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T rzynastego stycznia br. obiegła Polskę od dawna wyczekiwana, jakże wspaniała i rado-
sna wiadomość: wielkopolska policja odzyskała skradziony przed przeszło dziewięcioma 

laty z Muzeum Narodowego w Poznaniu obraz „Wybrzeże w Pourville” [„Plaża w Pourville”] 
Claude’a Moneta (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 7, 2008 r., ss. 11-12), jedyne w zbio-
rach polskich dzieło tego wybitnego impresjonisty, wyceniane wtedy na 3-7 milionów dolarów 
i choćby z tego powodu uznane za największą od zakończenia drugiej wojny światowej stratę 
w historii polskiego muzealnictwa. Cieszymy się i gratulujemy wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do uratowania obrazu!  

W poprzednim numerze „Spotkań z Zabytkami” informowaliśmy o skandalicznym zburzeniu 
przez właściciela budynku Banku Spółdzielczego w Końskich w woj. świętokrzyskim zabytkowe-
go obiektu z drugiej połowy XIX w. Zrobiono to w pośpiechu, ale w sposób przemyślany – z uży-
ciem ciężkiego sprzętu budowlanego, i to pomimo protestów miejscowych obrońców zabytków. 
Kilka miesięcy wcześniej zburzona została 150-letnia parowozownia przy ul. Wileńskiej w War-
szawie, będąca w trakcie procedury wpisu do rejestru zabytków i – rzecz bezprecedensowa – 
odbyło się to w obecności nakazujących wstrzymanie prac rozbiórkowych: mazowieckiego kon-
serwatora zabytków, konserwatora zabytków m.st. Warszawy, społecznych obrońców zabytków, 
policji, straży miejskiej i przedstawicieli mediów (!). Za „wyczyn” ten fi rma Budrem z Ostrowa 
Wlkp. otrzymała niedawno antynagrodę roku 2009 „Nogę od Stołka”, przyznawaną „autorowi 
największego idiotyzmu, zaniedbania czy przekrętu” przez dziennikarzy „Gazety Stołecznej”, 
warszawskiego dodatku regionalnego „Gazety Wyborczej”.

Oczywiście, podane tu przykłady świadczą zarówno o wyrafi nowanym (zapewne wyłącznie 
z chęci zysku) działaniu osób odpowiedzialnych za zniszczenie zabytków, jak i o ich arogan-
cji oraz braku poszanowania obowiązujących w demokratycznym państwie prawa norm życia 
w społeczeństwie. O tym, czy w najbliższym czasie dojdzie w naszym kraju do kolejnych skan-
dalicznych wyburzeń zabytkowych obiektów w dużej mierze zadecyduje także i to, czy uda się 
nam skutecznie edukować i zachęcać rodaków do szanowania ciągle jeszcze nie w pełni do-
cenianych – czasem niepozornych, czasem niezauważonych, a czasem po prostu nie najlepiej 
rozpoznanych – ale ważnych śladów naszej przeszłości. Taka też jest niezmiennie misja naszego 
miesięcznika, który, począwszy od tego roku, po zmianie wydawcy, będzie ukazywać się na 
początku każdego parzystego miesiąca, z podwójną numeracją, w podwójnej objętości i w zmie-
nionej szacie grafi cznej.

Co zatem w pierwszym, styczniowo-lutowym wydaniu naszego pisma, które po dwudziestu 
pięciu latach przygody ze spinającymi je metalowymi zszywkami zatoczyło krąg i powróciło do 
klejonych wydań z „grzbiecikiem”?

Temat główny (to widać i na okładce, i wewnątrz numeru, ale wymaga jeszcze krótkiego 
wyjaśnienia) związany jest z osobą i z czasami, w których żył i tworzył nasz najwybitniejszy 
kompozytor – Fryderyk Chopin. Z okazji rozpoczynającego się właśnie „Roku Fryderyka Chopina 
2010” wybitni badacze i znawcy tego tematu, m.in.: prof. Beniamin Vogel, prof. Krzysztof Rot-
termund, dr Barbara Hensel-Moszczyńska, dr Hanna Widacka i dr Małgorzata Maria Grąbczewska 
(na co dzień pracujący w Lund, Berlinie, Warszawie i Paryżu), na prośbę redakcji przygotowali 
kilka niezwykle interesujących artykułów, których lekturę szczególnie gorąco polecamy naszym 
czytelnikom.

Wykaz pozostałych artykułów w numerze, jak zwykle, w spisie treści, na sąsiedniej stronie.   

mies iĘcznik  popularnonaukowy

1-2 (275-276) XXXIV 
Warszawa 2010

ADRES REDAKCJI
00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 4 lok. 4
tel./fax 22 622-46-63
e-mail: redakcja@spotkania-z-zabytkami.pl
http:// www.spotkania-z-zabytkami.pl

REDAKCJA
Wojciech Przybyszewski
redaktor naczelny

Lidia Bruszewska
zastępca redaktora naczelnego

Ewa A. Kamińska
sekretarz redakcji

Jarosław Komorowski
Piotr Berezowski
opracowanie graFiczne

WSPÓŁPRA COWNICY
Stanisław Grzelachowski
Monika Nowakowska
Janusz Sujecki
Tomasz Urzykowski 
Hanna Widacka
Wanda Załęska  

RA DA RE DAK CYJ NA
dr hab. Dorota Folga-Januszewska
dr Dominik Jagiełło
prof. dr hab. Stanisław Januszewski
dr hab. inż. arch. Robert M. Kunkel
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
prof. dr hab. Maria Poprzęcka
prof. dr hab. Jacek Purchla
prof. dr hab. Andrzej Rottermund
prof. dr hab. Bogumiła Rouba
mgr Andrzej Sołtan
dr Marian Sołtysiak
dr hab. inż. Bogusław Szmygin
prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski

WYDAWCA  

00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 4 lok. 4
tel. 22 353 83 30, fax 22 353 83 31
e-mail: fundacja@fundacja-hereditas.pl
http:// www.fundacja-hereditas.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian 
i skrótów w materiałach przeznaczonych do publikacji 
oraz publikowania wybranych artykułów w wersji 
elektronicznej. Materiałów niezamówionych redakcja 
nie zwraca. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada.

Nakład: 6000 egz.

NA OKŁADCE:  

Alfons Karny, „Portret 
Fryderyka Chopina”, 
1950 r., brąz sygnowany 
przez autora (w zbiorach 
Muzeum Fryderyka 
Chopina w Warszawie). 

(fot. Wojciech Przybyszewski)

Przekazanie 1% podatku za 2009 rok jest bardzo proste. 
Wystarczy w odpowiednie rubryki formularza podatkowego wpisać: 

■ nazwę organizacji pożytku publicznego: Fundacja Hereditas 
■ jej numer KRS: 0000270087 
■ kwotę 1% podatku od dochodu w 2009 r.
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W itam Państwa serdecznie w pierwszym numerze „Spotkań z Zabytkami”, 
wydanym przez Fundację Hereditas. Dziękujemy dotychczasowemu  
wydawcy – Towarzystwu Opieki nad Zabytkami za wieloletnią realiza-

cję ambitnej misji wydawniczej oraz stałą troskę o losy czasopisma.
Dziękujemy stałym Czytelnikom pisma oraz witamy nowych, zapraszając do lektury 
kolejnych numerów.  

Przed nami trudne i odpowiedzialne zadanie kontynuacji działalności wydawniczej. 
Naszym celem jest podtrzymanie chlubnej tradycji tego popularnonaukowego ma-
gazynu. Chcemy, aby „Spotkania…” przechodziły stałą ewolucję, nadążając za szybko 
zmieniającym się światem. Planowane zmiany w piśmie nie będą rewolucyjne. Stop-
niowo zamierzamy unowocześnić i odświeżyć szatę grafi czną oraz poszerzyć zakres 
poruszanych tematów. 

Szczególną uwagę chcemy skierować na zainteresowanie młodzieży tematyką 
opieki nad kulturowym dziedzictwem. Wśród naszych priorytetów znajdzie się 
także wprowadzenie na łamy czasopisma zagadnień związanych z nowoczesny-
mi formami przekazu o zabytkach. W tym celu uruchomimy stronę internetową 
spotkania-z-zabytkami.pl, która uzupełni i urozmaici treści zamieszczane w wersji 
drukowanej. 

Mamy nadzieję, że zmiany spotkają się z Państwa aprobatą. Będziemy pilnie przysłu-
chiwać się opiniom wszystkich Czytelników.  

Fundacja Hereditas ustanowiona została w listopadzie 2006 r. Obszarem jej działa-
nia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; siedziba znajduje się w Warszawie.

Celem Fundacji jest dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego rozwo-
ju kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego. W ramach działalności statutowej realizowane są projekty edukacyj-
ne, wydawnicze, promujące polskie dziedzictwo. Część działań skierowana jest na 
bezpośrednią opiekę nad dobrami kultury (ochrona i konserwacja obiektów zabyt-
kowych). W ciągu trzech lat działalności Fundacja zrealizowała liczne projekty, nie-
które z nich weszły na trwałe do zadań statutowych organizacji – na najbliższe lata 
zaplanowano m.in. podjęcie kolejnych edycji programów: „Dziedzictwo postindu-
strialne i jego kulturotwórcza rola”, „Studeo et conservo. Warsztaty z konserwacji 
zabytków dla młodzieży”, „Edukacja kulturalna – dziedzictwo kulturowe” (projekt 
szkoleniowy dla nauczycieli), festiwal „Warszawskie dziedzictwo postindustrialne. 
Wykłady – warsztaty – prezentacje”.

Fundacja Hereditas jest organizacją pożytku publicznego; działalność statutowa 
Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczeństwa. Organizacja jest członkiem 
Związku Stowarzyszeń Praskich.

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Prezes FundacjiPrezes Fundacji
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Przeglądy, poglądy
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DIGITALIZACJA DÓBR KULTURY 
W  ramach rządowego programu digita-
lizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, 
przechowywania i udostępniania obiek-
tów cyfrowych w  Polsce na lata 2009- 
-2020 w  bieżącym roku rozpocznie się 
wdrożenie procesu masowej digitalizacji 
zbiorów Biblioteki Narodowej. Od tego 
roku Biblioteka będzie operatorem Pro-
gramu Operacyjnego Zasoby Cyfrowe: 
Digitalizacja Materiałów Bibliotecznych. 
Już od stycznia 2007 r. Biblioteka Naro-
dowa uczestniczy w międzynarodowym 
projekcie Europeana, którego celem, wy-
znaczonym przez Komisję Europejską, 
jest prezentacja bogactwa dziedzictwa 
europejskiego. Obecnie w  CBN Polona 
dostępne są czasopisma, książki, do-
kumenty życia społecznego, rękopisy, 
stare druki oraz zbiory ikonograficzne, 
kartograficzne, muzykalia. Do końca 
2013 r. cyfrowe zasoby Biblioteki Naro-
dowej mają wynosić co najmniej 250 tys. 
obiektów. W programie digitalizacji dóbr 
kultury uczestniczą też Narodowe Archi-
wum Cyfrowe, Krajowy Ośrodek Badań 
i  Dokumentacji Zabytków i  Narodowy 
Instytut Audiowizualny.

