 
odsłonił wojewoda nowogródzki 
Zygmunt Beczkowicz, poświęcił 
ks. Stanisław Krygielski, dawny 
więzień sowiecki, przemawiał szef 
Sztabu Głównego gen. Tadeusz 
Piskor oraz wiceminister spraw 
wewnętrznych ppłk Kazimierz 
Stamirowski. Na zakończenie 
odbyła się defilada oddziałów 
honorowych.

Pomnik ma kształt klasycy- 
stycznej kapliczki przydroż
nej o wysokości 13 m, na pla
nie kwadratu, z kolumnami 
w narożach i kopułką z krzy
żem. We wnękach cokołu wmu
rowano pamiątkowe tablice. Po 
1945 r. zostały one wyrwane, ale 
kapliczka szczęśliwie przetrwała. 
W 1993 r. została odnowiona sta
raniem ambasady RP w Mińsku. 
We frontowej wnęce umieszczono 
napis: „22 V 1863 POKÓJ ICH 
CIENIOM”. Powyżej, na tabliczce 
z orłem czytamy: „POLEGŁYM 
POWSTAŃCOM 1863 ROKU 
WDZIĘCZNI RODACY”. Po 
przeciwnej stronie drogi znajduje 
się mogiła żołnierzy rosyjskich 
z ustawionym w 1913 r. żeliw
nym krzyżem prawosławnym. 
W pobliżu stoi kamień z napi
sem białoruskim, upamiętniają
cym Konstantego Kalinowskiego, 
komisarza Rządu Narodowego, 
dowódcę powstania na ziemiach 
dawnego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego.

Jarosław Komorowski

NASI KOLEKCJONERZY
INWESTUJĄ Z SUKCESEM
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Na 100-hektarowym obszarze wsi Ossów koto Warszawy powstaje 
pierwszy na Mazowszu park kulturowy. Pomoże ochronić i wypromować miejsce boju, 

który odmienił losy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

Ossów - Wrota Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku

P
ark formalnie już istnie
je. Powołała go uchwałą z 16 
kwietnia 2009 r. Rada Miejska 
w Wołominie. Otrzymał nazwę: 

„Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 
1920 roku”. Jego blisko 100-hektaro- 
wy teren rozciąga się szerokim pasem 
we wschodniej części wsi, wzdłuż 
głównej drogi biegnącej przez Ossów 
w kierunku sąsiedniej Leśniakowizny. 
To tutaj 14 sierpnia 1920 r. maszeru
jące nieprzerwanie przez 700 km na 
zachód wojska bolszewickie po raz 
pierwszy zmuszone zostały do uciecz
ki. A śmierć na polu bitwy polskiego 
kapelana młodocianych żołnierzy - 
księdza Ignacego Skorupki - przeszła 
do legendy tamtej wojny.

Bój pod Ossowem był niewiel
kim, ale niezwykle ważnym epizo
dem Bitwy Warszawskiej, zwanej 
„Cudem nad Wisłą”. Do pierwszych 
walk w tym rejonie doszło już 13 
sierpnia, lecz najbardziej dramatyczne 
wydarzenia miały miejsce 14 sierpnia. 
Przed świtem, około godz. 3.30, dwa 
rosyjskie pułki 235. i 236., należą
ce do 79. Brygady Strzelców, pod
jęły próbę przerwania polskiej linii 
obrony w pobliżu Ossowa. Uderzyły 
od wschodu, wzdłuż drogi biegną
cej przez Leśniakowiznę i Ossów. 
W pierwszych godzinach boju czer
wonoarmiści byli górą. O godz. 5.00 
zajęli Leśniakowiznę, a polscy obroń
cy w popłochu uciekali polami na 
zachód, nie bacząc na krzyki dowód
ców, by się zatrzymać. Rosjanie parli 
dalej naprzód. Z okrzykiem „Uraaa! 
Na Warszawu!” opanowali wschodni 
skraj Ossowa. W polskiej obronie - 
tworzonej przez oddziały 8. Dywizji 
Piechoty gen. Stanisława Burhard- 
-Bukackiego - nastąpił groźny wyłom. 
Nie powiodło się pięć polskich kontr
ataków. Dopiero za szóstym razem 
udało się przegonić napastników. 
Do ucieczki zmusił bolszewików 

I Batalion 236. Ochotniczego Pułku 
Piechoty im. Weteranów Powstania 
Styczniowego. Była to formacja zło
żona z ochotników, głównie uczniów, 
studentów i harcerzy, którzy zaciąg
nęli się do wojska w biurze werbun
kowym urządzonym w Gimnazjum 
im. Władysława IV na warszawskiej 
Pradze. Większość z nich nigdy wcześ
niej nie miała w rękach karabinu.

Przybyli pod Ossów ze swoim kape
lanem - ledwie 27-letnim księdzem 
Ignacym Skorupką. Podczas ataku 
szedł on obok oficerów na czele tyra
liery. Z krzyżem w ręku i narzuconą 
na ramiona fioletową stułą dodawał 
otuchy młodym żołnierzom. Zginął 
na miejscu, trafiony w głowę rosyjską 
kulą. Śmierć ks. Skorupki na polu 
bitwy miała symboliczne znaczenie. 

1. Obecne usytuowanie obiektów związanych 
z Bitwą Warszawską 1920 r. w Ossowie; od 
lewej: pomnik ks. Ignacego Skorupki przed 
szkolą, pawilon „Panoramy Ossowskiej’’, 
polski cmentarz wojenny z kaplicą, krzyż
w miejscu śmierci ks. Ignacego Skorupki 
i obelisk upamiętniający poległego kapelana

2. Lokalizacja obiektów Parku Kulturowego 
„Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 
roku”; na pierwszym planie przyszły kościół, 
za nim plac i projektowany przez „Nizio 
Design International" budynek Centrum 
Edukacyjno-Informacyjnego z muzeum
(w alternatywnej wersji - po przesunięciu na 
wschód)
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Wiadomość o poległym kapelanie bły
skawicznie obiegła cały front. Ignacy 
Skorupka został okrzyknięty męczen
nikiem za wolność ojczyzny. Podczas 
bitwy batalion stracił również dowód
cę - por. Stanisława Matarewicza, 
który zmarł na atak serca.

O godz. 11.00 z niedalekie
go Rembertowa przybyła pomoc. 
Obrońców Ossowa wsparł III Batalion 
13. Pułku Piechoty pod dowódz
twem Jana Szewczyka. O godz. 13.00 
okopy w Leśniakowiźnie znów były 
w polskich rękach. Następnego dnia 
w meldunku sytuacyjnym przygo
towanym dla polskiego dowództwa 
napisano: „Straty poniesione we wczo
rajszych walkach pod Ossowem 
i Leśniakowizną wynoszą 60 zabitych 
i 300 rannych. 36. p.p.: zabity ppor. 
Swidwicki. Ciężko ranny i zaginiony 
ppor. Haber, zabici ppor. Matarewicz 
oraz kapelan, ksiądz Ignacy Skorupka, 
który w stule i z krzyżem w ręku popro
wadzi! tyralierę do ataku. Wzięto około 
S0 jeńców, w tym jednego dowódcę 
brygady i komisarza. Na przedpolu 
dość dużo trupów”. Według historyka 
prof. Janusza Odziemkowskiego, stra
ty polskie były znacznie większe niż 
wymienione w meldunku. „Wynosiły 
około sześciuset poległych, rannych 
i zaginionych żołnierzy. Szczególnie 
dotkliwe straty poniósł I Batalion 
236. Ochotniczego Pułku Piechoty. 
Spośród blisko ośmiuset ochotników 
uczniów i harcerzy, którzy 13 sierp
nia opuszczali warszawską Pragę, 
pozostało w szeregach około pięciu
set. 36. Pułk Piechoty stracił S ofi
cerów i 47 szeregowych poległych 
oraz 3 oficerów i 153 szeregowych 
rannych. Poległa też ochotniczka, 
sanitariuszka Helena Szybowska” 
(J. Odziemkowski, Bój pod Ossowem 
14 sierpnia 1920 roku, w: Wołomin 
w obronie Polski i Europy, wyd. 
Urząd Miejski w Wołominie). Znawca 
dziejów wojny polsko-bolszewickiej 
- płk Marek Tarczyński - szacuje licz
bę poległych na około 100 Polaków 
i 150-200 Rosjan.

Wygrany bój podbudował morale 
naszych żołnierzy. Pokazał, że Armię 
Czerwoną można pokonać. Już następ
nego dnia Polacy zadali Rosjanom 
dużo silniejszy cios - po ciężkich 
walkach odzyskali utracony dwa 
dni wcześniej Radzymin. Nazajutrz 
Naczelny Wódz Józef Piłsudski popro
wadził znad Wieprza słynny manewr 
oskrzydlający wroga. Polskie zwycię

stwo w całej Bitwie Warszawskiej, sto
czonej w dniach 12-25 sierpnia 1920 r. 
na wielkim obszarze od Pomorza 
i Prus Wschodnich po Lwów, całko
wicie załamało ofensywę bolszewicką. 
Uratowało zagrożoną niepodległość 
Polski i powstrzymało przeniesienie 
rewolucji komunistycznej do kra
jów Europy Zachodniej. Brytyjski 
polityk i dyplomata Edgar Vincent 
wicehrabia D’Abernon nazwał Bitwę 
Warszawską „Osiemnastą decydującą 
bitwą w dziejach świata”.

W Ossowie i okolicy o stoczonych 
tu walkach przypomina kilka miejsc 
i obiektów. Przede wszystkim polski 
cmentarz wojenny, położony na połu
dnie od zabudowań, za rzeczką Długą, 
na skraju lasu. Ciała żołnierzy, któ
rych z pola bitwy nie zabrały rodziny, 
pochowano w dziewięciu zbiorowych 
mogiłach i ustawiono krzyż, który 
poświęcono we wrześniu 1920 r.

stojący w miejscu śmierci księdza 
Ignacego Skorupki na Ossowskich 
polach, wzniesiony w pierwszą rocz
nicę boju przez tutejszych włościan 
(obecny jest kopią z 1981 r.). Inny 
krzyż stoi przy głównej drodze bieg
nącej przez wieś, mającej za patro
na por. Stanisława Matarewicza. 
Oznaczono nim punkt w Ossowie, 
do którego najdalej doszli nacierają
cy na wieś bolszewicy. Kolejny usytu
owano przy drodze prowadzącej na 
cmentarz, gdzie - według przekazu 
mieszkańców - układano po bitwie 
zwłoki żołnierzy. Aż dwa pomniki 
ma we wsi ksiądz Ignacy Skorupka. 
Pierwszy - skromny obelisk - wznosi 
się przy ul. Matarewicza, w pobli
żu chałupy, do której przeniesiono 
ciało poległego kapelana. Drugi - 
z dziwaczną kompozycją rzeźbiar
ską umieszczoną na wysokim cokole 
- stoi przed szkołą podstawową.

3. 4. Projektowany budynek w Parku Kulturowym w Ossowie

W czwartą rocznicę boju odsłonięto 
pomnik ku czci poległych. Cztery lata 
później cmentarz otoczono murem 
i oddano do użytku małą kaplicę 
Matki Boskiej Zwycięskiej, zaprojek
towaną przez znanego warszawskiego 
architekta Brunona Zborowskiego. 
W 1929 r. powstał tu kolejny pomnik 
z wykutymi nazwiskami żołnierzy, 
którzy pod Ossowem oddali życie. 
Z ostatnich lat pochodzi pomnik gen. 
Józefa Hallera autorstwa Stanisława 
Szwechowicza.

Ważną pamiątką wydarzeń 14 
sierpnia 1920 r. jest drewniany krzyż 

Przedstawia Ignacego Skorupkę na 
tle monstrualnego orła, z którego 
rozpostartych skrzydeł wyłaniają 
się żołnierze. Scena ta wygląda tak, 
jakby wielkie ptaszysko zamierzało 
porwać kapelana. Przy tej samej szko
le zbudowano pawilon ekspozycyj
ny „Panorama Ossowska”. Znajduje 
się w nim mapa plastyczna wojny 
1920 r. oraz zbiór zdjęć, map i pamią
tek z tamtego czasu. Oryginalnym 
obiektem jest zegar słoneczny 
przed remizą strażacką w Ossowie. 
Upamiętnia wstąpienie Polski do 
Unii Europejskiej i jest europejskim 
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drogowskazem. Umieszczono na nim 
tablice z odległościami do ważnych 
punktów na Starym Kontynencie, 
pól chwały polskiego oręża i miejsc 
martyrologii.

Niedawno pod Ossowem odkry
to kolejne miejsce związane z bitwą. 
W 2008 r. na rozległej łące koło wsi, 
za rzeczką Czarna Struga, archeo
lodzy rozkopali wzniesienie zwane 
Polakówą Górką. Wieść gminna nio
sła, że pochowano tutaj pozbiera
nych z pola bitwy bolszewickich żoł
nierzy. Ludzie zwyczajowo kładli na 
wzniesieniu kwiaty i palili świeczki. 
Opowieści mieszkańców całkowicie 
się potwierdziły. Archeolodzy zna
leźli w ziemi szczątki 22 osób, a przy 
nich m.in. fragmenty butów wyście
łanych brzozową korą oraz angiel
skich mundurów, w które ubiera
ła się Armia Czerwona po zdobyciu 
magazynów wojsk kontrrewolucyj
nych w Murmańsku i Archangielsku. 
Badacze natrafili również na amunicję 
do rosyjskiego karabinu Mosin i przy
czepiane do mundurów ówczesne 
bolszewickie godło: pięcioramienną 
gwiazdę z umieszczonym w środku 
młotem skrzyżowanym z pługiem. 
Kości żołnierzy po przebadaniu wró
ciły do ziemi na Polakówej Górce. 
Na ich mogile ma stanąć nagrobny 
pomnik. Z kolei wydobyte z grobu 
przedmioty wzbogacą ekspozycję pla
nowanego muzeum w Ossowie.

Miejsca te są mało znane szerokiej 
publiczności. Ossów leży na uboczu 
szlaków turystycznych. Odwiedzają 
go niemal wyłącznie wycieczki szkolne 
i pasjonaci historii, którzy na Ossow
skich łąkach organizują rekonstruk
cje walk z 1920 r. Lecz nawet oni 
mają często problem z ustaleniem, co 
gdzie się znajduje. A pozostające bez 
ochrony pole boju narażone jest na 
niekontrolowaną zabudowę i zatarcie 
śladów historii.

Jak temu zaradzić? Miejscowe 
organizacje wychodziły z różny
mi inicjatywami. W 2003 r. Liga 
Ochrony Przyrody w Wołominie 
i Stowarzyszenie Weteranów Wojny 
Polsko-Bolszewickiej zaproponowały 
powołanie Parku Krajobrazowego im. 
Bitwy Warszawskiej, w którym, obok 
pola boju, znalazłyby się sąsiednie 
lasy z poligonem wojskowym. Rok 
później Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ossowa złożyło wniosek o utworze
nie we wsi centrum edukacyjnego 
o profilu historycznym, etnograficz

nym i ekologicznym, a także bazy 
turystycznej. W końcu sprawą zajął się 
samorząd Wołomina (Ossów leży na 
terenie gminy Wołomin). Podjął stara
nia o powołanie Parku Kulturowego 
„Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 
1920 roku”.

Parki kulturowe to nowa forma 
ochrony krajobrazu kulturowego, 
czyli „przestrzeni historycznie ukształ
towanej w wyniku działalności czło
wieka, zawierającej wytwory cywiliza
cji oraz elementy przyrodnicze” (cytat 
z Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami). Powoływane są z ini
cjatywy społecznej przez samorząd 
jednej lub kilku sąsiadujących ze sobą 
gmin, ale w uzgodnieniu z woje
wódzkim konserwatorem zabytków. 
Umożliwiają zachowanie dla potom
nych zarówno wartościowych dzieł 
człowieka (architektury, urbanistyki, 
obiektów inżynieryjnych), jak i cen
nych form przyrodniczych na okre
ślonym terenie. Parki kulturowe są 
też „produktem turystycznym”, nasta
wionym na przyciąganie zwiedzają
cych. Muszą więc oferować atrakcyj
ny program i dysponować odpowied
nią infrastrukturą. Tego typu parki 
znane są w Europie (prekursorem 
była tu Anglia). W Polsce powstają 
dopiero od kilku lat. Ich tworze
nie umożliwiła wspomniana wyżej 
Ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z 23 lipca 2003 r., 
choć pierwszy powołano już w czerw

cu 2002 r. Jest to Forteczny Park 
Kulturowy w Srebrnej Górze w gminie 
Stoszowice na Dolnym Śląsku, obej
mujący górską fortecę, Stare Miasto, 
trasę kolejki zębatej i średniowieczne 
sztolnie kopalń srebra. Na Mazowszu 
trwają przygotowania do utworzenia 
parków w Wilanowie, Konstancinie, 
Otwocku, Michałowicach, wokół 
Twierdzy Modlin oraz w fortach daw
nej Twierdzy Warszawa. Jak do tej 
pory, tylko w Ossowie doprowadzono 
rzecz do finału, czyli uchwały rady 
miejskiej o powołaniu parku.

Zanim to się stało, władze 
Wołomina zamówiły dwa opra
cowania. Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków przygoto
wał Studium wartos'ci kulturowych 
rejonu wsi Ossów, wraz z terenami 
przyległymi: Turowa, Leśniakowizny, 
Nowego Ossowa i Lasów Państwowych 
z poligonem wojskowym. Drugie opra
cowanie wykonał historyk wojskowo
ści płk dr Marek Tarczyński. Jest to 
dokładny opis Ossowskiego boju, zaty
tułowany: Studium historyczne okre
ślające obszar i przebieg działań bojo
wych pod Leśniakowizną i Ossowem 
13 i 14 sierpnia 1920 r. Z kolei 
studenci Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej przepro
wadzili szczegółową inwentaryzację 
urbanistyczną wsi.

W tworzenie Parku Kulturowego 
„Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 
1920 roku”, obok Wołomina, zaan-
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P
owołany dla upamiętnie
nia bitwy stoczonej pod 
Warszawą w 1920 r. park kul
turowy „Ossów - Wrota Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku” sta
nowi pierwszy na terenie woj. mazo
wieckiego przykład tego typu ochro
ny wartości krajobrazu kulturowego. 
Walki toczone w rejonie wsi Ossów 
i Leśniakowizna między 13 i 14 sierp
nia 1920 r. mają symboliczny cha
rakter, związany z pierwszym w dzie
jach tej wojny odparciem przeciwni
ka, a także bohaterską śmiercią na 
polu boju kapelana księdza Ignacego 
Skorupki.

W trosce o zachowanie tej histo
rycznej wartości miejsca oraz towa
rzyszących jej wysokich walorów przy
rodniczych i krajobrazowych Urząd 
Gminy Wołomin zwrócił się w 2004 r. 
do Krajowego Ośrodka Badań i Do
kumentacji Zabytków o wskazanie 
najwłaściwszych narzędzi ochrony 
tych przestrzeni, biorąc również pod 
uwagę możliwości rozwoju wsi jako 
suburbia Warszawy. Propozycję parku 
kulturowego zawarto w opracowaniu 
Studium wartości kulturowych rejonu 
wsi Ossów, wraz z terenami przyległy
mi: Turowa, Leśniakowizny, Nowego 
Ossowa i Lasów Państwowych z poli
gonem wojskowym. Celem opraco
wania było wskazanie - na podstawie 
sporządzonych analiz m.in. historycz
nej, krajobrazowej, urbanistycznej, 
przyrodniczej - obszarów i obiektów 
pola boju pod Ossowem, które będąc 
świadectwem historycznych wydarzeń 
powinny zostać zachowane i wyeks
ponowane w krajobrazie wsi i okolicy. 
Uznano jednocześnie, że ochrona tych 
miejsc najlepiej wpisuje się w formułę 
parku kulturowego, który połączyłby 
interes społeczny rozwoju podwar
szawskiej wsi z promocją obszaru, 
oferującego liczne atrakcje turystyczne 
dzięki zachowanym walorom przyrod
niczo-krajobrazowym. Zebrane wnio
ski zostały sformułowane w postaci 
wytycznych konserwatorskich do stu
dium uwarunkowań i kierunków zago
spodarowania przestrzennego gminy 
oraz miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego.

Dalsza współpraca związa
na z powołaniem parku kulturowe
go objęta samorządy trzech gmin: 
Wołomina, Zielonki i Kobyłki oraz 
powiatu wołomińskiego. Te wspólne 
działania przyniosły bardzo pozy
tywne rezultaty, które zostały zapre
zentowane m.in. na dwóch spotka

kulturowego jako elementu powsta
jącego systemu upamiętnienia Bitwy 
Warszawskiej 1920 r., wniosko
wanego m.in. jako szlak kulturowy 
„Cudu nad Wisłą" przez Mazowiecką 
Regionalną Organizację Turystyczną, 
a także pomysł budowy na terenie 
wsi Ossów obiektu muzealnego, peł
niącego funkcję centrum informa
cyjno-edukacyjnego na szlaku Bitwy 
Warszawskiej. Na spotkaniu zamko
wym w dniu 22 maja przedstawio
na została koncepcja urbanistyczno- 
-architektoniczna założenia, wykonana 
przez studio projektowe „Nizio Design 
International”, znane z wielu realiza
cji wnętrz i ekspozycji muzealnych. 
Inicjatywa budowy muzeum wpisuje 
się w działania parku kulturowego, 
wzbogacając tym samym atrakcyj
ność i różnorodność programu parku. 
Przedstawiona idea upamiętnienia 
bitwy zapewnia odpowiednią promocję 
wydarzenia i jednocześnie otwarta jest 
na współpracę z innymi partnerami.

Duże znaczenie w procesie organi
zowania parku kulturowego ma stała 
opieka nad prawidłowością mery
toryczną parku, sprawowana przez 
pułkownika dr. Marka Tarczyńskiego, 
specjalistę w dziedzinie historii wojny 
polsko-bolszewickiej oraz koordyna
tora działań na rzecz upamiętnienia 
i ochrony miejsc pamięci związanych 
z 1920 r. Ponieważ na skutek znisz
czenia części archiwaliów podczas 
drugiej wojny światowej nie zachowały 
się liczne niegdyś materiały dotyczące 
bitwy, cennym dopełnieniem tej wie
dzy stało się opracowanie wykonane 
przez płk. M. Tarczyńskiego na temat 
obszaru i przebiegu działań bojo
wych pod Leśniakowizną i Ossowem. 
Znalezienie przy okazji badań tereno
wych na polach bitwy, w rejonie tzw. 
Polakówej Górki, śladów pochów
ków szczątków żołnierzy bolszewi
ckich spowodowało konieczność 
uzupełnienia opracowania KOBiDZ 
badaniami archeologicznymi terenu. 
Przygotowany pilotażowy program 
badań „Polakówej Górki”, z zastoso
waniem m.in. specjalistycznej apara
tury do badań geofizycznych, zakoń
czył się odnalezieniem dwóch zbio
rowych mogił, a także zachowanych 
w nich przedmiotów.

Margerita Szulińska 

niach dyskusyjnych w ramach 
Piątków Konserwatorskich na 
Zamku Królewskim w War
szawie. Przedstawiono wów
czas ideę powołania parku

gazowały się samorządy sąsiednich 
gmin: Zielonki (w jej granicach leży 
ossowski cmentarz wojenny) i Kobyłki 
(Ossów podlega tamtejszej admini
stracji kościelnej), a także starostwa 
wołomińskiego. W maju 2008 r. 
wszystkie strony podpisały stosowne 
porozumienie o współpracy, powołu
jąc zespół roboczy, który przygotuje 
program funkcjonowania parku.

W obrębie parku znalazła się część 
zabudowań wsi, a także pola i łąki 
na obrzeżach Ossowa. W powołu
jącej park uchwale Rady Miejskiej 
w Wołominie wyszczególniono ele
menty, które mają być zachowane 
i wyeksponowane. Są to: historycz
ny układ wsi z drogami i ścieżka
mi, historyczne osie kompozycyjne, 
zespoły zieleni, otwarte pola i łąki, 
a także system wodny. Na terenie 
parku wprowadzono szereg zakazów. 
Zabrania się np.: wykonywania robót 
budowlanych niezwiązanych z dzia
łalnością parku, budowy ogrodzeń 
polnych z blachy lub betonu, produk
cji przemysłowej, stawiania reklam, 
składowania odpadów oraz budo
wy obiektów handlowych, których 
powierzchnia przekracza 400 m2.

Głównym obiektem powsta
jącego parku będzie nowoczes
ny budynek Centrum Edukacyjno- 
-Informacyjnego, poprzedzony pla
cem - agorą. Ma być usytuowany 
w pobliżu skrzyżowania głównej 
drogi z ulicą prowadzącą na cmen
tarz wojenny pod lasem i stać się 
sercem całego założenia. Projekt 
budynku zamówiono w studiu „Nizio 
Design International”. Kierujący nim 
Mirosław Nizio znany jest m.in. jako 
współautor multimedialnej ekspozycji 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 
od pięciu lat będącego najnowocześ
niejszą placówką muzealną w Polsce. 
Koncepcja przyszłego budynku 
w Ossowie jest już gotowa. Nizio 
zaprezentował ją w maju br. na spot
kaniu z cyklu Piątków Konserwator
skich w Zamku Królewskim w War
szawie. Na opracowanych przez niego 
wizualizacjach widać dynamiczny 
obiekt, złożony z trzech podłużnych 
brył, które z jednej strony stoją rów
nolegle obok siebie, ale w pewnym 
miejscu „rozbiegają się” na boki i do 
góry, przypominając rozczapierzone 
palce. Horyzontalny układ budynku, 
jak też jego elewacje ze szkła i spaty
nowanej na zielono blachy, mają - jak 
tłumaczy projektant - zintegrować
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inwestycji” - tłumaczy. W przyszłości 
będzie trzeba zatrudnić kierownictwo 
i pracowników parku. „Jego utrzyma
nie będzie zbyt kosztowne dla budżetu 
jednej gminy. Chcemy, by przeszedł 
pod opiekę państwa” - mówi Andrzej 
Ptaszyński. Może jest na to szansa, 
bo patronat nad parkiem objął mar
szałek Sejmu Bronisław Komorowski. 
Działania w Ossowie znalazły się 
już w Strategii Rozwoju Turysty
ki Województwa Mazowieckiego, 
a Mazowiecka Regionalna Organiza
cja Turystyczna umieściła je w swoim 
programie promocji produktu tury
stycznego „Cud nad Wisłą”.

nowy obiekt z krajobrazem. „Łąka 
obok budynku - to znakomite miejsce 
dla plenerowej ekspozycji historycz
nego uzbrojenia i do organizowania 
inscenizacji walk” - mówi Mirosław 
Nizio.