NIETYPOWY POCHÓWEK
Podczas badań ratowniczych niedużego 
cmentarzyska z czasów kultury łużyckiej 
z  VI w. p.n.e. w  Modlnicy archeolodzy 

.....................................................

PROJEKT MUZEUM HISTORII POLSKI
Rozstrzygnięty został konkurs na projekt 
Muzeum Historii Polski w  Warszawie, 
zwyciężyła praca architekta Bohdana 
Paczowskiego. Nad Trasą Łazienkowską 
ma zawisnąć ogromna przeszklona bry-
ła – długość elewacji muzeum wynosi 
144 m, a wysokość 11 m. Budowla będzie 
wyglądała jak przeszklony most. Bardzo 
ważnym elementem – według autora 
projektu – jest forum, które w formie alei 
spacerowej będzie ciągnąć się przez cały 
budynek od Zamku Ujazdowskiego aż do 
Ujazdowa. Tutaj znajdą się księgarnia, 
sklep z  pamiątkami, restauracje. Całość 
ma stanowić element krajobrazu, niein-
gerujący w  zastane otoczenie – Zamek 
Ujazdowski i stary drzewostan. Projektant 
uznał, że architektura tego typu muzeum 
powinna być ponadczasowa, elastyczna, 
zdolna przyjąć różne sposoby przedsta-
wiania historii.

z  Krakowskiego Zespołu do Badań Au-
tostrad natknęli się na nietypowy grób 
z  wczesnej epoki żelaza. Po raz pierw-
szy na terenie Polski w pochówku z tego 
okresu znaleziono ślady drewnianych 

mar (noszy), na których złożono ciało 
zmarłej. Odkryty pochówek jest wyjątko-
wy również z tego powodu, że jako jedyny 
w obrębie nekropolii nie jest ciałopalny. 
Pozostali zmarli spoczywają skremowani 
w naczyniach. Mary, na których ułożono 
zmarłą, postawiono na czterech rzędach 
dużych kamieni wapiennych. Podobne 
konstrukcje znajdowano wyłącznie w za-
chodniej części Ukrainy. Unikatowe jest 
również wyposażenie grobowe zmarłej: 
komplet ozdób brązowych – szpila, kol-
czyki, metalowe ozdoby głowy oraz ko-
lia, składająca się z ponad 80 paciorków 
szklanych; charakterystyczne są zwłasz-
cza tzw. zausznice gwoździowate, popu-
larne u wojowniczego ludu scytyjskiego. 
Paciorki, jak i brązy podobnego typu spo-
tykano dotychczas tylko w południowo- 
-wschodniej Polsce i  na obecnej Ukra-
inie. Można zatem przypuszczać, że po-
chowana kobieta miała obcą tożsamość 
etniczną, być może trafiła na tereny 
podkrakowskie w wyniku dalekosiężnej, 
międzyplemiennej wymiany małżeń-
skiej. Jest to pierwszy w Małopolsce tak 
ewidentny dowód utrzymywania bezpo-
średnich relacji między podkrakowski-
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WIELODZIEDZINOWA
WYSTAWA 
W  Muzeum Narodowym w  Kielcach 
w  dniach od 29 września 2009 do  
3 stycznia 2010 r. czynna była wystawa 
„Historia i  Polonia”,  wielodziedzinowa 
ekspozycja, która zgromadziła 460 eks-
ponatów z 18 miast Polski, ze zbiorów 44 
muzeów, bibliotek i  osób prywatnych. 
Wystawa ukazała dzieje tematu alegorii 
Polski w  sztukach plastycznych. Przed-
stawienia alegoryczne umieszczone 
zostały wraz z  obrazami wydarzeń hi-
storycznych, dziełami batalistycznymi, 
portretami władców Polski, hetmanów 
i  wybitnych osobistości życia politycz-
nego i  umysłowego, uzupełnionymi 
obrazami z życia różnych warstw społe-
czeństwa polskiego. Obok dzieł malar-
skich prezentowane były ryciny, meda-
lierstwo i numizmatyka, broń, elementy 
uzbrojenia, pamiątki patriotyczne i pla-
katy propagandowe z pierwszej połowy 
XX w. oraz pojedyncze przykłady rze-
miosła artystycznego. Eksponowanym 
dziełom sztuki towarzyszyły prezentacje 
filmowe, rysunki Andrzeja Mleczki i Pio-
tra Sochy z  tygodnika „Polityka”, praca 

Grupy Łódź Kaliska „Polonia – Orlica” 
z  „Playboya”. Największą atrakcją wy-
stawy była „Polonia” Jana Styki z 1891 r., 
do której artysta pierwsze szkice poczy-
nił właśnie w Kielcach, oraz „Rok 1863. 
Zakuwana Polska” Jana Matejki z 1864 r. 
Wyjątkowym rarytasem była też prezen-
tacja portretów hetmańskich z  dawnej 
galerii pałacu w Podhorcach. 
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mi i odległymi o kilkaset kilometrów na 
wschód społecznościami wczesnej epoki 
żelaza. Prowadzone w Zakładzie Antro-
pologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  
badania izotopowe kości powinny wyja-
śnić pochodzenie kobiety z Modlnicy.

WILLA JAKUBÓWKA 
Zakończył się remont „Willi Jakubówki” 
– jednego z  najcenniejszych zabytków 
podwarszawskiego Józefowa. Willa zbu-
dowana została w 1906 r. przez rodzinę 
bogatych warszawskich Żydów – Surę 
i Jakuba Jakubowiczów według projek-
tu znanego polskiego architekta Józefa 
Piusa-Dziekońskiego, autora m.in. ta-
kich warszawskich budynków, jak ko-
ściół Najświętszego Zbawiciela, kościół 
św. Floriana na Pradze czy cokół pomni-
ka Adama Mickiewicza na Krakowskim 
Przedmieściu. Dom powstał z cegły i był 
w  tym okresie jedynym murowanym 
domem w  okolicy, zdominowanej przez 
charakterystyczne dla linii otwockiej 
drewniane „świdermajery”. Jego uni-
katowość podkreślają bardzo bogate 
sztukaterie z  motywami kwiatowymi, 
zarówno wewnątrz, jak i  na ceglanych 
elewacjach. Dach zdobią tajemnicze pi-
nakle oraz wielkie wazony z blachy cyn-
kowej. Po drugiej wojnie światowej brak 
gospodarza, niedbałość administracji 
domów komunalnych oraz samych loka-
torów doprowadziły do dewastacji willi 
i  niekiedy wręcz do nieodwracalnych 
szkód. W związku z tym w 1996 r. budy-
nek przeznaczony został do rozbiórki. Na 
szczęście, interwencja lokatorów u Wo-
jewódzkiego Mazowieckiego Konser-
watora Zabytków, w wyniku której dom 
został wpisany do rejestru zabytków, 
uratowała go przed całkowitym znisz-
czeniem. Kompleksowy remont przepro-

ŚREDNIOWIECZNA WINDA 
W OLSZTYŃSKIM ZAMKU 
Konserwatorzy odnawiający jedną ze 
ścian olsztyńskiego zamku natrafili 
m.in. na stare malowidła i ślady średnio-
wiecznej windy, którą wciągano towary 
do zamkowego spichlerza. To znalezisko 
jest bardzo cenne z historycznego punk-
tu widzenia, bo przez wiele lat zastana-
wiano się, jak transportowano zapasy 
na wyższe kondygnacje olsztyńskiego 
zamku. Spod zdjętego tynku ukazały 
się wgłębienia w  cegłach, wyżłobione 

przez liny wciągające towar. Prawdopo-
dobnie lina lub bloczek przymocowa-
ne były do poprzecznej belki. Świadczą 
o  tym gniazda do mocowania, na które 
natrafili robotnicy. Liny były wciąga-
ne kołowrotem, który zachował się do 
naszych czasów i  znajduje się obecnie 
w  zamkowych zbiorach. Konserwato-
rzy próbują teraz wyjaśnić, czy z  dźwi-
giem – pochodzącym prawdopodobnie  
z XV w. – mają coś wspólnego metalowe 
obręcze przymocowane do muru po obu 
stronach ściany.

wadzony w  2008-2009 r. obejmował: na-
prawę i izolację fundamentów budynku, 
renowację elewacji, wnętrz, kamiennych 
schodów zewnętrznych, metaloplastyki, 
werand, sztukaterii wewnętrznych i  ze-
wnętrznych, stolarki drzwiowej, więźby 
dachowej oraz samego dachu. Wymie-
niono również 100% wszystkich instala-
cji – elektryczną, wodną, kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania oraz gazową. 
Całość prac wykonana została przez wy-
specjalizowaną w  rewaloryzacji obiek-
tów zabytkowych warszawską firmę 
„Renova”.

RENESANSOWE FRESKI
W BOLESTRASZYCACH 
W  starej kapliczce w  Bolestraszycach 
w  woj. podkarpackim odkryto freski 
świadczące o tym, że budowla może po-
chodzić z końca XVI w. i miała pierwot-
nie inne przeznaczenie. Być może po-
wstała w tym samym okresie, co twier-
dza w  Zamościu. Odkryte na ścianach 
cenne renesansowe freski przypominają 
świeckie freski z XVI w. odsłonięte w Za-

.....................................................

REMONT WIATRAKA
W  Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etno-
graficznym w Kłóbce zakończony został 
remont wiatraka – koźlaka z Zadusznik, 
pochodzącego z  1870 r. Było to bardzo 
skomplikowane i  kosztowne przedsię-
wzięcie, którego efektem jest nie tylko 
konserwacja, ale także przywrócenie za-
bytkowi jego sprawności mechanicznej. 
Zamontowano nowy, ogromny, ważący 
kilka ton wał skrzydłowy wraz z kołami 
palecznymi. Wiatrak ma także wymie-
nione siodło, dyszel, bęben hamulcowy 
i  skrzydła. Odzyskał dawną sylwetkę, 
można go również „przekręcać”, czyli 
obracać o 360 stopni i ustawiać ścianą 
skrzydłową w  kierunku wiejącego wia-

tru, a  także obracać śmigi. Kapitalny 
remont wiatraka przeprowadziła wyspe-
cjalizowana w  tego typu pracach firma 
Kazimierza Dąbrowskiego z  Lubienia 
Kujawskiego. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane w  ramach Programu Mi-
nisterstwa Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego MECENAT „Zachowanie zabu-
dowań Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku 
Etnograficznego w Kłóbce”.

.....................................................
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mościu i kamienicy Orsettich w Jarosła-
wiu. W  bolestraszyckiej kapliczce kon-
serwatorzy odkryli ponadto strzelnice, 
małe okienka służące obrońcom strzela-
jącym z broni palnej – ma to świadczyć 
o tym, że renesansowa budowla została 
przebudowana prawdopodobnie w  cza-
sach „potopu” szwedzkiego. Z kolei pod 
kaplicą odkopano podziemną salę o  tej 
samej wielkości co kaplica, z której wy-
chodziły ceglane korytarze. Widoczne 
wyjścia z  nich w  różnych kierunkach 
dowodzą obronnego przeznaczenia bu-
dowli, bo korytarze prowadziły prawdo-
podobnie na wały. W kaplicy odsłonięto 
także sklepienia piwnicy. Zwiedzający 
nieprędko jednak obejrzą renesansowe 
freski i  zabytkowe podziemia kaplicy. 
Prace konserwatorskie trwają tam od 
trzech lat i mogą potrwać jeszcze około 
dwóch. 