We wnętrzu obiektu, na powierzch
ni 6 tys. m2, ulokuje się Centrum 
Dokumentacji Wojny 1920 Roku. 
Będzie tu multimedialne muzeum, 
w którym pokazane zostaną również 
oryginalne eksponaty: broń, pamiątki 
czy przedmioty wydobyte z bolsze
wickiej mogiły na Polakówej Górce. 
W budynku znajdzie się główny punkt 
informacyjny o wszystkich miejscach 
Bitwy Warszawskiej, archiwum doty
czące wojny polsko-bolszewickiej, pra
cownie dydaktyczne do lekcji historii, 
sale konferencyjne, a na dachu - taras 
z widokiem na pole bitwy. Burmistrz 
Wołomina Jerzy Mikulski chciałby już 
w przyszłym roku wmurować kamień 
węgielny pod planowany budynek. 
Tymczasem rozgorzał spór o lokaliza
cję obiektu. Mirosław Nizio planował 
postawić budynek na działce, co do 
której plany mają też miejscowi księ
ża. Zamierzają zbudować tu kościół. 
Rozmowy z parafią o zamianie dzia
łek spełzły na niczym. Spodziewając 
się trudności, Nizio przygotował 
drugi wariant projektu dla nieco innej 
lokalizacji, oddalonej o kilkadziesiąt 
metrów na wschód od poprzedniej.

W parku powstaną szlaki turystycz
ne i ścieżki edukacyjne. W planach jest 
odtworzenie linii okopów z 1920 r., 
uruchomienie strzelnicy biatlonowej, 
przywrócenie zapomnianej kolejki 
wąskotorowej Zielonka-Okuniew 
oraz zorganizowanie w Wołominie 
muzeum pociągów pancernych. 
W trakcie Bitwy Warszawskiej 1920 r.

(zdjęcia: 1 - mapa 
w Urzędzie Miasta 
w Wołominie, 2-6 

- rozwiązania 
projektowe opracowane 

w studiu „Nizio Design 
International")

5. 6. Fragmenty 
wnętrza przyszłego 
muzeum

wojsko polskie użyło dwóch takich 
pociągów: „Mściciel” i „Paderewski”. 
„Do dziś' są zachowane. Chcemy je do 
nas sprowadzić” - mówi burmistrz 
Wołomina Jerzy Mikulski. Wszystkie 
wymienione wyżej projekty mają być 
realizowane stopniowo do 2020 r., 
na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Najbardziej kosztowna będzie 
budowa Centrum Edukacyjno- 
-Informacyjnego. Według dzisiej
szych szacunków pochłonie 60 
min zł. Pozostałe przedsięwzięcia 
powinny zamknąć się w kwocie 20 
min zł. Kto wyłoży te pieniądze? 
Andrzej Ptaszyński z Urzędu Miasta 
w Wołominie, architekt projektu 
„Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej”, 
wymienia możliwe źródła finansowa
nia: „Są fundusze unijne znajdujące 
się w gestii urzędu marszałkowskiego. 
Liczymy też na pomoc Ministerstwa 
Kultury. A i tak zaangażowane w pro
jekt gminy i starostwo wołomińskie 
muszą wyłożyć 15 procent kosztów

Powstanie parku najbardziej od
czują mieszkańcy Ossowa. Wymienio
ne w uchwale Rady Wołomina zakazy 
i ograniczenia spotykać ich będą na 
każdym kroku. Organizatorzy parku 
obiecują w zamian miejsca pracy 
i możliwość zarabiania na turystach. 
„Studenci Szkoły Głównej Handlowej 
przeprowadzili wśród mieszkańców 
ankietę. Pytali, czy ludzie są za tury
styką. 'Większość odpowiedziała twier
dząco” - mówi Andrzej Ptaszyński. 
Samorząd planuje przeszkolić miesz
kańców, którzy zdecydują się zająć 
turystami. „Możliwości zarobku jest 
dużo. Można wynajmować kwatery, 
organizować wakacje w gospodar
stwie agroturystycznym, wozić tury
stów bryczką ze stacji kolejowej do 
Ossowa, albo urządzać pokazy broni” 
- wylicza architekt. - „A może ktoś na 
swoim polu będzie chciał odtworzyć 
okopy lub inne umocnienia z 1920 r. 
Byłoby to ciekawe”.

Tomasz Urzykowski
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Konserwacja ukraińskiej 
chorągwi hetmańskiej

W
2007 r. Muzeum Historyczne 
w Charkowie, przy poparciu 
władz Ukrainy, zwróciło się 
do Muzeum Narodowego w Krakowie 

z prośbą o konserwację „Chorągwi 
Hetmańskiej Iwana Mazepy”, jednego 
z najważniejszych symboli państwowo
ści ukraińskiej. Polscy specjaliści pod
jęli się uratowania tak wyjątkowego 

Pierwotnie przeznaczona była dla ukra
ińskiego hetmana Iwana Samojłowicza, 
jednak po odsunięciu go od władzy, 
nadano ją z rozkazu cara hetmanowi 
Iwanowi Mazepie. Po przegranej przez 
Mazepę bitwie pod Połtawą w 1709 r., 
przeszła w ręce hetmana Iwana 
Skoropadzkiego, któremu służyła przez 
kolejne lata. Ostatecznie w 1730 r.

dzieła sztuki, stanowiącego własność 
innego kraju.

Chorągiew ta przez prawie pięćdzie
siąt lat, na przełomie XVII i XVIII w., 
symbolizowała najwyższą kozacką wła
dzę na Ukrainie i była wyjątkowym 
świadkiem jej historii. Bezcenność 
zabytku potęguje dzisiaj fakt, że jest 
to jedna z trzech (sic!) zachowanych 
na świecie ukraińskich chorągwi het
mańskich (druga przechowywana jest 
w Moskwie, a trzecia w Sztokholmie).

Chorągiew wykonana zosta
ła w Moskwie w latach 1686-1688. 

przestała pełnić funkcję sztandaru 
hetmańskiego, została przekazana do 
Archiwum kremlowskiej Zbrojowni 
i stała się obiektem zabytkowym.

Sposób wykonania chorągwi jest 
typowym przykładem technik i tech
nologii stosowanych w pracowniach 
moskiewskiego Kremla przy produkcji 
sztandarów wojskowych w XVII w. 
Jej powierzchnia wynosi prawie 6 m2, 
ma kształt prostokątny z jednym skoś
nym bokiem. Do jej wykonania użyto 
dwóch rodzajów chińskich adamasz
ków, w różnych kolorach i o róż

nych wzorach. Pole środkowe było 
w kolorze białym, a bordiura w żół
tym. W późniejszym okresie, w trakcie 
jednej z konserwacji do oryginalnych 
tkanin wtórnie doszyto fragmenty żół
tego jedwabiu (fragment innej, starszej 
chorągwi), uzupełniając w ten sposób 
duży ubytek bordiury. Obecnie chorą
giew zszyta jest więc z trzech, różnych 
jedwabnych adamaszków.

Obie strony chorągwi były bogato 
malowane i złocone. Ich kompozy
cje powtarzają się, różnicę stanowi 
jedynie biegnąca wokół bordiura: po 
jednej stronie wypełniona tekstem, 
a po drugiej ornamentami. W polu 
środkowym widnieją symbole carskiej 
Rosji - wizerunek dwugłowego orła 
z berłem i jabłkiem w szponach i her
bem z postacią jeźdźca walczącego 
ze smokiem na piersiach. Obok orła 
namalowane są trzy kartusze z różny
mi tekstami. Pośrodku górnej bordiury 
widnieje półpostać Chrystusa, wpisana 
w kartusz również z tekstem. Inny 
tekst wypełnia całą bordiurę wokół 
awersu chorągwi. Teksty na sztandarze 
- zgodnie z ówczesną praktyką - sta
nowią carski rozkaz nadania chorągwi, 
carskie tytuły, a także fragmenty Biblii 
oraz innych utworów religijnych.

Ponad 320-letnia historia obiektu 
i niezwykłe, a często tragiczne jego 
losy, w połączeniu z wyjątkowo delikat
ną techniką i technologią wykonania 
spowodowały, że materiały, z których 
chorągiew powstała uległy znacznym 
zniszczeniom, a jej stan zachowania 
w 2007 r. był katastrofalny. Prawie 
połowę powierzchni pierwotnej tka
niny stanowiły ubytki, a zachowany 
oryginał składał się z setek oddziel
nych fragmentów jedwabi. Warstwa 
malarska i złocenia przetrwały w śla
dowej formie. Całość dotrwała do 
naszych czasów jedynie dzięki nakle
jeniu na dodatkową tkaninę dublażo- 
wą w trakcie konserwacji w 1861 r. 
Dziewiętnastowieczna konserwacja 
z pewnością uratowała i tak już bardzo 
zniszczoną chorągiew, jednak postępu
jący proces starzenia i równocześnie jej 
tragiczne, wojenne losy spowodowały 
dalsze zniszczenia. Po drugiej wojnie 
światowej sztandar przekazany został
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do Charkowa i do dzisiaj przecho
wywany jest w tamtejszym Muzeum 
Historycznym, jednak ze względu na 
zly i stale pogarszający się stan od 
ponad 20 lat nie był eksponowany.

Podstawowym celem krakowskich 
konserwatorów było uratowanie bez
cennego zabytku oraz naukowe jego 
opracowanie i jednoczesne przywróce
nie chorągwi do stanu pozwalającego 
na bezpieczną ekspozycję. Powołano 
specjalistyczny zespół, w którego skład 
weszli muzealni konserwatorzy tka
nin i malarstwa oraz współpracują
cy z muzeum naukowcy i specjaliści 
z zakresu chemii, fizyki, mikrobiologii, 
tkanin chińskich, historii sztuki, histo
rii i paleografii, filologii rosyjskiej, 
pochodzący z Polski, Ukrainy, Wioch 
i Rosji.

Ze względu na rozległe zniszczenia 
i ubytki obiektu w programie założono 
zachowawczy charakter konserwacji 
muzealnej, bez rekonstrukcji i uzupeł
niania ubytków tkanin, warstwy malar
skiej i złoceń. Skoncentrowano się 
na maksymalnym wzmocnieniu i sta
bilizacji stanu technicznego. W zakres 
działań włączono również zaprojek
towanie i wykonanie specjalistycznej 
gabloty ekspozycyjnej, która zapewnić 
ma odpowiednie i bezpieczne warunki 
przechowywania i ekspozycji.

Chorągiew przywieziona została 
do Muzeum Narodowego w Krakowie 
w skrzyni, nawinięta na wałku. Do 
prowadzenia konserwacji przeznaczo
no oddzielne pomieszczenie, w któ
rym utrzymywano stabilne warunki 
klimatyczne; konieczna była podwyż
szona wilgotność względna do uela-

1. Awers chorągwi, stan 
przed konserwacją
2. Układ chińskich 
adamaszków na 
chorągwi: A i B - tkaniny 
oryginalne, C - tkanina 
wtórna
3. Rewers chorągwi 
po odjęciu ptótna 
podkładowego i tiulu
4. Odwracanie 
chorągwi na drugą 
stronę w trakcie prac 
konserwatorskich

stycznienia niezwykle kruchej tkani
ny, pomagała też w jej rozprosto
wywaniu i usuwaniu deformacji. Do 
pracy w miejscach trudno dostępnych, 
ze względu na duże wymiary obiek
tu, wykorzystywano ustawiony ponad 
obiektem specjalny mostek, na którym 
konserwatorzy pracowali w pozycji 
leżącej.

Na początku prac udokumentowa
no stan zachowania chorągwi i wyko
nano specjalistyczne badania fizycz
ne, chemiczne i mikrobiologiczne. 
Powierzchnię sfotografowano w świet
le białym oraz analitycznym (UV i IR). 
Wykonano również mapę (od stro
ny awersu) dokumentującą wszystkie 
ubytki i uszkodzenia, a także sporzą
dzono graficzną dokumentację chiń
skich adamaszków z rekonstrukcją 
wzorów, tzw. raportu. Wszystkie trzy 
tkaniny - to jedwabne adamaszki, 
wykonane w technice anhuanduan, ale 
w różnych kolorach i o różnych wzo
rach, w każdym adamaszku występuje

duże bogactwo motywów dekoracyj
nych. W tkaninach chińskich mają 
one znaczenie symboliczne, zawsze 
pozytywne, niosące życzenia pomyśl
ności i szczęścia, np. brzoskwinia 
symbolizuje nieśmiertelność, a owoc 
granatu życzenie licznego potomstwa. 
Taka analiza tkanin służy naukowemu 
opracowaniu i jest również bardzo 
pomocna przy datowaniu obiektów. 
Badania mikrobiologiczne i analizy 
chemiczne pigmentów potwierdziły 
siedemnastowieczną proweniencję 
chorągwi.

W celu dokładnego odczytania 
napisów na chorągwi oraz zweryfiko
wania ich treści z dokumentami histo
rycznymi przekalkowano wszystkie 
litery. Potwierdziła się zgodność więk
szości tekstów na chorągwi z tekstami 
zapisanymi w dziewiętnastowiecznych 
wydawnictwach. Stwierdzono jednak 
brak części liter, a niektóre z zacho
wanych są przemieszczone lub nawet 
odwrócone.
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5. Dublaż chorągwi na 
przeźroczystą tkaninę TETREX
6. Przenoszenie chorągwi, 
zamontowanej na aluminiowej 
ramie
7. 8. Awers (7) i rewers (8) 
chorągwi po konserwacji

(zdjęcia: Pracownia Fotograficzna 
Muzeum Narodowego w Krakowie)

W trakcie konserwacji awer- 
su chorągwi rozprostowano zagięcia 
i deformacje, oczyszczono powierzch
nię i podklejono odspojenia warstwy 
malarskiej.

Bardzo ważnym etapem konser
wacji było odwrócenie chorągwi na 
drugą stronę, aby usunąć tkaniny pod
kładowe, pochodzące z dziewiętnasto
wiecznej konserwacji. W tym celu lico 
chorągwi czasowo zaklejono specjalnie 
przygotowaną krepeliną liońską i tak 
zabezpieczoną chorągiew obrócono za 
pomocą wałka (o średnicy 60 cm) 
i położono zaklejonym awersem do 
dołu. Następnie odklejono stare tka
niny podkładowe. Odsłonięta strona 
chorągwi była w podobnie złym stanie, 
jak jej awers. Dodatkowo uwidoczniły 
się przesunięcia i deformacje licznych 
jedwabnych kawałeczków, z których, 
jak z tysięcy puzzli, złożona jest dzisiaj 
chorągiew. Podklejono więc występu
jące odspojenia warstwy malarskiej 
i złoceń, rozprostowano zagięcia 
i deformacje i poukładano przesunięte 
fragmenty tkanin.

Kluczowym zabiegiem było wyko
nanie dublażu (od strony rewer
su) na nową, przeźroczystą tkaninę 
TETREX, przy użyciu kleju Beva 371, 
co gwarantuje największą przezroczy
stość i jednocześnie dużą wytrzyma
łość mechaniczną. Dublaż wzmocnił 
i ustabilizował zachowany oryginał 
oraz zabezpieczył chorągiew przed 
dalszą destrukcją. Po tym zabiegu

widoczne stały się obydwie strony 
chorągwi.

Po dublażu odklejono z awer- 
su chorągwi czasowe zabezpieczenie 
z krepeliny. Jeszcze raz sprasowano 
oryginalne tkaniny z płótnem dublażo- 
wym za pomocą kauterów w tempera
turze maksymalnej 60°C.

W tym stanie i przy spełnieniu 
dodatkowych warunków chorągiew 
będzie można bezpiecznie eksponować 
(w zamkniętej gablocie, pod kątem 
maksymalnie 60°). Warunki przecho
wywania (klimatyczne i oświetlenio
we) powinny być zgodne z przyjęty
mi normami konserwatorskimi dla 
zabytkowych tkanin. W celu zapew

nienia bezpiecznej ekspozycji chorąg
wi wykonano specjalną gablotę. Jest 
ona przeszklona z trzech stron oraz 
wyposażona w wewnętrzne oświet
lenie ledowe, nieemitujące promieni 
UV i posiadające regulację natężenia. 
Bardzo ważnym elementem w gablo
cie jest wyjmowana, aluminiowa rama 
wypełniona blachami, która stanowi 
podkład pod chorągiew i która będzie 
wykorzystywana do jej ekspozycji, 
transportu i przechowywania. Na 
ramę naciągnięto zdekatyzowane płót
no lniane, stanowiące ekspozycyjne tło 
dla obiektu. W celu większego uczy
telnienia kształtu chorągwi i scalenia 
kolorystycznego kompozycji zastoso-
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wano sprawdzony w innych konserwa
cjach sposób, polegający na podłożeniu 
pod chorągiew dodatkowej, jedwabnej 
tkaniny w kolorze zbliżonym do orygi
nału. Taka tkanina, widoczna w ubyt
kach, stanowi ich neutralne wypełnie
nie, a równocześnie nie jest połączona 
(sklejona) z oryginałem i łatwo ją 
można usunąć. Mocowanie obiektu 
wykonano za pomocą rzepu.

Należy podkreślić, iż wszystkie 
materiały wykorzystane do konser
wacji, montażu i wykonania gabloty 
dobrane zostały pod kątem neutralno
ści dla obiektu.

Konserwacja chorągwi trwała 12 
miesięcy. Zakończyła się uroczystym 
pokazem w Muzeum Narodowym 
w Krakowie i przekazaniem odrestau
rowanego zabytku przez ministra kul

W serii „Prace konserwatorskie w Muzeum Narodowym w Krakowie” wydane 
zostało w trzech wersjach językowych (polskiej, ukraińskiej i angielskiej) 
opracowanie pt. Chorągiew Hetmańska Iwana Mazepy, Muzeum Narodowe 
w Krakowie 2008, 217 ss., ilustracje.

tury i dziedzictwa narodowego RP 
Bogdana Zdrojewskiego ministrowi 
kultury i turystyki Ukrainy Wasylowi 
Wowkunowi.

„Chorągiew Hetmańska Iwa
na Mazepy” obecnie znajduje się 
w Muzeum Historycznym w Char
kowie na Ukrainie. Przed przywiezie
niem do Charkowa była prezentowa
na w Kijowie na Międzynarodowej 
wystawie „Ukraina - Szwecja: na 
skrzyżowaniu historii”.

Janusz Czop 
Anna Prokopowicz 

Elżbieta Zygier
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Cień porucznika

T
u leży pan Ferdynand z Ime- 
court, u oblężonego Gdańska 
zabity, dnia 13 kwiet
nia 1807 r. („HIC LACET / D’NUS 

FERDINANDVS / A IMECOURT / PENES 
GEDANENSEM OPPUGNATI / ON EM 
OCCISUS / DIE 13 TI A APRILIS AD 1807”) 
— ten łaciński napis nie jest łatwo 
znaleźć w przestronnej katedrze 
oliwskiej, bowiem tablica, na której 
się znajduje, wmurowana jest po 

kiedy to po zwycięstwie pod Jeną 
i Auerstedt armia pruska praktycznie 
przestaje istnieć. Napoleon wkracza 
do Berlina, gdzie decyduje się kon
tynuować wojnę, co pociąga za sobą 
zaangażowanie się w sprawy polskie. 
Wzywa do siebie gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego; 
proklamują oni odezwę do narodu 
polskiego, w której Napoleon nawo
łuje Polaków do walki z zaborcami.

1. Opactwo cysterskie 
w Oliwie, fragment 
rysunku Benjamina Zixa 
z 1807 r.

2. Tablica z epitafium 
Ferdynanda 
d’lmecourta w katedrze 
oliwskiej
3. Franęois Gerard, 
„Oficer ordynansowy 
marszałka Lefebvre’a, 
poległy pod Gdańskiem 
w 1807 r.”, 1808 r.

(fot. 2 - Katarzyna Rojek)

południowej stronie prezbiterium. 
Kim był ów Ferdynand z Imecourt?

Charles-Ferdinand-Theodore de 
Vassinhac-d’Imecourt urodził się 16 
lipca 1785 r. w Paryżu w rodzinie 
szlacheckiej z tradycjami sięgającymi 
wypraw krzyżowych, jako najmłodszy 
z trójki dzieci Marie-Louis-Charles de 
Vassinhac i Charlotte-Ferdinande de 
Chauvelin. Zaciągnął się do Wielkiej 
Armii, tak j ak j ego starszy brat Charles- 
-Gedeon-Theodore i już w 1807 r. był 
oficerem ordynansowym marszałka 
Lefebvre’a. Jego szybka kariera woj
skowa została nagle przerwana 13 
kwietnia tegoż roku podczas oblę
żenia Gdańska - został śmiertelnie 
postrzelony i pochowany w katedrze 
oliwskiej, która wówczas funkcjono
wała jako francuski lazaret.

Należy jeszcze pokrótce przy
pomnieć okoliczności oblężenia 
Gdańska. Cofnijmy się do roku 1806, 

Polacy naprędce organizują armię, 
która okaże się najbardziej lojalną 
z całej Wielkiej Armii. Zaczyna się 
kampania 1806-1807, nazwana pro
pagandowo „pierwszą wojną pol
ską”, która kończy się zwycięstwem 
Napoleona pod Frydlandem i trak
tatem pokojowym w Tylży. Wtedy 
też następuje proklamacja Wielkiego 
Księstwa Warszawskiego.

Gdańsk był miastem szczegól
nym dla Napoleona. Jak powia
dał, był „kluczem do wszystkiego”. 
Nadbałtycki port, który po drugim 
rozbiorze w 1793 r. przyznany został 
Prusom, był świetnie prosperującym 
miastem hanzeatyckim, utrzymują
cym głównie kontakty handlowe 
z Anglią i Holandią. Do tego stał 
na drodze Wielkiej Armii, masze
rującej na wschód, a stacjonujący 
w twierdzy Prusacy mogli dostać 
posiłki drogą morską. Aby utrzy

mać blokadę kontynentalną w całej 
Europie, cesarz rozkazał je zdobyć. 
Głównodowodzącym osiemnastoty- 
sięcznego X Korpusu, na który skła
dały się wojska francusko-badeń- 
sko-polskie, został Franęois-Joseph 
Lefebvre, honorowy marszałek ce
sarstwa i znajomy Bonapartego 
jeszcze z czasów republikańskich. 
Oblężenie miasta trwało od 7 marca 
do 26 maja 1807 r., a zakończyło się 
zajęciem twierdzy przez Francuzów.

O godz. 10.00 w nocy z 12 na 
13 kwietnia trzystu ludzi z saskiego 
pułku Bevillaque’a, wspartych przez 
kompanię grenadierów i karabinie
rów Legionu Północnego (dowodzo
ną przez ks. Michała Radziwiłła), 
zaatakowało redutę na wzgórzu 
przed Grodziskiem (dziś zwanym 
Fortami Napoleońskimi). Nie wiado
mo dokładnie, w jakich okolicznoś
ciach raniono d’lmecourta - podaje 
się, że został omyłkowo postrzelony 
przez swoich. Strata młodego, nie
spełna dwudziestodwuletniego adiu
tanta bardzo dotknęła marszałka 
Lefebvre’a. Następnego dnia awan
sowano d’lmecourta na poruczni
ka 7. pułku huzarów, a marszałek 
Lefebvre oddał mu honor, pisząc 13 
kwietnia 1807 r. w raporcie: „Miody 
człowiek wielkich nadziei, młody 
Demecourt [zamiast dTmecourt] 
został śmiertelnie ranny”, a następ
nego dnia, pełen jeszcze bólu, 
powtórzył: „Bardzo żałuję młodego 
Demecourta, ochotnika, młodzieńca 
wielkich nadziei”.

D’lmecourt był zapewne jedną 
z ostatnich osób chowanych w kate
drze oliwskiej, bowiem Kodeks 
Napoleona (1804 r.), który wkrót
ce miał zacząć obowiązywać rów
nież w nowo powstającym Księstwie 
Warszawskim i Wołnym Mieście 
Gdańsku, zakazywał grzebania zmar
łych w kościołach, co było podykto
wane przede wszystkim względami 
higienicznymi i miało chronić przed 
wybuchami epidemii.

Istnieje jeszcze druga tablica 
upamiętniająca młodego Francuza. 
Znajduje się ona w kościele św. 
Piotra w miejscowości Inor (mająt-
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ku rodowym rodziny de Vassinhac- 
-d’lmecourt) we Francji. Napis na 
niej przypomina, że d’lmecourt został 
pochowany w katedrze w Oliwie 
dzięki staraniom jego przyjaciela 
Alberta de Noailles (a więc według 
wszelkiego prawdopodobieństwa 
i on ufundował tablicę z łacińskim 
napisem w katedrze). Trudno jest 
jednoznacznie określić, w którym 
z tych dwóch miejsc ostatecznie spo
częło ciało Ferdynanda.

Okazuje się, że nie tylko epita
fia uwieczniają d’lmecourta. Jego 
portret na podstawie wcześniej
szych szkiców lub wspomnień rodzi
ny został namalowany w 1808 r. 
przez jednego z głównych przed

stawicieli francuskiego klasycyzmu, 
ucznia Jacquesa Louis’a Davida, 
Franęois Gerarda. Oryginał zaty
tułowany „Oficer ordynansowy 
marszałka Lefebvre’a, poległy pod 
Gdańskiem w 1807 r.” ekspono
wany jest w muzeum w Wersalu. 
Obrazem zainteresował się sam 
Johann Wolfgang Goethe, który 
w swoim dziele O sztuce i staro
żytności kreślił portret psycholo
giczny naszego bohatera: „Też i ten 
obraz daje zastanawiający kontrast. 
Wojskowa postawa mężczyzny 
poświadcza jego zdolności, a śmierć 
zaświadcza o męstwie. Jednak incog
nito cywilnego ubioru zaciera ten 
rys charakteru. Gentleman z ubioru 

i postawy zamierza właśnie wejść 
po szerokich schodach do prostego, 
ogrodowego domu. Z kapeluszem 
w luźno zwisającej lewej ręce, wspar
ty na trzymanej w prawicy lasce, ma 
wygląd jak gdyby zastanawiającego 
się, czy może złożyć jeszcze wizytę 
znajomym mieszkającym w pobli
żu. Rysy twarzy oznaczają czło
wieka pełnego spokojnego rozumu. 
Postać średniego wzrostu, delikatnej 
budowy. W towarzystwie wzięliby
śmy go za dyplomatę. Doprawdy, 
szczęśliwym zdarzeniem jest zna
leźć tak doskonale szlachetną prozę 
w teraźniejszości, wśród znaczą
cych w świecie ludzi” (J.W Goethe, 
Ueber Kunst und Alterthum, 1816).