WYSTAWA W BIBLIOTECE 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
W  grudniu minionego roku przypadła 
150. rocznica śmierci Jana Feliksa Pi-
warskiego (1794-1859), artysty, peda-
goga, muzealnika, krytyka i  badacza 
sztuki, wielkiego patrioty i  społecznika 
zasłużonego dla Uniwersytetu War-
szawskiego i  kultury polskiej, kustosza 
najstarszego w kraju publicznego zbioru 
grafiki i rysunku, powołanego w 1818 r. 
na Królewskim Uniwersytecie Warszaw-
skim. Z okazji tego jubileuszu w gmachu 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyła się wystawa prac Jana Feliksa 
Piwarskiego, zorganizowana w związku 
z wydaniem książki Jan Feliks Piwarski 
(1794-1859) – pierwszy kustosz Gabi-

ODKRYCIE W KOŚCIELE WIZYTEK
W LUBLINIE 
W kościele wizytek w Lublinie archeolo-
dzy odkryli prawdopodobnie ślady daw-
nej świątyni. Odnaleziono je 1,5 m pod 
obecną posadzką i mogą pochodzić na-
wet z XIV w. Specjaliści z Krakowa opra-
cowują także sposób na otwarcie ośmiu 
krypt, zawierających ludzkie szczątki. 
Wewnątrz kościoła trwają też prace nad 
przywróceniem dawnej polichromii, któ-
ra pochodzi prawdopodobnie z  czasów 
Władysława Jagiełły.

netu Rycin Królewskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego w 150. rocznicę śmierci. 
Połączenie jubileuszowej publikacji i wy-
stawy z  dorocznym świętem Uniwersy-
tetu Warszawskiego oraz inauguracją 
obchodów 10-lecia obecności Biblioteki 
Uniwersyteckiej w  nowym gmachu na 
Powiślu podkreśliło akademicką więź, 
wynikającą ze  świadomości ciągłości 
historii i tradycji uczelni, kontynuowanej 
w praktyce poprzez realizację niezmien-
nie żywych idei Piwarskiego – służenia 
nauce i kulturze, uniwersytetowi, środo-
wiskom akademickim i uczelniom arty-
stycznym, a  także ogółowi społeczeń-
stwa w wychowaniu przez sztukę.

MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA 
W  odnowionym siedemnastowiecznym 
Zamku Ostrogskich w Warszawie 1 mar- 
ca br. otwarte zostanie po remoncie 
Muzeum Fryderyka Chopina. Znajdzie 
się w  nim ekspozycja o  niespotykanym 
dotychczas w Polsce wyposażeniu tech-
nicznym, zaprojektowana przez biuro 
Migliore e Servetto Architetti Associati 
w Mediolanie; część wirtualną zrealizo-
wała brytyjska firma Centre Screen Pro-
duction. Każda z  11 sal ekspozycyjnych 
będzie poświęcona innemu fragmentowi 
życia i twórczości Chopina, zaplanowana 
jest też specjalna kolorowa sala dla dzie-
ci. Podczas zwiedzania odbywać się bę-
dzie projekcja animowanych cieni ludzi 
ubranych w stroje z epoki, a na dotyko-
wych ekranach zwiedzający będą mogli 
m.in. obejrzeć partytury. Poszczególne 
obiekty będą podświetlane, a  w  jedno-
osobowych kabinach dźwiękowych bę-
dzie można posłuchać muzyki Chopina.  

WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI 
Tematem kolejnego „Piątku Konserwa-
torskiego na Zamku Królewskim w War-
szawie” był „Wielki Gościniec Litewski 
jako szlak turystyczny”, ze szczegól-
nym uwzględnieniem roli muzeów jako 
ośrodków informacji i  komunikacji na 
szlaku. Organizatorzy tego spotkania – 
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumen-
tacji Zabytków w  Warszawie, Zamek 
Królewski w  Warszawie i  Urząd Mia-
sta Sokołów Podlaski – dołożyli starań, 
by sala konferencyjna warszawskiego 
zamku zapełniona była do ostatniego 
miejsca, do czego zachęcała też me-
rytoryczna część spotkania. Grzegorz 
Ryżewski i  Iwona Górska z  ROBiDZ 
w  Białymstoku przedstawili współcze-
sną koncepcję szlaku „Wielki Gościniec 
Litewski”, przypominając znaczenie tej 
ważnej drogi łączącej Warszawę z  Wil-

.....................................................

.....................................................
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nem w  przeszłości, dyrektor Muzeum 
Zbrojowni na Zamku w  Liwie, Roman 
Postek, zaprezentował impresje foto-
graficzne z  „Gościńca”, Maria Koc, dy-
rektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, 
omówiła ideę samego przedsięwzięcia, 
a  przedstawiciele Pracowni Architekto-
nicznej ARTECA – wstępną koncepcję 
adaptacji pomieszczeń w siedzibie Soko-
łowskiego Ośrodka Kultury przeznaczo-
nych na punkt informacyjny szlaku, peł-
niący jednocześnie funkcję muzealno- 
-wystawienniczą. Ostatnie wystąpie-
nie – Radomira Bromy z  Mazowieckiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej – 
miało na celu zaprezentowanie szlaku 
turystyki kulturowej na zrealizowanym 
już przykładzie. Sądząc po wypowie-
dziach w  dyskusji inwestycja pozwoli-
łaby nie tylko ożywić turystykę w regio-
nie, ale także przyczynić się do ogólne-

go rozwoju tej części kraju. „Spotkania 
z  Zabytkami” są patronem medialnym 
warszawskich „Piątków Konserwator-
skich”.     

PRZEGLĄDY, POGLĄDY
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    Warszawa
        – miasto młodości 
Chopina

Barbara Hensel-Moszczyńska

................................................................................................................................................................................................................................

Lata młodości Chopina przypadły na okres korzystny dla ogólnego 
rozwoju Warszawy. Odbywały się tu też ważne wydarzenia 
artystyczne, a warszawskie salony były miejscem występów wielu 
wirtuozów. Uczestniczył w nich również młody Chopin.

................................................................................................................................................................................................................................
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1 |  Jan Zamoyski, „Fryderyk 
Chopin” (rekonstrukcja 
zaginionego obrazu olejnego 
autorstwa Ambrożego 
Mieroszewskiego z 1829 r.), 
1969 r., olej, płótno 

2 |  „Przegląd kawalerii 
przed W. Ks. Konstantym na 
Placu Saskim w Warszawie 
w roku 1829” (według 
obrazu olejnego Jana 
Rosena z 1886-1888, 
wzorowanego na malowidle 
Piotra Pawłowskiego 
„Defi lada wojsk polskich na 
Placu Saskim w Warszawie 
w r. 1829 przed W. Ks. 
Konstantym” z 1860 r.), 
1889 r., chromolitografi a 
w Zakładzie Litografi cznym 
Lemerciera w Paryżu
Fryderyk Chopin, do 181 r. 
mieszkaniec Pałacu Saskiego, 
był świadkiem wielu przeglądów 
wojskowych odbywających się na 
pl. Saskim.

Po okresie stagnacji na początku oku-
pacji pruskiej, entuzjazmie epoki 
Księstwa Warszawskiego, zniszcze-
niach związanych z  napoleońskimi 

przygotowaniami do wojny z  Rosją, prze-
marszach wojsk, zapanował w  Warszawie 
czas względnego spokoju, sprzyjającego roz-
budowie miasta i  rozwijaniu zainteresowań 

kulturalnych. Warszawa zaczęła nabierać 
cech metropolii, stawała się  miejscem waż-
nych wydarzeń artystycznych. Występowali 
tu muzycy-wirtuozi, wybitni śpiewacy o  re-
nomie europejskiej, działała scena operowa, 
jedno z  najwcześniej założonych konserwa-
toriów europejskich. Liceum Warszawskie, 
znakomita szkoła średnia dla młodzieży 
męskiej, założona jeszcze w  latach okupacji 
pruskiej, zapewniała edukację na poziomie 
przygotowującym do studiów uniwersytec-
kich. To właśnie Liceum, zatrudniając Mi-
kołaja Fryderyka Chopina na stanowisku 
nauczyciela języka francuskiego, przesądziło, 
że kilkumiesięczny wówczas Fryderyk za-
mieszkał z  rodzicami i  siostrami w  prawym 
skrzydle Pałacu Saskiego, w jednym ze służ-
bowych mieszkań przeznaczonych dla na-

uczycieli. Z  kadry profesorskiej Liceum re-
krutowała się częściowo kadra powołanego 
w  1816 r. Uniwersytetu. Z  kolei zalążkiem 
Konserwatorium była Szkoła Dramatyczna, 
założona w trosce o zapewnienie odpowied-
niego poziomu aktorom warszawskiego Te-
atru Narodowego w 1810 r. przez Wojciecha 
Bogusławskiego. Dzięki Józefowi Elsnerowi 
w 1821 r. Szkoła została przekształcona w In-
stytut Muzyki i  Deklamacji, czyli właśnie 
Konserwatorium i stała się częścią Oddziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskie-
go. W 1826 r. Instytut został podzielony na 
dwie jednostki. Szkoła Dramatyczna i Śpie-
wu gwarantowała wykształcenie na poziomie 
podstawowym i  średnim, a  jej dyrektorem 
został Carlo Soliva, tu uczyła się Konstancja 
Gładkowska, obiekt westchnień młodego 
Fryderyka. Szkoła Główna Muzyki pozosta-
ła w  strukturze Uniwersytetu, a  na jej czele 
pozostał Józef Elsner; w  latach 1826-1829 
studentem Szkoły Głównej Muzyki był Fry-
deryk Chopin.

Zgodnie z  ówczesną europejską modą 
kwitło w Warszawie ożywione życie salono-
we. Oblicza się, że w około 40 warszawskich 
domach i  pałacach regularnie spotykali się 
przedstawiciele arystokracji, ówczesnej elity 
artystycznej (muzycy, poeci, pisarze, mala-

rze, aktorzy), wykładowcy Liceum i Uniwer-
sytetu. W domu Chopinów spotkania odby-
wały się w  czwartki. Bywali na nich artyści 
malarze (Antoni Brodowski), muzycy (Woj-
ciech Żywny, jako nauczyciel małego Cho-
pina i  osoba zaprzyjaźniona), Józef Elsner, 

1

2
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który zauważywszy wybitne zdolności syna 
gospodarzy otoczył go opieką jeszcze przed 
wstąpieniem do Konserwatorium, dyrektor 
Liceum Samuel Bogumił Linde, Kajetan 
Koźmian i  Kazimierz Brodziński (poeci). 
Gościli w  domu Chopina również koledzy 
Fryderyka: Andrzej Edward Koźmian, Wil-
helm i Oskar Kolbergowie, Stefan Witwicki, 
Maurycy Mochnacki, Bohdan Zaleski i ci naj-
bliżsi: Jan Białobłocki, Tytus Wojciechowski 
i  Jan Matuszyński. Szczególnie uroczyście 
były obchodzone imieniny ojca, na których 
stałym punktem stały się małe koncerty 
z  udziałem Fryderyka i  zaprzyjaźnionych 
muzyków.  Odbyły się tu również prawyko-
nania dwóch koncertów przygotowywanych 
przez Fryderyka na występy publiczne w Te-
atrze Narodowym: Koncertu f-moll i Fantazji 
na polskie tematy (3 marca 1830 r.) oraz Kon-
certu e-moll (22 września 1830 r.).