Większość ówcześnie walczących 
podczas wojen napoleońskich żoł
nierzy została pochowana w zbio
rowych mogiłach - oni na zawsze 
pozostaną anonimowi. Ferdynand 
d’lmecourt miał to szczęście, że zna
leźli się ludzie, którzy nie byli wobec 
niego obojętni, nawet jeśli było to 
dziełem przypadku. Pozostały po 
nim wzmianki w dziewiętnasto
wiecznych francuskich opracowa
niach, dwie tablice, obraz Gerarda 
i opis Goethego.

Katarzyna Rojek

Spotkanie z książką

ZAMKI

W czasie wakacyjnych wędrówek po kraju chętnie odwiedzamy 
zamki, ale do wielu trudno dotrzeć. Zdjęcia i opisy wybranych 64 
z nich zamieszczone zostały w albumie Zamki, warownie, bitwy i tur

nieje rycerskie, opublikowanym nakładem wydawnictwa Carta Blanca 
(Warszawa 2008). Do lektury zachęca już wstęp, w którym czytamy 
„Podążaj szlakiem zamków w Polsce z wydawnictwem Carta Blanca - 
jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie we współczesnych czasach odbywa 
się corocznie zlot czarownic i który zamek ponownie przeżywa Najazd 
Barbarzyńców; zobaczyć potężną wieżę latrynową w Kwidzynie, panora
mę Szczecina z Wieży Dzwonów oraz [...] poszukać skarbu zakonu tem
plariuszy w Chwarszczanach; powitać Nowy Bok na zamku w Golubiu- 
-Dobrzyniu razem z duchem Anny Wazówny; [...] spraw
dzić, czym zamek w Rydzynie zasłużył sobie na miano 
•■perty polskiego baroku*, komu zamek Czocha zawdzięcza 
bajkowy wygląd i która księżna na zamku w Legnicy rozma
wiała z aniołami".

\N pierwszej części albumu autor tekstów - Jerzy 
Smoczyński dokonuje analizy słowa „zamek”, opisu
je, jak w ciągu wieków warownie zyskiwały dodatkowe 
oprócz obronnej funkcje oraz dokonuje typologii zamków. 
Ze względu na położenie wyróżnia się trzy typy zamków: 
nizinne, wyżynne i skarpowe. Od lokalizacji uzależniony 
był też wybór materiału wykorzystywanego do budowy. 
Zamki usytuowane na wzniesieniach budowano z ciosów 
kamiennych: wapiennych, granitowych lub bazaltowych;

stojące na nizinach wznoszono z cegieł i kamieni narzutowych. Jeśli za 
kryterium podziału przyjmiemy sposób obrony warowni, możemy mówić 
o zamkach z systemem obrony ścianowym, zatokowym, wieżowym, 
basztowym, bastejowym, bastionowym. Na podstawie tego, czyją sie
dzibą była warownia, zamki dzielą się na królewskie, książęce, biskupie 
i rycerskie, a także zamki zakonów rycerskich (Krzyżaków, joannitów, 
templariuszy).

Zamki przedstawione zostały w albumie w obrębie rejonów geogra
ficznych: Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur, Wielkopolski, Polski Centralnej, 
Lubelszczyzny, Śląska, Małopolski i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 
Każdy dokładnie opisano, przybliżono jego historię i dzieje właścicieli 

oraz ukazano stan obecny. Najważniejsze daty z historii 
danej warowni umieszczone zostały w kalendarium.

Wiele z opisanych budowli zostało odrestaurowanych 
i są przystosowane do zwiedzania. Organizowane w nie
których imprezy historyczne przywracają klimat epoki. 
Ponad 400 zdjęć ilustrujących album ukazuje monumen
talność budowli i ich ciekawe detale. Słowniczek termi
nów architektonicznych pomoże w zrozumieniu tekstu, 
a obszerna bibliografia - w odszukaniu lektur o podobnej 
tematyce.

Książkę można nabyć (cena: 69, 90 zł) w księgarniach 
oraz bezpośrednio w wydawnictwie Carta Blanca (00-236 
Warszawa, ul. Świętojerska 5/7, tel. 022 695 45 55, e-mail: 
cb@cartablanca.pl, www.cartablanca.pl).
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Symbole
na powstańczych mundurach

N
ajbardziej charakterystycz
nym, a zarazem najstarszym 
elementem munduru żoł
nierza polskiego jest orzeł. Obok 

licznych egzemplarzy, pochodzących 
sprzed września 1939 r., w użyciu 
żołnierzy Powstania Warszawskiego 

żonek lub na pierś orła, zwykle wzoru 
1919, nadającego się znakomicie do 
tego celu ze względu na rozmiar.

Osobny wzór godła nosili żołnierze 
Armii Ludowej, wykorzystujący orły 
przedwojenne, pozbawione korony, 
lecz także godła wzorów opracowa

często na rękawy mundurów lub boki 
czapek następujące symbole:
• pułk „Jeleń” - biały jeleń w skoku, 
naszyty na czerwonej lub amaranto
wej tarczy;
• batalion „Parasol” - biały parasol 
na czerwonej lub amarantowej tarczy;

1. Furażerka używana w czasie Powstania 
Warszawskiego przez starszego Strzelca 
Jerzego Stanisława Lesińskiego z KB 109/1410 B 
w Śródmieściu

2. Orzełek z blachy wykonany prawdopodobnie 
w czasie przygotowań do Powstania 
Warszawskiego, przeznaczony do noszenia na 
czapce lub berecie
3. Tarcza z wyhaftowanym na czerwonym tle 
białym orłem, naszywka na rękaw oddziału 
sierżanta „Aleksandra”, walczącego w rejonie 
ul. Dobrej
4. Tarcza - emblemat noszony przez żołnierzy 
batalionu „Chrobry I"

5. Opaska powstańcza starszego Strzelca 
Jerzego Romanowskiego ps. „Drań” z batalionu 
„Gozdawa”, wydana prawdopodobnie tuż przed 
wybuchem powstania

były liczne orły produkcji konspira
cyjnej.

Żołnierze Armii Krajowej korzy
stali najczęściej z orłów bitych 
z przedwojennych sztanc, przy wyko
rzystaniu rozmaitych materiałów 
zastępczych; nosili też godła z blachy 
cynkowej, wykonywane w Radomsku 
oraz w Pruszkowie, a także tłoczone 
z cienkiej blachy stalowej, najprawdo
podobniej w Warszawie. Poszczególne 
wyroby konspiracyjne nawiązywały 
do projektów orłów używanych do 
1939 r. łub też przybierały postać 
wcześniej niespotykaną, a rysunek ich 
niejednokrotnie uzupełniała „kotwi
ca”, umieszczona na tarczy amazo
nek. Całkiem indywidualny charakter 
miały egzemplarze wykonywane jed
nostkowo - odlewane z ołowiu, wyci
nane z dostępnej blachy, haftowane 
na kawałkach tkanin lub malowane 
na hełmach.

Harcerze, walczący w powstaniu, 
nakładali często lilijkę na tarczę ama- 

(wszystkie eksponaty w zbiorach Muzeum Powstania 
Warszawskiego)

nych specjalnie na ich potrzeby, bite 
m.in. w Warszawie.

W dniach Powstania War
szawskiego na mundurach żołnierzy 
wielu zgrupowań i oddziałów poja
wiły się też liczne oznaki. Żołnierze 
poszczególnych jednostek nakładali 

• baon „Czata 49” - biała litera „C” 
z wpisaną weń liczbą „49”;
• baon „Chrobry I” - biało-czerwona, 
skośnie dzielona tarcza, z czarną prze
paskę z napisem „SOSNA”;
• batalion KB „Nałęcz” - czerwo
na tarcza z malowaną inskrypcją
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• Armia Ludowa - czerwony trójką- 
cik z haftowanymi bajorkiem literami 
„AL”.

Zaledwie kilka odznak, wykona
nych podczas okupacji, mogło pojawić 
się na mundurach nielicznych uczest
ników Powstania Warszawskiego. 
W latach poprzedzających jego 
wybuch starano się unikać ich wyko
nywania, zaś powstające wbrew twar
dym prawom konspiracji upodob
niano do przedwojennych odznak 
wojskowych czy harcerskich. Obok 
najpopularniejszych w dniach powsta
nia krzyży harcerskich, nałożonych 
samorzutnie na mundury i ubrania 
cywilne przez ich posiadaczy, pojawi

„BATALION NAŁĘCZ / KB / STARE / 1 VII 
/ 1944 / 1 IX/ MIASTO” i widokiem ruin 
Starówki z Kolumną Zygmunta;
• kompania harcerska „Gustaw” - 
biała litera „G” z mieczem i lilijką na 
bordowym tle;
• kompania „BI” pułku „Baszta” 
- orzeł, kryptonim, baszta i scena 
symbolizująca atak na czołg, całość 
wyszyta białą nitką na czerwonym 
tle;
• zgrupowanie / pluton specjalny 
„Rafałki” - trójkątna, żółta cho
rągiewka minerska z czarną trupią 
czaszką, pod nią litera „R”;
• oddział „Szczerbiec” - czerwony 
romb z białym orłem „piastowskim”, 
pod nim umieszczony poziomo 
miecz;
• oddział sierżanta „Aleksandra” - 
czerwona tarcza z orłem „jagielloń
skim”;

ły się nadawane w konspiracji odzna
ki absolwentów Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Piechoty „Agricola”, mające 
postać listka dębowego z nałożoną 
literą „a” czy odznaki młodszych har
cerzy - Zawiszaków, w postaci litery 
„Z” ze stylizowaną lilijką.

Order Virtuti Militari, Krzyż 
Walecznych czy Krzyż Zasługi 
z Mieczami zastępowane były zwykle 
przez baretki tych odznaczeń. Jedynie 
nieliczni odznaczeni mogli otrzymać 
krzyże pełnowymiarowe - wykorzy
stywano wówczas egzemplarze pro
dukcji przedwojennej, a w wypadku 
Krzyża Walecznych - także konspi
racyjnej. Ciekawostkę wśród odzna
czeń stanowi (nieformalny) krzyż „Za 
zabicie w walce oficera SS”, przy
pisywany batalionowi „Chrobry”, 
a wykonany na bazie niemieckie
go Krzyża Żelaznego drugiej klasy, 

z nałożoną monetą jednozłotową, 
ozdobioną „kotwicą” i datą „1944”.

Najpopularniejszym, a zarazem 
najbardziej charakterystycznym ele
mentem wizerunku powstańca war
szawskiego była opaska w barwach 
narodowych, noszona początkowo na 
prawym, a następnie na lewym ramie
niu. Przepisowo opaska winna mieć 
szerokość 10 cm, na białej części litery 
„WP”, między nimi godło państwowe, 
a pod orłem numer oddziału - zako
dowaną w postaci trzech lub czterech 
cyfr przynależność plutonu do jedne
go z siedmiu Obwodów Warszawy. 
W praktyce, obok egzemplarzy regu
laminowych, używano opasek bez 
numerów, z samymi literami „WP”, 
o bardzo zróżnicowanej szerokości.

Członkinie Wojskowej Służby 
Kobiet nosiły opaski z literami „WSK” 
na miejscu numeru, sanitariuszkom 
przysługiwały opaski białe lub biało- 
-czerwone, z emblematem czerwonego 
krzyża, a Zawiszacy nosili opaski biało- 
-czerwone z nałożoną dużą lilijką.

Słowacy używali zwykle różno
rodnych opasek w swoich barwach 
narodowych, niekiedy z haftowa
nym godłem Słowacji; 104. kom
pania Syndykałistów nosiła opaski 
czerwono-czarne, Wojskowa Służba 
Ochrony Powstania - zielone lub 
zielono-czarne, z naszytą szachowni
cą. Poszczególne służby miały nosić na 
przedramieniu wąskie opaski z nadru
kiem określającym ich rodzaj, żandar
mom przysługiwała opaska żółta.

Powstańcy z pozostałych ugrupo
wań nosili różnorodne opaski z ini
cjałami własnych organizacji - „AL”, 
„PAL”, „KB”.

Często na czapkach, zamiast orła 
lub obok niego, noszono biało- 
-czerwone proporczyki malowa
ne na hełmach, naszywane na koł
nierze płaszcza, bluzy czy kurtki. 
Określone przepisem jako prostokąt
ne, o wymiarach 2x5 cm, w prak
tyce odbiegały od pierwotnych roz
miarów, dosyć często przybierając 
też formę tzw. proporczyków kawa
leryjskich - z charakterystycznym 
wcięciem. Niekiedy proporczyki 
tekstylne zastępowano metalowy
mi, pokrytymi barwnym lakierem, 
w formie proporczyka kawaleryjskie
go lub w kształcie równoległoboku 
o zaokrąglonych narożnikach.