Do młodego Chopina, który wzrastał 
w atmosferze powszechnego podziwu, lgnęli 
rówieśnicy, ceniąc sobie nie tylko jego mu-
zyczne zdolności, ale też poczucie humoru 
i  ogólną ogładę towarzyską, którą zyskał 
poprzez uczestnictwo w  życiu towarzyskim 
elit kulturalnych ówczesnej Warszawy. Już 
jako dziecko występował w salonach Adama 
Jerzego Czartoryskiego, Aleksandra Sapiehy, 
ks. Ludwika i  Małgorzaty Czetwertyńskich 
(z  ich synem Kalikstem siedział w  jednej 
ławce), Franciszka Ksawerego Lubeckiego, 
Antoniego Radziwiłła, Stanisława Zamoy-
skiego, Stanisława Kostki Potockiego i  po 

jego śmierci u  jego żony Aleksandry, Tade-
usza Mostowskiego, Ludwika Platera, Fryde-
ryka Skarbka, cesarskiego namiestnika Józe-
fa Zajączka, Maksymiliana Jabłonowskiego. 
Zachętą do zapraszania młodego wirtuoza 
był sukces odniesiony podczas koncertu 
zorganizowanego przez Towarzystwo Do-
broczynności w  Pałacu Radziwiłłów przy 
Krakowskim Przedmieściu w  1818 r., na 
krótko przed jego przebudową na siedzibę 
namiestnika. Występy w salonach przerwali 
na kilka lat rodzice Chopina, zaniepokojeni 
jego wątłym zdrowiem, ale już około 1826 r. 
wystąpił u Teresy Kickiej. Rozpoczęte wów-
czas życie salonowe było tak absorbujące, że 
niekiedy Fryderyk w ciągu jednego wieczoru 
gościł w kilku miejscach. W jednym z listów 
skarżył się, że był tak zajęty, że nie miał czasu 
na komponowanie.

Szczególna pozycja Chopina, ale także 
lojalistyczna postawa jego ojca spowodowa-
ły, że bywał on nie tylko w polskich salonach 
arystokratycznych. Wiele jest wzmianek do-
tyczących obecności Fryderyka u rosyjskich 
rezydentów w Warszawie, dość często bywał 
w pałacu Wielkiego Księcia Konstantego, na 
płaszczyźnie muzycznej spotykał się z  puł-
kownikiem Teodorem Friedrichem Filippeu-
sem, ks. Aleksandrem Golicynem, generałem 
Piotrem Diakowem.

Warszawskie salony były miejscem wystę-
pów wielu wirtuozów. Trudno tu nie wspo-
mnieć o wybitnej włoskiej śpiewaczce Ange-
lice Catalani, która przebywając w Warszawie 
na przełomie 1819 i 1820 r. zachwyciła się grą 
Chopina w salonie Augustyny Konstantowej 
Wolickiej, Francuzki z pochodzenia, i obda-
rowała go złotym zegarkiem z  wygrawero-
waną dedykacją. Zachowały się wzmianki 
o  występach takich europejskich sław, jak: 
Luigi Cherubini – kompozytor oper i  sztu-
ki sakralnej, Ferdinando Paër – twórca wielu 
oper, Pierre Rode – francuski skrzypek. Sil-
ne wrażenie wywarły na Chopinie koncerty 
wirtuoza gry na skrzypcach Niccolò Pagani-
niego i śpiewaczki Henrietty Sontag.

W  niektórych salonach muzyka była 
głównym pretekstem do spotkań. Fryderyk 
Chopin szczególnie cenił sobie poniedział-
kowe wizyty w  domu melomana – amato-
ra, wydawcy i  dziennikarza muzycznego, 
kolekcjonera rękopisów muzycznych doby 

3

3 |  Fryderyk Krzysztof 
Dietrich, „Widok 
Krakowskiego Przedmieścia 
ku ulicy Nowy Świat”, 1827- 
-1829, akwaforta z akwatintą
Widoczny na rycinie po prawej 
stronie kościół św. Krzyża był 
kościołem parafialnym rodziny 
Chopinów.
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polskiego renesansu i baroku, hr. Józefa Ci-
chockiego, będącego utalentowanym flecistą 
i jednocześnie osobą wrażliwą na ciężkie po-
łożenie muzyków pozbawionych zatrudnie-
nia, wdów i sierot po muzykach. W muzycz-
nym salonie prowadzonym przez Josepha 
Christopha Kesslera, austriackiego kompo-
zytora nokturnów i  preludiów, Chopin za-
poznawał się z najwybitniejszymi utworami. 
Bywał również w salonie muzycznym prowa-
dzonym przez Maksymiliana ks. Jabłonow-
skiego i  jego żonę Teresę, słynącą z  urody 
i  talentów muzycznych. Podczas występów 
Chopina szczególne zainteresowanie budziły 
jego zdolności improwizacyjne.

Przedmiotem ożywionych dyskusji w sa-
lonach i na łamach ówczesnej prasy był spór 
między klasykami i  romantykami, który za-
ostrzył się po opublikowaniu przez Adama 
Mickiewicza ballady Romantyczność – w od-
powiedzi na atak ze  strony profesora war-
szawskiego Uniwersytetu Jana Śniadeckiego 
w  1818 r. – i  Ballad i  romansów w  1822 r. 
Chopin, będąc uczniem Liceum, a następnie 
studentem Uniwersytetu, w sposób natural-
ny znalazł się w samym sercu sporów. Wśród 
jego profesorów byli zwolennicy ideałów kla-
sycznych, a przyjaźnił się z poetami roman-
tycznymi: Stefanem Witwickim, do którego 
słów tworzył muzykę, Antonim Edwardem 

4 |  Maria Wodzińska, 
„Fryderyk Chopin”, 1836 r., 
akwarela
Portret artysty wykonany przez 
zakochaną w nim malarkę-
-amatorkę, kompozytorkę 
i pianistkę, późniejszą żonę 
hr. Józefa Skarbka, następnie 
Władysława Orpiszewskiego.

5 |  „Józef Elsner”, ok. 
1805 r., olej, płótno
Kompozytor i pedagog, nauczyciel 
Fryderyka Chopina na portrecie 
nieznanego autora.

6 |  Fryderyk Chopin, 
„Samuel Bogumił Linde”, 
1823-1826, rysunek 
ołówkiem
Tak młody pianista i kompozytor 
przedstawił na amatorskim 
rysunku autora Słownika języka 
polskiego, ówczesnego dyrektora 
Liceum Warszawskiego i bywalca 
czwartkowych spotkań w salonie 
Chopinów.

7 |  Fryderyk Krzysztof 
Dietrich, „Widok 
pałacu ordynata hrabi 
Zamoyskiego”, 1827-1829, 
akwaforta z akwatintą
Fryderyk Chopin bywał częstym 
gościem w pałacu Zamoyskich.

4 5 6

7
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Odyńcem, Dominikiem Magnuszewskim, 
Konstantym Gaszyńskim, Bohdanem Zale-
skim. Głośne były cotygodniowe spotkania 
organizowane przez generała Wincentego 
Krasińskiego, które po haniebnym opowie-
dzeniu się gospodarza za skazaniem osób po-
dejrzanych o przynależność do Towarzystwa 
Patriotycznego, uległy w  1828 r. przerwa-
niu i przeniosły się do salonu Maksymiliana   
Fredry.

Realizacja muzycznych upodobań za-
leżała wówczas od dostępności instrumen-
tów, a  zwłaszcza fortepianów. Na rynku 
warszawskim cenione były fortepiany z  fa-
bryk: Fryderyka Buchholtza, Antoniego 
Leszczyńskiego i  Maksymiliana Hochhau-
sera. U szczytu sławy były też wszelkiego ro-
dzaju instrumenty mechaniczne, określane 
mianem eolimelodiconu, melodicordionu, 
eolipantalionu, należące do grupy pseudo-
organów,  o  wymiarach dostosowanych do 
potrzeb domów mieszkalnych. W  Warsza-
wie najbardziej znane tego rodzaju instru-
menty powstały w  pracowniach Augusta 
Fidelisa Brunnera (przy wsparciu budow-
niczego fortepianów Fryderyka Buchholt-
za) i  Józefa Długosza. W  1825 r. Chopin 
zagrał na eolimelodiconie autorstwa Brun-
nera w kościele luterańskim Świętej Trójcy 
w obecności Aleksandra I, a na choralionie 
tegoż autora u Teresy Kickiej, w następnym 
zaś roku na eolipantalionie Długosza u Za-
moyskich.

Dostęp do wydawnictw nutowych za-
pewniały księgarnie muzyczne, z  których 
większość znajdowała się przy ul. Miodowej: 

8 |  „Angelica Catalani”, 
1821 r., litografia
Włoska śpiewaczka; w 1820 r.  
występowała w Warszawie, 
wtedy też podarowała młodemu 
Chopinowi złoty zegarek 
z dedykacją: „Mme Catalani / à 
Frédéric Chopin / agé de 10 Ans / 
à Varsovie / le 3 Janvier 1820”.

9 |  „Niccolò Paganini”, 
1829 r., litografia
Portret wirtuoza skrzypiec 
umieszczony na okładce nut 
wydanych przez Karola Magnusa 
w Warszawie po koncertach 
artysty, którymi zafascynowany 
był Fryderyk Chopin.

10 |  „Henrietta Sontag”, 
1830 r., litografia  
H. Guvedona, w Zakładzie 
Litograficznym Lemerciera 
w Paryżu
Niemiecka śpiewaczka operowa; 
jej występem w 1830 r. 
w Warszawie, na kilka miesięcy 
przed opuszczeniem kraju, 
zachwycał się Fryderyk Chopin.

8 9

Antoniego Brzeziny, Karola Ludwika Ma-
gnusa, Franciszka Klukowskiego.

Miodowa była wówczas jedną z  najru-
chliwszych warszawskich ulic i koncentrowa-
ło się tu też bogate życie kawiarniane. Dzia-
łały kawiarnie: „Pod Kopciuszkiem”, w której 
bywali artyści związani z  Teatrem Narodo-
wym, „Dziurka”, preferowana przez osoby 
zafascynowane nową literaturą romantyczną 
(obie w  nieistniejącym już obecnie Pałacu 
Teppera), „Honoratka” (w Pałacu Chodkie-
wicza), znana z zażartych dyskusji na tematy 
polityczne, bywał tu też Chopin zaprzyjaź-
niony z  członkami konspiracyjnej organi-
zacji Związek Wolnych Polaków ( Józefem 
Bohdanem Zaleskim, Sewerynem Goszczyń-
skim, Maurycym Mochnackim). W pobliżu, 
przy ul. Długiej mieściła się z  kolei kawiar-
nia uczęszczana przez aktorów – „Suchy 
Las”. Jednak to w kawiarni „U Brzezińskiej”, 
znajdującej się przy ul. Koziej, bywał Chopin 
najczęściej w towarzystwie swego przyjaciela 
Dominika Magnuszewskiego, chętnie była 
też odwiedzana przez jego kolegów uniwer-
syteckich. Tu też odbyło się jego pożegnanie 
w przededniu wyjazdu z Warszawy.

W tym czasie inspiracją dla Chopina były 
przedstawienia operowe w Teatrze Narodo-
wym, na których bywał regularnie i  swoje 
wrażenia relacjonował w  listach do przyja-
ciół (pisał m.in. o wystawieniu Cyrulika Se-
wilskiego, Otellu czy Wolnym Strzelcu), oraz 
publiczne koncerty, był m.in. na koncertach 
Marii Agaty Wołowskiej-Szymanowskiej 
(w latach 1823 i 1827) i Johanna Nepomu-
ka Hummela (w 1829 r.), którego repertuar 

10
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według sądu części muzykologów wywarł 
bardzo istotny wpływ na ukształtowanie się 
języka muzycznego Chopina. Najczęściej 
koncerty odbywały się w  salach Teatru Na-
rodowego, na pl. Krasińskich, gdzie oprócz 
głównej sali była również sala redutowa. To 
właśnie w głównej Sali Teatru odbyły się trzy 
publiczne koncerty Chopina w 1830 r. Oka-
zjonalnie koncerty odbywały się też w salach: 
Teatru Francuskiego (prawe skrzydło Pałacu 
Saskiego), teatru w Oranżerii w Łazienkach 
Królewskich lub w  holu Pałacu Belweder-
skiego.

Życie muzyczne kwitło również w  ko-
ściołach. Najważniejsze kościelne koncerty 
odbywały się w kościołach wizytek, pijarów 
i luterańskim kościele Świętej Trójcy. W ko-
ściele wizytek, uznanym decyzją ministra 
Stanisława Grabowskiego kościołem uniwer-
syteckim, w 1825 r. pełnił funkcję organisty 
Fryderyk Chopin. Z kolei przy kościele pija-

11 |  Fryderyk Krzysztof 
Dietrich, „Widok 
Krakowskiego Przedmieścia 
od Poczty Saskiej ku 
Kolumnie Zygmunta”, 1827- 
-1829, akwaforta z akwatintą
Na wprost, w głębi kamienica, 
w której mieściła się kawiarnia 
„U Brzezińskiej”; spod Poczty 
Saskiej wyjechał dyliżansem 
Fryderyk Chopin w planowaną na 
dwa lata, wymarzoną podróż do 
Europy.

(obiekty w zbiorach:  
1,5 – Muzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie, 2,3,7,11 – Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy, 
4 – Muzeum Narodowego 
w Warszawie, 6 – Muzeum 
Okręgowego w Radomiu,  
8 – Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, 9 – Muzeum 
Narodowego w Warszawie, 
10 – Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego)

rów działało założone przez Elsnera i  Kur-
pińskiego jeszcze w 1811 r. Towarzystwo Ko-
ścielnej Muzyki, które w 1814 r. z inicjatywy 
Elsnera zostało przekształcone w  Towarzy-
stwo Przyjaciół Muzyki Kościelnej i  Naro-
dowej. Towarzystwo organizowało koncerty 
również w miejscach świeckich, np. w sezo-
nie koncertowym 1819-1820 odbyło się 28 
cotygodniowych koncertów w  Sali Koncer-
towej Konserwatorium. Wśród wykonanych 
utworów znalazły się symfonie Haydna, Mo-
zarta, Beethovena, koncerty Mozarta, Hum-
mela, Fielda i innych.

Z tego dość pobieżnego przeglądu zjawisk 
artystycznych zachodzących w  Warszawie 
w latach młodości Chopina wynika, że miasto 
to dzięki swemu ówczesnemu klimatowi mo-
gło odegrać znaczącą rolę w ukształtowaniu się 
temperamentu twórczego młodego artysty.

Barbara Hensel-Moszczyńska

11

............................................................................................................................................................................................

Wystawa „Warszawa – miasto młodości Chopina” będzie prezentowana od 26 lutego do 15 sierpnia 2010 r. 
w salach wystawowych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Ekspozycji będzie towarzyszyło 
okolicznościowe wydawnictwo. „Spotkania z Zabytkami” są patronem medialnym tej wystawy.
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    Fortepiany 
Chopina 
– prawda i legenda

Beniamin Vogel

.............................................................................................................................................................................................................................

O fortepianach Chopina można dyskutować w kilku aspektach. 
Po pierwsze, jako artefaktach – dziełach rzemiosła artystycznego 
z zamierzchłej przeszłości. Po drugie, jako pamiątkach po wielkim 
kompozytorze i pianiście. Po trzecie, jako nośnikach ideału 
brzmieniowego muzyki Chopina, który znamy najczęściej 
we współczesnej szacie dźwiękowej, bo wykonanych na dzisiejszych 
fortepianach. Po czwarte… rozważania czysto muzyczne 
pozostawmy na boku, a zainteresowanych muzycznym aspektem 
odsyłamy do innego artykułu na temat instrumentów młodego 
Chopina (Beniamin Vogel, The Young Chopin’s Domestic Pianos, 
Chopin in Performance: History, Theory, Practice, 
Warszawa 2004, ss. 27-45).

.............................................................................................................................................................................................................................
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stwierdzić krótko, iż były one najczęściej for-
nirowane palisandrem, skromnie zdobione 
snycerką jedynie na nogach i  lirze pedało-
wej, z  ewentualnie zdobionymi profilowa-
niem listwami na obrzeżach pokrywy skrzy-
ni. Ich klawiaturę oklejano kością słoniową 
i hebanem, a typowa tabliczka firmowa (na 
wewnętrznej stronie pokrywy klawiatury) – 
to prostokątna plakietka z lipowego drewna 
z  czarno malowanym napisem firmowym. 
W  tym okresie instrumenty produkowa-
no już seryjnie, choć nadal na pograniczu 
systemu fabrycznego i  manufakturowego, 
ograniczając się do kilku podstawowych mo-
deli. Na zamówienie można było dostać bar-

Po wielkim Fryderyku pozostało 
niezbyt wiele pamiątek, w tym kil-
ka (może kilkanaście?) instrumen-
tów, na których grał, na których 

grać mógł, wszystko to obrosłe najczęściej 
legendą, która nie zawsze zgadza się z praw-
dą. Wśród niewątpliwych chopinianów  
tego typu znajduje się fortepian francu-
skiej firmy „Pleyel” z  1847 r. (nr fabryczny 
14810), ostatni posiadany przez kompozy-
tora w  Paryżu (przed śmiercią w  1849 r.). 
Instrument jest ozdobą Muzeum Chopina 
w Pałacu Ostrogskich w Warszawie. Podob-
ny fortepian, z 1848 r. (nr fabryczny 13823), 
należący niegdyś do Jane Stirling (1804- 
-1859), uczennicy Chopina, na którym grał 
on podczas pobytu w  Szkocji, znalazł się 
potem w  kolekcji wybitnego francuskiego 
chopinologa Édouarda Ganche’a  (1880- 
-1945), a obecnie jest w zbiorach Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inny forte-
pian tej samej firmy i  z  tego samego roku  
(nr fabryczny 13819), na którym Chopin 
grał podczas wspomnianego pobytu na Wy-
spach Brytyjskich w 1848 r., odnalazł się nie-
dawno w Anglii. Wracając do Paryża Chopin 
sprzedał instrument i  słuch o  nim zaginął. 
Ostatnio, na podstawie numeru fabryczne-
go, został zidentyfikowany w znanej kolekcji 
Aleca Cobbe, który kupił go na aukcji dwie 
dekady wcześniej, nie podejrzewając pamiąt-
kowej wartości. Paryskie Muzeum Muzyki 
posiada z kolei fortepian „Pleyela” z 1839 r.  
(nr    fabryczny    7267,    nr    inwentarza 
E.977.4.1.), który firma dostarczyła Cho-
pinowi w  tymże roku, kiedy po powrocie 
z  Nohant zamieszkał przy rue Tronchet. 
W  1841 r. instrument odkupiła (od firmy) 
zaprzyjaźniona z  kompozytorem księżna 
Natalia Obreskow, po której śmierci instru-
ment ponownie trafił do „Pleyela”. W 1977 r.  
sprzedano go na aukcji do Konserwatorium 
Muzycznego w  Paryżu (obecnie zbiory 
we wspomnianym Musée de la Musique).

Na temat meblowego aspektu instrumen-
tów „Pleyela”, preferowanych przez Chopina 
po jego opuszczeniu kraju w 1830 r., można 

1

2

1 | 2 |  Fortepian firmy 
„Pleyel” z 1847 r. (nr 
fabryczny 14810), ostatni 
z posiadanych przez 
Fryderyka Chopina w Paryżu 
– widok ogólny (1) oraz  
zdjęcie tabliczki firmowej (2)  
(w zbiorach Muzeum 
Fryderyka Chopina 
w Warszawie) 
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dziej ozdobny instrument, ale standaryzacja 
już odgrywała znaczną rolę w  obniżaniu 
kosztów produkcji. W  ostatnich dekadach  
XIX w., kiedy seryjne instrumenty różnych 
firm zaczęły coraz bardziej upodabniać się 
do siebie, powrócono do koncepcji zróżni-
cowanych zewnętrznie instrumentów, tzw. 
artystycznych, z  obudową projektowaną 
przez znanych artystów, architektów itp.

Ten aspekt zabytkowych fortepianów 
z czasów Chopina nie miał dla niego więk-
szego znaczenia (był także poza zasięgiem 
jego możliwości materialnych). Ich zada-
niem było jak najwierniej przekazywać myśl 
muzyczną i  pianistyczną kompozytora. 
W  okresie koncertów na Wyspach Brytyj-
skich w 1848 r. grał również na fortepianach 
dostarczanych przez miejscowego potenta-

ta, firmę „John Broadwood & Sons”, którą 
Chopin nazywał „londyńskim Pleyelem”. 
Instrument użyty na londyńskim recitalu  
23 kwietnia w  salonie Adelaide Sartoris 
(czyli śpiewaczki Adelajdy z domu Kemble), 
zbudowany w 1847 r. (nr fabryczny 17047), 
należy obecnie również do wspomnianej 
kolekcji Aleca Cobbe i  eksponowany jest 
jako depozyt w  londyńskiej Royal Acade-
my of Music (Królewskiej Akademii Mu-
zycznej). Henry Fowler Broadwood, który 
gościł Chopina (i  jego przyjaciela, kompo-
zytora oraz pianistę Camilla Pleyela, współ-
właściciela rodzinnej firmy fortepianowej) 
w swym salonie muzycznym podczas wizyty 
na wyspach w 1837 r., a w czasie następnej 
aranżował pobyt kompozytora w  Anglii 
(i gościł również w swoim domu) był zafa-
scynowany jego sztuką pianistyczną. Skon-
struował dla Chopina specjalny model for-
tepianu z  pełną ramą metalową (na której 
napięte są struny), łączoną śrubami, czego, 
niestety, kompozytor już nie dożył.