Paweł Bezak
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Trofea wojenne
W

śród wielu zabytków zgroma
dzonych w Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie 
szczególne miejsce zajmują wojenne 

trofea. Stanowią symboliczne świa
dectwo naszych przewag i zwycięstw 
na polu walki. Wśród nich są przed
mioty szczególne, bezcenne zarówno 
z uwagi na niepowtarzalną, unikatową 
formę, jak i wielki ładunek emo-

św. Barbara. Wokół skrzydeł umiesz
czony jest napis minuskułą gotycką 
w dialekcie południowoniemieckim, 
informujący, iż relikwiarz wykona
no z polecenia elbląskiego komtu- 
ra zamkowego Thiele von Loricha 
w 1388 r. Forma i szczegóły wyko
nania wskazują, że relikwiarz powstał 
w kręgu rzemieślników nadreńskich; 
z Nadrenii pochodził także brat za

konny Thiele von Lorich. W czasie 
wojny 1409-1411 fundator relikwia
rza już nie żył. Dyptyk najprawdopo
dobniej przeszedł w ręce braci z elblą
skiego konwentu. Niewykluczone, iż 
został przez nich zabrany na wyprawę 
grunwaldzką i wpadł w ręce Polaków 
po zdobyciu obozu armii zakonnej 
15 lipca 1410 r. Z pewnością nie 
zabrano go z Elbląga, bowiem w spisie 

wysłanych stamtąd naszemu monarsze 
przedmiotów nie ma o nim wzmian
ki. Na Grunwald, jako miejsce zdo
bycia relikwiarza, wskazywać może 
także fakt, iż król Władysław Jagiełło 
potraktował go jako wotum i przeka
zał do katedry w Gnieźnie (co zresz
tą opisane zostało przez Długosza), 
miejsca szczególnego, symbolicznego. 
Trofeum przechowywano w pierw
szej stolicy Polski do 1823 r., kiedy 
to kanoników zmuszono do odda
nia go pruskiemu następcy tronu 
Fryderykowi Wilhelmowi, następnie 
trafił do Malborka. W 1946 r., po 
odzyskaniu miasta, został odnalezio
ny i przekazany do Muzeum Wojska 
Polskiego.

Interesującym obiektem jest także 
szwedzki sztandar kawaleryjski, nale
żący niegdyś do kornetu rajtarii z regi
mentu zaciągniętego najprawdopo
dobniej w Niemczech. Na sztandarze 
umieszczony jest wizerunek wzniesio
nego do góry miecza, po bokach któ-

cjonalny związany z okolicznościami 
zdobycia.

Najcenniejszym bez wątpienia tro
feum jest gotycki relikwiarz, który 
zdobyto na Krzyżakach podczas wojny 
1409-1411. Wykonany jest w formie 
dyptyku. W stanie otwartym zawie
ra pełnoplastyczne przedstawienie 
Ukrzyżowania wraz z figurami asystu
jącymi na skrzydle lewym, natomiast 
prawe, w dwóch rzędach, ukazuje 
adorację Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
przez fundatora, którego polecają 
święci: Barbara, Katarzyna, Małgorza
ta, apostołowie Piotr i Paweł oraz 
św. Dorota. Wokół skrzydeł znajdują 
się wyłożone jedwabiem przegród
ki z relikwiami wraz z inskrypcjami. 
Rewersy skrzydeł są grawerowane; 
na lewym - Mąż Boleści pośród arma 
Christi, na prawym - ponownie scena 
adoracji, fundatorowi towarzyszy 
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1. Gotycki relikwiarz, koniec XIV w., zdobyty na Krzyżakach podczas wojny 1409-1411

2. Szwedzki sztandar kawaleryjski, zdobyty najprawdopodobniej podczas kampanii 1656 r.

3. Grot od pruskiego sztandaru, wzięty 19 listopada 1806 r. w Częstochowie 
na Jasnej Górze podczas tzw. pierwszej wojny polskiej

4. Sztandar bolszewickiego 101. Putku Strzeleckiego, zdobyty podczas ataku 
na tzw. Grupę Mozyrską w sierpniu 1920 r.

5. Szczątki niemieckiego samolotu bombowego Heinkel He 111, zestrzelonego
1 września 1939 r. na północ od Warszawy

rego znajduje się łacińska sentencja: 
„AUT MORS / AUT VITA / DECORA” 
(Albo śmierć, albo życie zaszczytne); 
całość wpisana jest w laurowy wie
niec. W rogach sztandaru widnieją 
inicjały „C G R S” (Carolus Gustavus 
Rex Suecie). Płat przymocowany jest 
do kanelowanego drzewca, zakoń
czonego mosiężnym grotem. Sztandar 
zdobyty został najprawdopodobniej 
podczas zimowo-wiosennej kampanii 
1656 r., kiedy to kawaleryjski korpus, 
dowodzony przez samego szwedzkie
go króla, wyprawił się w kierunku 
Lwowa. Doszło wówczas do kilku 
zwycięskich dla nas starć; polskich 
żołnierzy prowadził wtedy do boju 
Stefan Czarniecki. Jest to jedno z nie
wielu szwedzkich trofeów w naszych 
zbiorach, skłaniające do refleksji nad 
tragicznym bilansem wojen toczonych 
z sąsiadem z Północy.

Do ciekawszych trofeów pocho
dzących z okresu walk o odzyskanie 
niepodległości należy grot od pruskie
go sztandaru, wzięty w Częstochowie. 
To niezwykle i symboliczne miejsce 
stanowiło zazwyczaj naszą redutę, 
jednak raz w historii jasnogórską 
twierdzę przyszło Polakom zdoby

wać. Było to podczas tzw. pierw
szej wojny polskiej, toczonej przez 
Francuzów z Rosją i Prusami. Po 
zwycięstwach pod Jeną i Auerstedt 
oddziały Napoleona wkroczyły 
w październiku 1806 r. na teryto
rium dawnej Polski, zmuszając pra
wie bez walki liczne pruskie garni
zony do kapitulacji. Jasna Góra od 
16 listopada blokowana była przez 
500-osobowy polski oddział ochotni- 
ków-powstańców pod dowództwem 
szlachcica Michała Pruszaka. Dwa 
dni później przybył pod Częstochowę 
podjazd kawaleryjski z korpusu mar
szałka Louisa Nicolasa Davout’a, 
składający się ze 120 francuskich 
strzelców konnych z 12. pułku, 
dowodzonych przez ppłk. Jeana 
Louisa Charlesa Guenon Deschampsa 
i 150 Polaków pod dowództwem 
kpt. artylerii Kaspra Miaskowskiego. 
Trzonem pruskiego garnizonu był 
3. batalion muszkieterski z 42. 
regimentu gen. Franza Heinricha 
Christiana von Plótza, liczący około 
500 oficerów i żołnierzy (42. regi
ment piechoty składał się z trzech 
batalionów muszkieterskich; dwa 
z nich stacjonowały w Warszawie, 

a jeden w Częstochowie). W skład 
załogi wchodziła ponadto 2. połu- 
dniowopruska kompania weteranów 
licząca około 100 ludzi. Artyleria for- 
teczna liczyła 24 działa. Atak z zasko
czenia zakończył się niepowodze
niem. Wobec braku piechoty i arty
lerii Deschamps zdecydował się zająć 
fortecę fortelem. Oblegający rozpalili 
nocą setki ognisk, wydawano liczne 
komendy i prowadzono przegrupo
wania, mające wzbudzić w Prusakach 
wrażenie dużego korpusu oblężnicze- 
go. Wysłany parlamentariusz zażądał 
natychmiastowej kapitulacji, na co 
pruski komendant twierdzy przystał. 
19 listopada na Jasną Górę wkro
czyły oddziały francusko-polskie, 
a pruska załoga została wzięta do 
niewoli. Zajęcie Częstochowy odno
towano w napoleońskiej księdze roz
kazów (Bulletin de la Grande Arme'e). 
Grot wykonany jest ze srebra zło
conego, ażurowy; pośrodku znajdu
je się monogram „FWR” (Fryderyk 
Wilhelm Rex) pod koroną, nad nimi 
„A / 1796” z obu stron. Tuleja jest 
kanelowana.

Niezwykle interesujący zespół two
rzą trofea związane z walkami toczony-
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6. Polski tornister wojskowy 
(wzór 35), wyprodukowany 
w 1939 r. w Żyrardowie, 
zdobyty na przeciwniku 
przez żołnierzy Samodzielnej 
Brygady Karpackiej, którzy 
uczestniczyli w zwycięskiej 
walce w Bardii w Afryce
w styczniu 1942 r.
7. Fragment mozaiki odłupany 
ze ściany Reichstagu

(zdjęcia obiektów ze zbiorów 
Muzeum Wojska Polskiego 

w Warszawie)

mi o kształt granic odrodzonej Polski. 
Wyróżnia się zwłaszcza sztandar bol
szewickiego 101. Pułku Strzeleckiego, 
zdobyty podczas ataku na tzw. Grupę 
Mozyrską, realizowanego w ramach 
polskiej kontrofensywy znad Wieprza 
w sierpniu 1920 r. Jest to jedyny 
znak bojowy Armii Czerwonej, jaki 
znajduje się w polskich zbiorach. 
Kilkadziesiąt innych zmuszeni byli
śmy zwrócić do Moskwy w latach 
pięćdziesiątych XX w. Pozostała po 
nich jedynie lanca - niegdyś drzewce 
od płatu zdobytego w bitwie pod 
Horbylewem, oraz grot pochodzący 
ze sztandaru Oddziału Politycznego 
Pułku Strzelców 6. Armii.

Oczywiście najliczniejszy zbiór 
tworzą trofea pochodzące z okre
su drugiej wojny światowej, pomi
mo bowiem politycznych zawirowań 
konflikt ten zakończyliśmy jako for
malny zwycięzca. Obiektem o kapi
talnej wręcz wymowie są szczątki 
niemieckiego samolotu bombowe
go Heinkel He 111, który piloci 
naszej Brygady Pościgowej zestrze
lili 1 września 1939 r. na północ 
od Warszawy. Jeden ze zwycięzców 
powietrznego pojedynku - porucz

nik Aleksander Gabszewicz, udał się 
następnego dnia taksówką (sic!) na 
miejsce upadku wrogiej maszyny spe
cjalnie po to, aby zabrać na pamiątkę 
fragment z tego osobliwego trofeum. 
Niemiecki samolot był najprawdo
podobniej pierwszym zestrzelonym 
we wrześniu, a co za tym idzie pierw
szą maszyną, jaką Niemcy stracili 
w drugiej wojnie światowej!

Wiele trofeów związanych jest 
z miejscami, które na trwałe weszły do 
legendy polskiego oręża: Narvikiem, 
Tobrukiem, Lenino, Monte Cassino 
czy Falaise. Niezwykle intrygującym 
zabytkiem jest polski tornister woj
skowy (wzór 35), wyprodukowany 
w 1939 r. w Żyrardowie. Został 
przekazany w latach sześćdziesiątych 
XX w. do naszego muzeum z Instytu
tu im. Gen. Władysława Sikorskiego 
w Anglii i wedle załączonej karty sta
nowił trofeum z Bardii w Afryce. Jego 
historia wydawała się zrozumiała. 
Otóż Niemcy zdobyli go we wrześ
niu i przeznaczyli dla Wehrmachtu 
bądź też przekazali armii włoskiego 
sojusznika. Kolor tornistra (khaki) 
doskonale nadawał się do warunków 
pustynnych, stąd tornister trafił wraz 

z nowym właścicielem do Afryki. 
Tutaj odbili go polscy żołnierze 
z Samodzielnej Brygady Karpackiej, 
którzy uczestniczyli w zdobyciu Bardii 
w styczniu 1942 r. Jednakże w kwiet
niu 2009 r., w trakcie przygotowań 
do wystawy, tornister poddany został 
rutynowym oględzinom i w jednej 
z kieszeni po usztywniających desecz
kach znaleziono jakiś przedmiot. Po 
wyjęciu okazało się, że jest to radzie
cka broszura propagandowa z 1937 r., 
zawierająca przemówienie ludowe
go komisarza spraw zagranicznych 
Wiaczesława Mołotowa, wygłoszo
ne w moskiewskim Teatrze Wielkim 
w związku z 20. rocznicą wybuchu 
Rewolucji Październikowej! Skąd się 
tam znalazła i czy przypadkiem losy 
naszego tornistra w czasie drugiej 
wojny światowej nie były bardziej 
skomplikowane, możemy się tylko 
domyślać.

Szczątki Heinkla symbolizują po
czątek drogi, jaką polscy żołnierze 
przeszli w latach 1939-1945, zaś jej 
kres wyznaczają trofea z Berlina, 
w którego zdobyciu udział miała 
1. Armia Wojska Polskiego. Wśród 
nich jest fragment mozaiki odłu
pany ze ściany Reichstagu i prze
chowywany kiedyś przez Janusza 
Przymanowskiego - autora Czterech 
pancernych..., a także sztylet SA ode
brany niemieckiemu żołnierzowi tuż 
po kapitulacji stolicy III Rzeszy.