Oprócz wymienionych wyżej instru-
mentów można wspomnieć jeszcze kilka 
związanych z  Chopinem, np. takie, które 
sam wybierał w firmie dla swoich znajomych 
i uczennic (za co dostawał pewną gratyfika-
cję finansową). Typowym przykładem jest 
pianino „Pleyela” z  1847 r. (nr fabryczny 
13555), zakupione w  1848 r. przez panią 
Raymond z miejscowości Jassy w Mołdawii. 
Chopin potwierdził swój wybór instrumen-
tu dla uczennicy własnoręcznym podpisem 
wewnątrz pianina, a  w  księgach firmy od-

3 | 4 | 5 |  Pianino firmy 
„Pleyel” z 1847 r.  
(nr fabryczny 13555) 
wypróbowane i wybrane 
przez Chopina dla jego 
uczennicy pani Raymond – 
widok ogólny (3), tabliczka 
firmowa (4) i własnoręczny 
podpis  kompozytora 
we wnętrzu instrumentu (5)  
(własność Chopin 
Foundation of the 
United States, Inc. 
Miami, dar William W. 
Langebartel i Imelde Della 
Valle, przechowywany 
w Narodowym Instytucie 
Fryderyka Chopina 
w Warszawie) 
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notowano jego 10-procentową nawiązkę 
(bonus). Po wielu wędrówkach szacowny 
przedmiot przez Włochy trafił do USA, 
gdzie w 2009 r. ostatni właściciel sprezento-
wał go wspaniałomyślnie miejscowej Funda-
cji Chopinowskiej. Ta z kolei zdeponowała 
pianino w Narodowym Instytucie Frydery-
ka Chopina w Warszawie, z przeznaczeniem 
na ekspozycję muzealną w Muzeum Chopi-
na w Pałacu Ostrogskich.

Niektóre z  tych specyficznych pamią-
tek po kompozytorze zdołały obrosnąć 
w  skomplikowane dzieje i  legendy..., inne 
od początku o legendę się ocierały lub tako-
wą jedynie zostały. Pierwsza z nich dotyczy 
fortepianu domowego Chopina z  okresu 
warszawskiego, kiedy rodzina od 1827 r. 
zamieszkiwała w  Pałacu Krasińskich przy 
Krakowskim Przedmieściu. Przyjmuje się, 
że tutaj instrumentem domowym kompozy-
tora był ten widoczny na szkicu Antoniego 
Kolberga z  1832 r., zatytułowanym „Salon 
Chopinów w  Pałacu Krasińskich w War-
szawie”. Z  dużym prawdopodobieństwem 
był to fortepian zbudowany przez znanego 
warszawskiego fabrykanta Fryderyka Buch-
holtza. Ale 27 grudnia 1828 r. Chopin pisał 
do Tytusa Woyciechowskiego: „Na górze już 
jest pokój mający mi służyć ku wygodzie, z gar-
deróbki schody do niego wyprowadzone. Tam 
mam mieć stary fortepian, stare biurko, tam 
ma być kąt schronienia dla mnie” (Bronisław 
Edward Sydow, Korespondencja Fryderyka 
Chopina, t. 1, Warszawa 1955, s. 86). Cytat 
sugeruje, iż Chopinowie mieli w tym miesz-

kaniu dwa fortepiany, bo oprócz Fryderyka 
grały, i to nieźle, obie siostry, a w domowym 
salonie z pewnością spotykał się szerszy krąg 
znajomych oraz przyjaciół i  bez fortepianu 
nie mogło się wówczas obejść (królował przy 
nim zapewne sam Frycek). Cytat sugeruje 
również, iż nowy (lub nowszy) fortepian za-
kupiono właśnie na przełomie 1828 i 1829 r., 
aby móc stary oddać do wyłącznej dyspozycji 
Fryderyka w jego samotni na poddaszu.

O  owym instrumencie z  poddasza brak 
dalszych    wiadomości.    Prawdopodobnie 
zmienił właściciela po wyjeździe Chopina 
z  kraju w  1830 r. Natomiast ten z  salonu 
Chopinów został bohaterem legendy zwią-
zanej z powstaniem styczniowym. W 1863 r.,  
po nieudanym zamachu na carskiego na-
miestnika, generała Berga, żołnierze rosyjscy 
splądrowali znajdujący się w pobliżu owego 
zdarzenia pałac Zamoyskich przy Nowym 
Świecie. Mieszkała tam m.in. siostra Cho-
pina – Izabela Barcińska, z  której salonu 
„wyrzucono przez okno” (w  rzeczywistości 
zapewne na klatkę schodową, którą stoczył 
się na dół) pamiątkowy fortepian po jej bra-
cie (Mikołaj Berg, Zapiski o  powstaniu pol-
skiem 1863 i 1864 roku, t. 3, Kraków1899, 
s. 289). Stos wywleczonych z pałacu rzeczy, 
głównie mebli, podpalono. Już w  tamtych 
czasach krążyły pogłoski, że instrument ten, 
opłakiwany przez Cypriana Kamila Norwida 
w wierszu Fortepian Szopena, nie uległ całko-
witemu zniszczeniu, lecz został odratowany. 
W latach pięćdziesiątych XX w. informacje 
o  przekupieniu żołnierza rosyjskiego i  ura-

6 |  Antoni Kolberg, 
„Salon Chopinów w Pałacu 
Krasińskich w Warszawie”, 
1832 r., akwarela, gwasz 
– fragment rysunku 
z fortepianem firmy „Fryderyk 
Buchholtz w Warszawie” 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

7 |  Eliza Radziwiłłówna, 
„Fryderyk Chopin przy 
fortepianie”, 1826 r. (?), 
rysunek  
(w zbiorach Muzeum 
Fryderyka Chopina 
w Warszawie) 

8 |  Henryk Siemiradzki, 
„Chopin w salonie księcia 
Antoniego Radziwiłła w 1829 
roku”, 1887 r., olej, płótno – 
fragment obrazu  
(własność prywatna)

9 |  Teofil Kwiatkowski, 
„Fryderyk Chopin przy 
fortepianie”, ok. 1847 r.,  
akwarela na szkicu 
ołówkowym – fragment 
rysunku  
(w zbiorach Biblioteki 
Narodowej w Warszawie)

7 8 9
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towaniu fortepianu przekazał Towarzystwu 
im. F. Chopina hrabia Władysław Grabow-
ski. Instrument po naprawie był przechowy-
wany w  rodzinie Grabowskich do drugiej 
wojny światowej, kiedy to w  zamieszaniu 
pod koniec wojny gdzieś zaginął. Wszel-
kie poszukiwania, m.in. niżej podpisanego 
w latach siedemdziesiątych XX w., nie dały 
rezultatu. Z największym prawdopodobień-
stwem został zniszczony w czasie Powstania 

Warszawskiego, gdzie trafił przewożony z ro-
dzinnego majątku w Żeliszewie koło Siedlec 
do Krakowa, aby uniknąć nadciągającego 
frontu wschodniego i  ponownie spotkania 
z „żołnierzami rosyjskimi”.

Choć brak bezpośrednich dowodów 
istnienia owego fortepianu (fotografie od-
notowane jeszcze w  latach pięćdziesiątych 
XX w. zaginęły), to nieoczekiwanie relacja 
innego przypadkowego, naocznego świadka 
potwierdziła jego egzystowanie w  1943 r.  
( Jan Kochanowicz, Fortepian Chopina?, 
„Spotkania z  Zabytkami”, nr 3, 2001 r.,  
ss. 34-35; zobacz też: Beniamin Vogel, Cie-
kawe uzupełnienia, „Spotkania z  Zabytka-
mi”, nr 11, 2001 r., s. 40)! Ale Grabowscy 
byli bliskimi znajomymi Chopinów, zatem 
dziwne wydaje się zachowanie przez tak 
długi czas w  tajemnicy (także przed rodzi-
ną Chopina) faktu posiadania instrumentu 
po słynnym kompozytorze. Najprawdo-
podobniej był to fortepian Grabowskich, 
na którym młody Fryderyk mógł grywać 
zaproszony na któryś z  wieczorów w  hra-
biowskim salonie, i dlatego kojarzony z tym 

samym wydarzeniem zniszczenia instrumen-
tu po zamachu na generała Berga. Historię 
instrumentu opisał też Ludwik Grabowski 
w  swych pamiętnikach, przechowywanych 
przed drugą wojną światową w  Dziale Rę- 
kopisów Biblioteki Narodowej w  Warsza-
wie, które również wojny nie przetrwały.

W Muzeum Instrumentów Muzycznych 
w  Poznaniu, które jest oddziałem poznań-
skiego Muzeum Narodowego, znajduje 
się pokój poświęcony Fryderykowi Cho-
pinowi. Głównym elementem owej Sali 
Chopinowskiej jest fortepian z  posiadłości 
księcia Antoniego Radziwiłła w nazwanym 
od jego imienia Antoninie (nr inw. MNP-
I.67). Wiadomo, że Chopin przebywał tam-
że w 1827 i 1829 r., gdzie m.in. grywał na 
pałacowym instrumencie. Znany jest rów-
nież rysunek utalentowanej Elizy Radzi-
wiłłówny przedstawiający Fryderyka przy 
fortepianie (obecnie w  zbiorach Muzeum 
Fryderyka Chopina w  Warszawie, nr inw.   
F. 1804). Rysunek nosi problematyczną datę 
1826 r., niezgodną z  okresami odwiedzin 
Chopina w Antoninie (może to zwykły błąd 
poprzez pomylenie „6” z  „9”?). Co więcej, 
na rysunku najwyraźniej Chopin siedzi przy 
tzw. fortepianie stołowym (prostokątnym), 
a nie skrzydłowym (trójkątnym). Nie przy-
pomina on również instrumentu z Muzeum 
w  Poznaniu, kolejnego „fortepianu Chopi-
na”. Ten ostatni, zgodnie z  zapisem inwen-
tarzowym, odnaleziony w  sierpniu 1945 r. 
w Antoninie przez V drużynę harcerską im. 
T. Zana z Ostrowa Wlkp., został 17 stycznia 
1949 r. przejęty przez Muzeum. W samym 
fortepianie zachowało się jedynie około 
50% oryginalnej substancji. Reszta po-
chodzi z  innego podobnego instrumentu. 
Z braku dokumentacji nie wiadomo też, czy 
jego rekonstrukcję („restaurację”?) zrealizo-
wano przed czy po wojnie, ale do dziś znane 
są opowieści o dokonywanych przez ówcze-
sną muzealną pracownię cudownych „reani-
macjach”. Na fortepianie nie ma sygnatury 
ani innych wpisów. Jego konstrukcja i moż-
liwości wykonawcze pozwalają datować go 
na około 1810 r. Nie był to więc zbyt no-
woczesny instrument w  latach 1827-1829, 
kiedy Chopin mógł na nim grać w  pałacu 
nie dość, że zamożnego, to bardzo muzy-

10 |  Pianino firmy „Pleyel” 
– instrument w ekspozycji 
w klasztorze w Valldemossie 
na Majorce
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kalnego (wiolonczelista i  kompozytor) ks. 
Antoniego Radziwiłła. Z pewnością miał do 
dyspozycji znacznie bardziej zaawansowany 
technicznie i  nie tak podeszły wiekiem in-
strument, przy którym m.in. udzielał lekcji 
córkom księcia i jemu samemu towarzyszył 
w specjalnie na tę okazję skomponowanym 
własnym Polonezie C-dur op. 3 na wiolon-
czelę i fortepian.

Do ostatnio odkrytych mistyfikacji na-
leży sprawa wspomnianego już fortepianu 
„Pleyela” w zbiorach Muzeum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. W latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku jego obudowa uległa uszko-
dzeniom. Dla ich ukrycia wykorzystano 
znajdujący się w zbiorach inny, niemal iden-
tyczny instrument „Pleyela” z  tego samego 
rocznika i z dwóch złożono jeden bez ubyt-
ków. Przez kolejnych kilkadziesiąt lat ucho-
dził za „fortepian Chopina”, podczas gdy ten 
prawdziwy drzemał w magazynie. W latach 
osiemdziesiątych XX w. archiwum firmy 
„Pleyel” i  księgi z  numerami fabrycznymi  
nie były dostępne. Stąd dokumentacja owych 
instrumentów, wykonana wówczas przez ni-
żej podpisanego, przy jednoczesnym braku 
dokumentów z dowodami proweniencji, od-
notowała jedynie stan zachowania. Obecnie 
na podstawie ksiąg firmowych odtworzono 
numery seryjne i  nazwiska nabywców obu 
instrumentów. Autor owej mistyfikacji, za-
pewne wymuszonej „wyższą koniecznością” 
(tak, jak malowanie trawy w  czasach Gier-
ka) jest, jak na razie nieznany.

W  sumie autentyczność nie ma takiego 
znaczenia, szczególnie dla tych, którzy trak-
tują podobne pamiątki, jak relikwie świę-
tych. Ważne, aby ewentualny wszelkiego 
rodzaju kult prowadził do pogłębiania kon-
taktu z muzyką Chopina, upowszechniania 
znajomości jego życia i  dzieła. Na świecie 
jest jeszcze wiele instrumentów Chopi-
na, co do których autentyczności można 
by mieć zastrzeżenia. Oto np. w  klasztorze 
w  Valldemossie, na Majorce, gdzie Chopin 
spędził wraz z  George Sand kilka miesięcy 
zimą na przełomie 1838 i 1839 r., znajduje 
się m.in. pianino firmy „Pleyel”, na którym 
miał wówczas grać i  komponować (m.in. 
Preludium Des-dur op. 28, „Deszczowe”). 
Nie zachowały się żadne dokumenty po-

twierdzające, w  których celach (opuszczo-
nego już wówczas) klasztoru zamieszkiwali 
Fryderyk i George Sand. Sprowadzone spe-
cjalnie z Francji wyżej wspomniane pianino 
dotarło na miejsce dopiero na około 20 dni 
przed powrotem pary do Paryża (do tego 
czasu Chopin grał na wypożyczonym miej-
scowym instrumencie firmy „Oliver y Suau 
Hermanos / Palma de Mallorca”). Wyposa-
żenie samych cel (łącznie z używanym wów-
czas pianinem czy też również z  tym no-
wym?) zostało ponoć spalone przez miesz-
kańców wyspy, obawiających się zarażenia 
gruźlicą (podobnie jak wyposażenie pokoi 
zajmowanych uprzednio w  willi w  Palma 
de Mallorca, skąd ich bezceremonialnie wy-
proszono w  obawie przed chorobą). Dziś 
pokazuje się zwiedzającym oba pianina, 
a  nawet klucz, którym Chopin je dostra-
jał. Czy są to te same instrumenty? Obecni 
właściciele klasztoru i poświęconej kompo-
zytorowi ekspozycji nie pozwalają zajrzeć 
do instrumentu „Pleyela”, aby chociaż od-
notować jego numer fabryczny. Natomiast 
legenda miejsca przyciąga wciąż nowych 
turystów i  miłośników Chopina, m.in. na 
coroczny, sierpniowy festiwal chopinowski 
i urządzane tu od czasu do czasu poświęco-
ne Chopinowi sympozja naukowe. Co wię-
cej, tutejsze sklepy z pamiątkami sprzedają 
z powodzeniem liczne egzemplarze książki 
George Sand Zima na Majorce, choć opisu-
je ona ludność miejscową jako „barbarzyń-
ców” czy wręcz „małpy”. Legendy zazwyczaj 
żyją dalej bez względu na opinie znawców 
przedmiotu.

Beniamin Vogel

11 |  Pianino firmy „Oliver 
y Suau Hermanos / Palma 
de Mallorca” – instrument 
w ekspozycji w klasztorze 
w Valldemossie na Majorce

(ilustracje: 1, 2, 7 – udostępnione 
przez Muzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie; 3-5 – za zgodą 
Muzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie, fot. Wojciech 
Przybyszewski;  
6 – wg Wojciech Przybyszewski 
„Obrazy i obrazki z Warszawy. 
Fortepian Buchholtza”,  
„Gazeta Antykwaryczna”,  
nr 7-8, 1999, il. 7, fot. Izydor 
Grzeluk; 8 – wg Stanisław 
Roman Lewandowski, „Henryk 
Siemiradzki”, Warszawa 1911,  
il. na s. 85; 9 – wg „Romantyzm. 
Malarstwo w czasach Fryderyka 
Chopina”, katalog wystawy na 
Zamku Królewskim w Warszawie, 
Warszawa 1999, s. 187, poz. 
29; 10-11 – fot. Krzysztof 
Rottermund)         

11
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R edaktorzy jednego z najpoważniej-
szych europejskich muzycznych 
periodyków, jakim była założona  
w  1798 r. w  Lipsku przez Johanna 

Friedricha Rochlitza „Allgemeine Musika-
lische Zeitung”, tak odnotowali warszawski 
występ piętnastoletniego Fryderyka Chopi-
na: „Chopin, Virtuos auf dem Aelopantalon in 
Warschau” (Chopin, wirtuoz aelopantalonu  
w Warszawie).

Nazwisko polskiego muzyka pojawiło się 
na łamach tego czasopisma po raz pierwszy 
w 1825 r., a w opublikowanym w 1829 r. spisie 
treści kilkunastu roczników tak właśnie zatytu-
łowano relację z jego występu. Dla niemieckich 
krytyków zatem Chopin zaistniał w  europej-
skim środowisku muzycznym nie jako nor-
malny pianista lub kompozytor, lecz wirtuoz 
nowo wynalezionego instrumentu. Od 1825 r.  
lipski periodyk donosił co jakiś czas o  poczy-
naniach wschodzącej gwiazdy muzyki polskiej, 
a w 1831 r. na jego łamach zamieszczone zosta-
ły znamienne słowa Roberta Schumanna, opi-
sującego Wariacje „La ci darem la mano” op. 2: 
„Panowie, czapki z głowy, oto geniusz” („Allge-
meine Musikalische Zeitung”, nr 49 z 7 grudnia  
1831 r., s. 806).

Występy Chopina na aelopantalonie i  po-
dobnych instrumentach są wprawdzie znane, 
były bowiem opisywane w ówczesnych czasopi-
smach warszawskich, ale w literaturze chopino-
logicznej temu epizodowi poświęcono stosun-
kowo niewiele uwagi. Przypomnijmy go więc, 
tym razem opierając się na prasie niemieckiej.

Początki artystycznej kariery młodego Cho-
pina związane były z występami w salonach War-
szawy. Oprócz rozmaitych odmian fortepianów 
– skrzydłowych, stołowych, pionowych w po-
staci żyrafy, liry, szafy – dużą popularnością cie-
szyły się wówczas także przeróżne kombinacje 
chordofonów klawiszowych z  mechanizmem 
powietrznym, piszczałkami organowymi, me-
talowymi języczkami itp. Aelopantalon (inne 
nazwy to eolipantalion, eolopantalion itp.), 
na jakim koncertował piętnastoletni Fryderyk,  
był – według jego przyjaciela, Oskara Kolberga 
– „narzędziem muzycznym klawiszowym, w któ-

rym powietrze, z miechów nadymanych nogami 
grającego zgęszczone i wepchnięte w trąby różnej 
wielkości, zmusza języczki metalowe do grania 
i wydania tonu” (Oskar Kolberg, Aelopantalion, 
w: Encyklopedyja Powszechna. Tom pierwszy. 
Nakład, druk i własność S. Orgelbranda Księga-
rza i Typografa, Warszawa 1859, s. 150).

Prof. Beniamin Vogel przedstawił w swych 
pracach próby i  eksperymenty w  dziedzinie 
budowy różnego typu pseudoorganów, po-
przedniczek fisharmonii, które podejmowane 
były w  Królestwie Polskim (tzw. instrumenty 
hybrydy). A  budowali je m.in. w  Warszawie 
August Fidelis Brunner (choralion, eolimelo-
dicon – na tym ostatnim Chopin grał w war-
szawskim kościele ewangelickim w  obecności 
cara Aleksandra I), Fryderyk Buchholtz, Józef 
Długosz, Tomasz Max. Młody Fryderyk Cho-
pin interesował się nowo konstruowanymi in-
strumentami, a na aelopantalon (eolipantalion) 
napisał (lub zaadaptował) nawet dwa utwory, 
które podarował Kazimierzowi Tarczyńskie-
mu, pracownikowi warsztatu fortepianmi-
strzowskiego Józefa Długosza. Kompozycje te, 
niestety, zaginęły.

Relację z niezwykle interesującego koncertu, 
jaki odbył się we wrześniu 1825 r. w Warszawie, 
przekazał niemieckim czytelnikom – o  czym 
było na wstępie – anonimowy sprawozdawca 
(zapewne Józef Elsner, nauczyciel Chopina) 
w  „Allgemeine Musikalische Zeitung”. Czyta-
my tam m.in.: „Akademik Chopin dał się słyszeć 
w  pierwszym «Allegro» z  «Koncertu f-moll» 
Moschelesa i  w  swobodnej «Fantazji» na aelo-
pantalonie. Instrument ten, zbudowany przez 
tutejszego mistrza stolarskiego Długosza, łączy 
aelomelodikon z  fortepianem w  jeden rodzaj, 
który oferuje grającemu, obeznanemu z zestawie-
niem rejestrów, zaskakującą różnorodność, a pod 
palcami utalentowanego młodego Chopina, który 
odznaczył się bogactwem muzycznych pomysłów 
w swojej «Fantazji» i który jest całkowitym pa-
nem tego instrumentu, wywarł wielkie wrażenie” 
(„Allgemeine Musikalische Zeitung”, nr 46 z 16 
listopada 1825 r., s. 764).

Czy owa Fantazja była skończonym i  za-
pisanym, czy też na poczekaniu improwizo-

Młody Chopin 
      i aelopantalon
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wanym utworem – tego nie wiemy. Bardziej 
prawdopodobna wydaje się raczej druga moż-
liwość. Mogłaby to być któraś z  zaginionych 
później kompozycji Chopina, zapisana przez 
Fryderyka dopiero po owej improwizacji pod-
czas koncertu (?).