Michał Mackiewicz

Wszystkie eksponaty oglądać można 
na prezentowanej w Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie wystawie „Tro
fea wojenne”, czynnej do 31 grudnia br.
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Bitwy września 1939 na Mazowszu

D
la upamiętnienia kolejnej, 70. 
już rocznicy wybuchu drugiej 
wojny światowej podjętych 
zostało w naszym kraju wiele cennych 

inicjatyw, mających na celu nie tylko 
usatysfakcjonowanie żyjących jeszcze 
uczestników i świadków tragicznych

wydarzeń sprzed siedmiu dziesięciole
ci, lecz przede wszystkim przybliżenie 
nowym pokoleniom historii ich ojczy
zny i narodu.

Edukacji młodzieży szkolnej posłu
żyć ma wystawa planszowa, zatytu
łowana „Bitwy Września 1939 na

i rysunkami autorstwa Bohdana 
Wróblewskiego, zawierają opisy sił 
i sprzętu, używanego przez obie strony 
konfliktu, wzmianki dotyczące orga
nizacji poszczególnych służb, biorą- 
cych udział w obronie kraju, wreszcie 
przebiegu walk: od Mławy, poprzez

Mazowszu”, przygotowa
na przez Muzeum Nie
podległości w Warszawie. 
Ekspozycja, złożona z dwu
dziestu przenośnych, ła
twych w montażu plansz, 
opowiada o wybranych wal
kach, toczonych na ziemi 
mazowieckiej podczas kam
panii wrześniowej.

Poszczególne części 
wystawy, bogato ilustrowa
ne zarówno fotografiami 
archiwalnymi, jak również 
zdjęciami oryginalnych 
obiektów, zachowanych 
w zbiorach warszawskiego 
Muzeum Niepodległości

Różan, Tomaszów Mazowiecki, Bitwę 
nad Bzurą (podzieloną na poszcze
gólne fazy), aż po obronę Warszawy 
i Twierdzy Modlin.

Ze względu na ograniczoną obję
tość wystawy oraz charakter odbiorcy, 
do którego przede wszystkim kiero
wana jest ekspozycja, podjęto decyzję 
o przedstawieniu jedynie ważniejszych 
starć, przy jednoczesnym wzbogace
niu treści możliwie dużą liczbą przej
rzystych map i ciekawych ilustracji, 
mogących w znacznej mierze uatrak
cyjnić cały projekt, stanowiąc przy tym 
niejako równowagę dla dość mocno 
rozbudowanej części opisowej.

Paweł Bezak

Odznaczenia przyznawane po latach uczestnikom kampanii wrześniowej

(zdjęcia: Muzeum Niepodległości w Warszawie)

Ekspozycja „Bitwy Września 1939 na Mazowszu" czynna jest od 20 września do 10 października br. w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, Al. Solidarności 62, www.muzeumniepodleglosci.art.pl, tel. 022 826 90 91. Godziny otwarcia muzeum: od wtorku do 
piątku w godz. 10.00-17.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00, w niedziele wstęp wolny, w poniedziałki ekspozycje nieczynne.

Spotkanie z książką

BITEWNE OBYCZAJE MINIONYCH EPOK

Nakładem Wydawnictwa Hachette Livre Polska, w serii Miejsca niezwy
kle, ukazał się w 2008 r. przewodnik autorstwa Pawła Komorowskiego 
i Jarosława Karkowskiego Zamki, turnieje, rycerze. Jak czytamy we wstępie 

„Przewodnik powstał z myślą o osobach, które fascynuje takie połączenie 
historii, "rycerskiego rzemiosła" i obyczajów z teraźniejszością. Prowadzi do 
-miejsc niezwykłych" [...] -przedstawiając te spośród zamków na ziemiach 
polskich, z którymi łączą się dziś ważniejsze, cykliczne turnieje i insceniza
cje z dziejów dawnej wojskowości".

W przewodniku przedstawiono ponad sto inscenizacji manewrów woj
skowych, turniejów rycerskich oraz kostiumowe widowiska, organizowane 
nie tylko na dziedzińcach zamkowych, ale i w miejscach waż
nych wydarzeń historycznych przez liczne grupy miłośników 
dawnego oręża. Autorzy opisują inscenizacje tych wydarzeń, 
które miały miejsce od średniowiecza do czasów powstania 
listopadowego.

Największym widowiskiem jest inscenizacja bitwy pod 
Grunwaldem, w której udział bierze około półtora tysiąca 
uczestników. Wiele innych imprez jest jeszcze mało znanych; 
warto wymienić kilka przykładów, aby zachęcić do lektury 
przewodnika. Od dziewięciu lat w zamku w Czersku miejsco
wy Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami organizuje 
imprezę „Ogrody Królowej Bony” (zob. „Spotkania z Zabyt
kami”, nr 9, 2008, ss. 36-37), podczas której oprócz insce
nizacji walk rycerskich przygotowywane są warsztaty daw
nego rzemiosła, pokazy tańców, prezentacja regionalnych

potraw, a także... mistrzostwa Polski w strzelaniu czarnoprochowym. 
Przedsięwzięciem o długiej tradycji jest Międzynarodowy Turniej Rycerski 
w Łęczycy; w niektórych konkurencjach przewidziany został udział pub
liczności, a zwycięzcy otrzymują nagrody „z epoki", jak choćby baryłki 
miodu pitnego. Corocznie Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej organi
zuje w Nidzicy Turniej Rycerski o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrycha 
von Kniprode, zakończony wielką biesiadą i pokazem ogni sztucznych. 
W Ryni organizowany jest Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie i We- 
nedzi”, w Braniewie Festiwal Wczesnośredniowieczny, w wielu zamkach 
zwiedzających przyciągają jarmarki i festyny archeologiczne połączone 

z pokazem walk rycerskich. Bywają też inscenizacje jednora
zowe, jak rekonstrukcja bitwy armii Napoleona z Rosjanami 
z 1806 r., która odbyła się w 2006 r. w Pułtusku, w dwusetną 
rocznicę bitwy.

Choć niektórym widzom takie inscenizacje wydają się 
zbyt kontrowersyjne, na pewno stanowią dobrą formę popu
laryzacji historii, pozwalają pogłębić nabytą wiedzę, a także 
są sposobem podtrzymywania tradycji.

W przewodniku opisanych jest wiele atrakcji związanych 
z rycerskim rzemiosłem, ponad 450 zdjęć doskonale ilustru
je ciekawą treść, a liczne mapki i lista godnych zwiedzenia 
miejsc w okolicach stanowią uzupełnienie bogatej zawartości 
bedekera.

Przewodnik można nabyć (cena: 49 zł) w salonach Empi
ku oraz w większych księgarniach.
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Kawaleria Drugiej Rzeczypospolitej

Z
 okazji 70. rocznicy wybuchu dru
giej wojny światowej w Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu 
1 września 2009 r. została otwarta 

ekspozycja pt. „Ikony polskiej historii 
wojskowej - Polska kawaleria 1939”. 
Wystawa pokazuje jeden z symboli pol
skiego oręża - ułanów z września 1939 r. 
i ich ukochane konie - ulubiony motyw 
malarzy batalistów. Ten malarski temat 
odcisnął ogromne piętno na wyobraże
niach o polskiej kawalerii. Na dioramie 
w kołobrzeskim muzeum można zoba
czyć mundury i wyposażenie kawalerii, 

dowały się dwa terminy: jazda i kawa
leria; kwestia terminologiczna została 
rozstrzygnięta w 1922 r. przez Komisję 
Słownictwa Wojskowego, która ustaliła, 
że wyrazy „jazda” i „kawaleria” mają 
być używane jako równouprawnione 
i równorzędne. W kwietniu 1924 r. 
przeprowadzona została reorganizacja 
polskiej jazdy, która doprowadziła do 
utworzenia czterech dywizji i pięciu 
samodzielnych brygad kawalerii oraz 
trzynastu dywizjonów artylerii konnej. 
Zmiany te miały na celu utworzenie 
szybkich wojsk o znaczeniu operacyj-

Nieprawdą jest, iż u progu drugiej 
wojny światowej kawaleria polska była 
zjawiskiem kuriozalnym. Broń ta znaj
dowała się wówczas w większości armii 
świata, również i w tych, z którymi przy
szło Polakom zmierzyć się we wrześniu 
i październiku 1939 r. Zdać sobie przy 
tym należy sprawę z tego, że uzbroje
nie kawalerii w roku 1920 i 1939 - to 
zupełnie dwa różne zagadnienia. Nie 
można bagatelizować dwudziestoletnie
go okresu rozwoju sztuki wojennej, a co 
za tym idzie modernizacji armii, którą 
starano się utrzymać na poziomie nieod- 
biegającym od standardów światowych, 
biorąc oczywiście pod uwagę wielokrot
nie mniejsze możliwości finansowe oraz 
wymogi stawiane przed Polską przez 
sojusze militarne. W 1939 r. do podsta
wowej broni kawalerii należały: szabla, 
lanca, karabinek „Mauser” wz. 98 i jego 
polskie rozwinięcie wz. 29, ręczny kara
bin maszynowy „Browning” wz. 28, cięż
ki karabin maszynowy wz. 30, „Maxim” 
wz. 08 i częściowo „Hotchkiss” wz. 25 
oraz granaty ręczne.

We wrześniu 1939 r. polska kawa
leria zapisała chlubną kartę swej histo
rii. Długa jest lista bohaterskich walk 
i bitew stoczonych przez kawalerzystów 
- Krojanty, Mokra czy Wólka Węglowa, 
ale po przeanalizowaniu doświadczeń 
pierwszych dni kampanii wrześniowej 
1939 r. stało się jasne, że na polu walki 

w tym jedyne w Polsce ogłowie oficer
skie wz. 36, wypożyczone z prywatnej 
kolekcji Andrzeja Winczy. Wśród eks
ponatów jest także kompletny mun
dur należący do rotmistrza Zdzisława 
Nowakowskiego z 12. Pułku Ułanów 
Podolskich. Zdumienie zwiedzających 
wzbudza klacz oraz źrebak, spreparowa
ne na potrzeby wystawy.

W Polsce kawaleria istniała od 
początku państwa polskiego i w żadnym 
innym kraju nie miała tak wielkiego 
wpływu na jego historię i nie cieszyła się 
takim uznaniem. Towarzyszyła prawie 
wszystkim bojom o naszą niepodległość. 
Obok piechoty i artylerii, była jednym 
z podstawowych rodzajów broni woj
ska Drugiej Rzeczypospolitej. Tworzenie 
wielkich jednostek kawalerii przypadło 
na wiosnę 1919 r. Jej zalążkiem stał się 
szwadron kawalerii dawnej Polskiej Siły 
Zbrojnej. W sumie powstało 10 brygad 
jazdy, a od 1920 r. dowództwo wojsk 
polskich miało do dyspozycji również 
dywizję jazdy. Wówczas w użyciu znaj

1. Polska 
kawaleria Drugiej 
Rzeczypospolitej

2. Zawody 
hippiczne
w Komarowie 
w 1935 r.

(zdjęcia: archiwum 
Muzeum Oręża

Polskiego 
w Kołobrzegu)

nym. Sprawdzianem dla zreformowa
nej kawalerii były wielkie manewry na 
Wołyniu w sierpniu 1925 r. W wyniku 
kolejnych reorganizacji, w latach 1926, 
1929-1930, 1937, kawaleria polska 
w 1939 r. składała się z jedenastu brygad 
(pięć brygad czteropułkowych i sześć 
trzypułkowych), w czasie mobilizacji 
w 1939 r. dokonano niewielkich zmian 
w składzie poszczególnych brygad.

zdecydowanie zabrakło miejsca dla koni 
i chociaż w toku działań wojennych 
utworzone zostały dodatkowo jeszcze: 
Zbiorcza Brygada Kawalerii, Brygada 
Rezerwowa Kawalerii „Wołkowysk” 
i Dywizja Kawalerii „Za-za”, to rok 
1947 definitywnie położył kres istnieniu 
tej formacji wojskowej.

Anetta Bolechowska
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Husaria w Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu

W
 kołobrzeskim muzeum na sta
łej wystawie pt. „Dzieje oręża 
polskiego”, otwartej w 1980 r., 
wśród wielu zabytków obrazujących 

historię polskiej wojskowości nie 
zabrakło też husarii. Dwa manekiny 
prezentują towarzysza i pocztowego 
tej jazdy, wyposażonych w kompletne 
uzbrojenie zaczepne i ochronne.

Każdy Polak słowo „husaria” koja
rzy ze skrzydlatymi jeźdźcami, odno
szącymi świetne zwycięstwa w star
ciach z niekiedy o wiele liczniejszym 
przeciwnikiem. Nie wszyscy jednak 
znają historię tej, uważanej za najgroź
niejszą i najpiękniejszą, jazdy polskiej.

Husaria pojawiła się w Polsce na 
przełomie XV i XVI w. jako zaciężna 
jazda serbska (racka). Była to jeszcze 
jazda lekka, walcząca bez uzbrojenia 
ochronnego (jedyną ochronę stanowi
ła charakterystyczna tarcza o wydłu
żonym jednym rogu). Dopiero za 
panowania Stefana Batorego (1576- 
-1586) husaria przekształciła się 
w jazdę ciężką, zastępującą dawnych 
kopijników. Wtedy właśnie zyskała 
uzbrojenie ochronne w postaci pół
pancerzy, szyszaków oraz osłony rąk. 
Na pancerze husaria zarzucała skóry 
dzikich zwierząt (wilków, niedźwiedzi, 
rysi, a nawet lampartów czy tygry
sów). Uzbrojenie zaczepne husarza 
składało się z długiej, 5-6-metrowej 
kopii, wydrążonej w środku, co nada
wało jej lekkości. Kopii używano do 
przełamywania szyków nieprzyjaciela. 
W starciu wręcz husarz używał charak
terystycznej szabli, koncerza lub (rza
dziej) pałasza, nadziaka lub innej broni 
obuchowej. Na wyposażeniu husarza 
były także dwa pistolety, umieszczone 
w olstrach przytroczonych do siodła.

Znak rozpoznawczy husarii stano
wiły oczywiście skrzydła. Mocowano je 
na różne sposoby: do siodeł, naplecz- 
ników; niewielkie „skrzydełka” moco
wano niekiedy przy szyszakach. Dość 
długo wśród historyków wojskowości 
toczyła się dyskusja, czy skrzydeł uży
wano w walce, czy też nie. Przeciwnicy 
tej pierwszej tezy argumentowali, że 
skrzydła przeszkadzałyby w użyciu 

szabli. Tymczasem przedstawieni na 
ikonografii z epoki walczący husarze 
mają skrzydła. Obecnie przyjmuje się,

a zwłaszcza w XVII w., który był stu
leciem wojen. To właśnie wtedy pod 
Kircholmem, Kłuszynem, Chocimiem,

1. 2. Husaria w kołobrzeskim muzeum
- pocztowy husarii (1), towarzysz husarski (2)

(zdjęcia: archiwum Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu)

że niekiedy walczono ze skrzydłami, 
najczęściej jednak bez nich.

Taktyka walki husarii polegała 
na szarży w zwartym szyku z kopia
mi, które kruszono na przeciwniku, 
dążąc do przełamania jego szeregów, 
ale w razie potrzeby husarze walczyli 
również pieszo. Była to więc formacja 
niemal uniwersalna.

Husaria była wojskiem elitarnym. 
W jej szeregach znajdowała się szlachta, 
i to ta zamożniejsza, jako że zakup wypo
sażenia i koni husarz pokrywał z własnej 
kiesy. Wyjątkiem były kopie, które zaku- 
powano ze skarbu państwowego.

Skrzydlata jazda największe trium
fy święciła w drugiej połowie XVI w., 

Trzcianą czy pod Wiedniem polska 
jazda rozbijała wielokrotnie liczniej
szego wroga, rozsławiając na cały świat 
polski oręż. Co decydowało o tych 
sukcesach? Przede wszystkim wyso
kie morale, znakomite wyszkolenie 
i wyposażenie oraz świetne dowo
dzenie. Niestety, w XVIII w. stan ten 
zmienił się diametralnie. Postępujący 
kryzys państwa, zmiana mentalności 
szlachty oraz przemiany w technice 
wojskowej odbiły się niekorzystnie na 
polskiej wojskowości. Husaria stała 
się wojskiem używanym bardziej do 
parad niż do boju. Złośliwi nazywali 
ją „wojskiem pogrzebowym”. Nic więc 
dziwnego, że w 1775 r. uchwałą sejmo
wą ostatecznie przekształcono husarię 
w brygady kawalerii narodowej, a pol
ską siłę zbrojną unowocześniono.

Barbara Skomiał

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Oddział Dzieje Oręża Polskiego, ul. Emilii Gierczak 5, 78-100 Kołobrzeg, 
tel. 094 352-52-53, www.muzeum.kolobrzeg.pl; e-mail: mopk@op.pl, godziny otwarcia: codziennie 10.00-18.00 (sezon 
letni: 01.05-30.09), po sezonie letnim: wtorek-niedziela 10.00-16.00.
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ

W Galerii „Broń i Barwa w Polsce"

N
ajwiększy - po Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie - zbiór 
pamiątek historycznych w kraju 
prezentuje Galeria „Broń i Barwa 

w Polsce” w Muzeum Narodowym 
w Krakowie (zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 4, 2009, ss. 30-31). 1600 
eksponatów ilustruje 1000-letnią histo
rię polskiej wojskowości - od X w.

wszystko. Większość zwiedzających, nie 
tylko dzieci, ale także dorośli, odczu
wa potrzebę dotknięcia eksponatów; 
poczucia ich faktury, temperatury mate
riału, wagi. Dlatego zakupiliśmy kopie 
wybranych eksponatów, które są udo
stępniane widzom w trakcie zwiedza
nia. Dzieci i młodzież mogą nie tylko 
dźwignąć, ale także przymierzyć zbroję 

Dzieci podczas zajęć o średniowiecznych 
rycerzach

(fot. Muzeum Narodowe w Krakowie)

po drugą wojnę światową. Znaleźć tu 
można pamiątki po najsłynniejszych 
postaciach polskiej i europejskiej histo
rii, m.in. sukmanę po Tadeuszu Koś
ciuszce, mundur Józefa Piłsudskiego, 
czy mundury uczestników wojen napo
leońskich i powstania listopadowego.

Po modernizacji Galerii i jej powtór
nym otwarciu powstała kolejna prze
strzeń do prowadzenia działań edu
kacyjnych opartych na tematyce tej 
właśnie ekspozycji. Ofertą taka skie
rowana jest zarówno do dzieci, mło
dzieży, jak i dorosłych. Staraliśmy się 
jednak szczególnie zadbać o to, aby 
przestrzeń wystawy była przyjazna dla 
najmłodszych. Biorąc pod uwagę obec
ność gablot, często zbyt wysokich, aby 
dzieci mogły obejrzeć przedstawione 
w nich przedmioty, w ramach prowa
dzonego programu „118 centymetrów 
nad ziemią” (118 cm - to średnia 
wysokość dziecka w wieku 3 lat, co 
rodzi konieczność dostosowania gab
lot muzealnych i sposobu ekspozycji 
do ich możliwości zwiedzania) stwo
rzyliśmy dla nich podesty umożliwia
jące swobodny dostęp do wszystkich 
obiektów. Estetyczny wygląd zachęca 
do korzystania z tego udogodnienia. 
Jak wiadomo, samo oglądanie - to nie 

husarską, hełm, tarczę, miecze. To, co 
ich zaskakuje, to przede wszystkim cię
żar tych przedmiotów. Przygotowane 
kopie uzbrojenia spełniają jeszcze inną, 
bardzo ważną funkcję - służą oso
bom niewidomym, które poznają naszą 
kolekcję za pomocą dotyku. W ramach 
zrealizowanego przez nas projektu 
„Zobaczyć niewidzialne” kontynuuje
my prowadzenie zajęć dla osób z dys
funkcją wzroku. Niepełnosprawnym 
pod tym względem dzieciom i młodzie
ży proponujemy udział w warsztatach 
twórczych i lekcjach muzealnych, pod
czas których poznają historię rycerstwa, 
obyczaje w dawnym zamku, rodzaje 
uzbrojenia. Dla tej grupy szczególnie 
istotna jest możliwość dotknięcia eks
ponatów, poznania elementów ich zdo
bienia, kształtów, wagi.

Młodzi odbiorcy, funkcjonujący 
w skomputeryzowanym świecie, mają 
mniejszą zdolność skupienia uwagi na 
pojedynczym przedmiocie zamkniętym 
dodatkowo w gablocie. Dlatego też zre
zygnowaliśmy z nadmiernej ich liczby, 
prezentując wiele eksponatów bez szkla

nej osłony, stwarzającej barierę między 
zwiedzającym a zabytkowym obiektem. 
Przedstawiane muzealia ożywione są 
dodatkowo efektami dźwiękowymi, 
wspaniale wpływającymi na wyobraź
nię. Słychać tętent pędzących koni, 
odgłosy toczonej batalii, szczęk kara
binów, świst bomb. Ustawiliśmy także 
tzw. kioski multimedialne. Zwiedzająca 
młodzież, dotykając oznaczonych pól 
na ekranie, może dowiedzieć się czegoś 
więcej na temat eksponowanych milita
riów, ich historii, sposobu wykonania 
i użycia.

Przestrzeń Galerii jest duża, więc 
podczas zwiedzania można odpocząć 
przysiadając na pufach. Ustawione są 
przed ekranami, na których prezento
wany jest materiał edukacyjny dotyczą
cy Orderu Orła Białego lub archiwalne 
zdjęcia z okresu pierwszej wojny świa
towej. Jedna z sal przypomina nie
wielkie kino. Miejsca siedzące i rolety 
zaciemniające tworzą dogodną atmosfe
rę do oglądania fragmentów filmu pt. 
Dziękujemy wam Polacy (reż. Wincenty 
Ronisz), poświęconego roli polskich 
żołnierzy w wyzwalaniu ziem okupowa
nych przez hitlerowskie Niemcy.

Pobudzanie aktywności widza 
powinno być jednym z ważniejszych 
czynników kształtujących przestrzeń 
i sposób aranżacji ekspozycji. W tym 
celu postanowiliśmy stworzyć propozy
cję interaktywnego zwiedzania Galerii. 
Najchętniej korzystają z niej oczywiście 
dzieci i młodzież, chociaż nie brakuje też 
dorosłych. W miejscu przeznaczonym 
na pamiątki z okresu pierwszej wojny 
światowej, na tle wielkoformatowego 
wydruku fotografii przedstawiającej 
legionistów, ustawiliśmy imitację zasie
ków, okopów i karabinu. Przymierzając 
kopię munduru, można sobie zrobić 
zdjęcie w tym otoczeniu, stając się jego 
częścią.

Zmodernizowana Galeria „Broń 
i Barwa w Polsce” jest kolejnym miejscem 
w krakowskim Muzeum Narodowym, 
w którym odbywają się lekcje muzeal
ne, stanowiące standardową ofertę skie
rowaną do szkół i przedszkoli. Sposób 
prowadzenia zajęć dostosowany jest 
do wieku odbiorców. Zaczynamy już 
z przedszkolakami. Największą popu
larnością cieszy się wśród nich temat 
„Rycerz i jego zbroja”. Dzieci poznają 
kodeks honorowy rycerza, jego opan
cerzenie, dowiadują się o turniejach 
rycerskich. „Co stało się później z ryce-
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rzami”? - zadają często pytanie. Dlatego wpro
wadziliśmy kolejny temat zajęć pt. „Jak rycerze 
zostali żołnierzami?”. Podczas innych lekcji dzieci 
dowiadują się o codziennym życiu w średnio
wiecznym zamku. Młodzież uczestniczy w warsz
tatach na temat wzorców osobowych rycerza 
w kulturze średniowiecznej oraz w takich zaję
ciach, jak np. „Rzeczpospolita szlachecka - czy 
Sienkiewicz nie oszukuje?”, „Jan III Sobieski 
- wielcy wodzowie dawnej Polski”, „Kto wygrał 
drugą wojnę światową?”

Młodzież może także korzystać z bezpłatnych 
cykli całorocznych wykładów, które odnoszą się 
do tematyki ekspozycji. W tym miesiącu rozpo
czyna się „Akademia Bronioznawcy”. Słuchacze 
podczas spotkań z fachowcami zapoznają się 
z tajnikami dotyczącymi historii wojskowości 
i uzbrojenia. Zapraszamy.

Jolanta Gumula

Galeria „Broń i Barwa w Polsce" - Gmach Główny 
Muzeum Narodowego w Krakowie, 30-062 Kraków, 
al. 3 Maja 1, tel. 012 29 55 500, czynna we wtorki, 
środy, czwartki, piątki i soboty w godz. 10.00-18.00, 
w niedziele - w godz. 10.00-16.00, w poniedziałki 
nieczynna.
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W „Spotkaniach z Zabytkami" w nr. 7 z bieżącego 
roku byta mowa o pomnikach Jana Gutenberga 
w Gdańsku, Toruniu i Częstochowie oraz padto 
pytanie, czy może są jeszcze gdzieś indziej 
w Polsce pomniki tego drukarza. Tak, znalazłem 
jeszcze jeden - w Barlinku, w niewielkim mieście 
w pow. myśliborskim, w woj. zachodniopomor

skim. Znajduje się on 
na elewacji frontowej 
kamienicy przy ul. 
Niepodległości 17 
(blisko dawnego ryn
ku). Jest to tzw. Dom 
Gutenberga, zbu
dowany w XIX w. 
Dawniej mieściła się 
tu drukarnia i księ
garnia, stąd popier
sie wynalazcy druku. 
Obecnie w budynku 
mieści się muzeum 
regionalne, noszące

imię urodzonego w Barlinku Emanuela Laskera 
(1868-1941), mistrza szachowego w latach 1894- 
-1921. O pomniku Gutenberga w Barlinku czytałem 
już wcześniej, planując trasę letniej eskapady na 
Pomorze Zachodnie, ale „Spotkania" zainspiro
wały mnie do tego, aby sprawdzić, czy pomnik 
istnieje. Przesyłam zdjęcie kamienicy, zrobione 
11 lipca tego roku.

Pozdrawiam
Zagorzały czytelnik waszego pisma
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