W  relacji niemieckiej prasy piętnastoletni 
Fryderyk Chopin został przedstawiony jako 
muzyk i  improwizator na takim właśnie no-
wym instrumencie, któremu wróżono wspa-
niałą przyszłość. Rzeczywistość okazała się 
jednak trochę inna. Dopiero fisharmonie Mu-
stela i Debaina zaczęły od około 1840 r. robić 
prawdziwą karierę, a jej apogeum przypadło na 
przełom XIX i  XX w. Do rozwoju fisharmo-
nii, z którą Fryderyk Chopin zapewne później 
wielokrotnie się w Paryżu stykał i być może na 
niej grywał, przyczynili się również polscy bu-
downiczowie, nie tylko tu wymienieni (zob.  
K. Rottermund, Budownictwo fisharmonii na 
ziemiach polskich – zarys historyczny, perspek-
tywy i postulaty badawcze, w: Organy i muzyka 
organowa, t. XII, red. J. Krassowski i in., Akade-
mia Muzyczna w  Gdańsku, „Prace Specjalne”, 
61, Gdańsk 2003).

Jak wyglądał aelopantalon (eolipantalion) 
Józefa Długosza, na którym koncertował 
w  Warszawie Chopin, możemy się jedynie 
domyślać. Z pierwszej wzmianki o występach 
wynika tylko, że koncert odbył się w  piątek  
11 czerwca 1825 r. w Konserwatorium, zgro-
madził 170 słuchaczy, którzy przyjemnie spę-
dzili wieczór, „gdyż wszystkie dzieła muzyczne 
wykonane zostały dokładnie, szczególniej zaś 
dano zasłużone oklaski po «Warjacjach» gra-
nych na Fletrowersie przez przeieżdżającego 
Artystę P. Kresner, po «Adazjo» wykonanem 
na Basetli przez iednego z Amatorów, po «Fan-
tazji» granej przez młodego Chopin na Eoli-
pantaljonie, wynalazku Długosza [...]” („Ku-
rier Warszawski”, nr 137 z 11 czerwca 1825 r.,  
s. 661). Instrument, pokazany na Wystawie 
Płodów Krajowego Przemysłu, w  Głównym 
Ratuszu w Warszawie (czynnej od 3 paździer-
nika do 25 listopada 1825 r.), w katalogu eks-
pozycji doczekał się tylko krótkiego opisu: 
„176. Eoli-Pantaleon z  fabryki Józefa Długo-
sza, patentowanego na wynalazek połączenia 
eoli-melodikonu z  pantaleonem, zamieszkałego 
w Warszawie przy ulicy Dziekanka Nro 2667; 
cena dukatów 150. NB. Codzień między go-
dziną 11 a 12 przed południem i 4 a 5tą po po-
łudniu można słyszeć na nim granie w  sali na 
wystawie” (Anna M. Drexlerowa, Wystawy Wy-
twórczości Królestwa Polskiego, Warszawa 1999, 

s. 227), a  o  popisach tych wspo-
mniano też w  miejscowej prasie: 
„[...] w  sali głównego Ratusza 
odwiedzający maią zabawę, przy-
słuchując się graniu na Eolipantal-
jonie [...]” („Kurier Warszawski”, 
nr 243 z 13 października 1825 r., 
s. 1085). 

Według Zdzisława Szulca, 
pierwszego kustosza Muzeum In-
strumentów Muzycznych w  Po-
znaniu (Z. Szulc, Dwie nieznane 
kompozycje Chopina na eolipanta-
lion, „Muzyka”, nr 3-4, 1955), eoli-
pantalion kształtem przypominał 
biurko, chociaż nowsze badania 
instrumentologiczne Beniamina 
Vogla sugerują podobieństwo do 
fortepianu skrzydłowego (B. Vo-
gel, Jeszcze raz o dwóch nieznanych 
kompozycjach Chopina na eolipan-
talion, „Rocznik Chopinowski“, 
nr 17, Warszawa 1985). W  każ-
dym razie taki był kształt prezento-
wanego w 1888 r. na warszawskiej 
wystawie muzycznej instrumentu, 
należącego niegdyś do księżnej 
łowickiej Joanny Grudzińskiej, zakupionego na  
licytacji przez M. Auerbacha. Miał on głębszą 
skrzynię niż normalny fortepian, fornirowaną 
drewnem mahoniowym, wspartą na trzech 
filarkach zdobionych złoconymi kapitelami 
i  bazami, 6-oktawową klawiaturę i  pięć peda-
łów; skrajne pedały służyły do uruchamiania 
miechów, pedał środkowy do łączenia obu re-
jestrów (fortepianowego i pseudoorganowego), 
dwa pozostałe – to podnośnik tłumików i una 
corda. Był to wówczas ostatni zachowany, jesz-
cze sprawny eolipantalion.

Józef Długosz, urodzony około 1779 r. 
(1782?), zmarły 27 września 1853 r. w Warsza-
wie i tu pochowany na Cmentarzu Powązkow-
skim (część ewangelicka), należał do czołowych 
warszawskich budowniczych fortepianów tego 
okresu. Chopin znał go chyba dobrze, skoro 
grał na instrumentach zbudowanych w  jego 
pracowni, a  jeszcze około 1835 r. warszawski 
fortepianmistrz za pośrednictwem Mikołaja 
Chopina prosił Fryderyka o  rozreklamowanie 
eolipantalionu w  Paryżu. Długosz zajmował 
się także stolarką, a łączenie obu zawodów było 
w  tamtych czasach zjawiskiem rozpowszech-
nionym, pozwalało na przetrwanie okresów 
obniżonej koniunktury, kiedy malała liczba za-
mówień w którejś branży. W latach 1827-1833 

1 | 2 |  Aelopantalon 
według Beniamina Vogla (1) 
i Zdzisława Szulca (2)
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Długosz sprawował nawet funkcję starszego 
Zgromadzenia Stolarzy w Warszawie (co znaczy, 
że był dyplomowanym mistrzem stolarskim). Od 
mniej więcej 1820 r. prowadził własną pracownię 
stolarską i wytwórnię fortepianów, najpierw przy  
ul. Leszno (numer hipoteczny 720), następnie 
przy ul. Furmańskiej (nr hipoteczny 2697), po-
tem przy Krakowskim Przedmieściu (nr hipo-
teczny 389), a od 1828-1829 r. przy ul. Grzybow-
skiej (nr hipoteczny 1025) w  domu własnym. 
W 1850 r. notowano go przy ul. Długiej (numer 
hipoteczny 489a).

Nie zachował się żaden z  aelopantalonów 
(eolipantalionów) Długosza, ale Muzeum In-
strumentów Muzycznych w Poznaniu eksponuje  
jego fortepian skrzydłowy z  lat dwudziestych 
XIX w. (nr inw.: I.373), o długości 227 cm, za-
kresie klawiatury 6-oktaw F1-f 4 (klawisze pokryte 
kością słoniową), mechanice wiedeńskiej z młot-
kami oklejonymi kilkoma warstwami skóry. Ma 
on ośmiokątne nogi, u  dołu i  u  góry toczone 
i profilowane, dwa rejestry mechaniczne – pod-
nośnik tłumików i una corda (zawieszenie peda-
łów w  kształcie liry), naciąg tzw. prostostrunny 
(struny równoległe do dłuższego boku skrzyni), 
w układzie po 2-3 struny w chórze, umocowane na 
ramie drewnianej z  dwoma metalowymi wspor-
nikami. Instrument wyposażony jest w tabliczkę 
firmową (papier pod szkłem w  ramce z  brązu) 
zawierającą inskrypcję „JÓZEF DŁUGOSZ / 
w  Warszawie”. Fryderyk Chopin zapewne znał 
także fortepiany Długosza i koncertował na nich, 
podobnie jak grywał na fortepianach Fryderyka 
Buchholtza (był częstym gościem w jego salonie 
artystycznym i  składzie instrumentów), czy też 
na fortepianach Antoniego Leszczyńskiego, któ-
rych zresztą nie cenił zbyt wysoko.

Niemieccy czytelnicy po raz pierwszy zetknę-
li się z nazwiskiem Fryderyka Chopina w kontek-
ście zbudowanego przez Józefa Długosza nowego, 
nietypowego instrumentu hybrydy, na którym 
młodziutki wirtuoz „brylował”. Wkrótce postać 
polskiego pianisty i kompozytora miała się zwią-
zać jednak na zawsze już tylko z  fortepianem, 
najpopularniejszym instrumentem XIX stulecia, 
jednym z  najbardziej charakterystycznych sym-
boli romantycznej epoki.

Krzysztof Rottermund

W ukazującym się w latach 1869-1918 we Lwowie „Dzienniku Pol-
skim”, organie stronnictwa wschodniogalicyjskich konserwaty-
stów podolaków, zwanych też „mamelukami” (nr 459, wydanie 

z 3 października 1903 r., s. 3) zamieszczono zabawny artykulik na temat 
okoliczności skomponowania przez Fryderyka Chopina słynnego Marsza 
żałobnego (Marche funèbre) z Sonaty b‑moll op. 35, jednego z najlepiej 
znanych i zapadających w pamięć utworów muzycznych wszechczasów. 
W artykuliku tym czytamy, co następuje: „Jedno z prowincjonalnych pism 
francuskich opowiedziało przed kilku dniami nieprawdopodobną histo‑
rię o okolicznościach, w których Chopin stworzył sławny swój marsz ża‑
łobny. Z tego powodu znakomity pejzażysta Ziem (Polak zfrancuziały), 
osobisty niegdyś przyjaciel Chopina daje w dzienniku »Le Matin« takie  
sprostowanie:

»Było to przed pięćdziesięciu pięciu czy sześciu laty. Miałem u siebie 
na obiedzie kilku szczerze rozbawionych przyjaciół, pomiędzy którymi byli: 
Chevandier de Valdrome, Ludre, muzyk de Polignac, malarz Ricard i Chopin. 
W pracowni mej miałem szkielet ludzki, na którym drapowałem niekiedy tka‑
niny. Miałem też stary, bardzo nieszczególny fortepian, z którego zdjąłem 
wierzch i boki i namalowałem na nich krajobrazy. Fortepian był więc także 
rodzajem „szkieletu”, pokrytego starą makatą. W przystępie dobrego humo‑
ru, zdjąłem makatę z fortepianu, okryłem nią szkielet ludzki, niby całunem 
i pokazałem go przyjaciołom, zebranym w innym zakątku pracowni. Polignac 
wyrwał mi szkielet z rąk, podszedł do fortepianu, posadził szkielet obok sie‑
bie, nakrył się jedną z nim makatą i – począł grać. Chopin, gdy zobaczył ten 
szkielet ludzki przy szkielecie fortepianowym, krzyknął z przerażenia, zasiadł 
do fortepianu i – zaczął improwizować. Tak powstał jego cudowny marsz 
żałobny. Głębokie wzruszenie opanowało nas wszystkich. Ustały śmiechy, 
ustały rozmowy, powitaliśmy przepyszną improwizację gorącymi oklaskami. 
Wszystko inne, co o powstaniu tego dzieła opowiadają, jest kłamstwem.«”.

Odnosząc się do tego tekstu trzeba wyjaśnić, że Félix Ziem (1821-1911) 
nie był Polakiem. Urodził się we Francji jako pół-Chorwat, pół-Burgundczyk. 
Po ukończeniu Szkoły Architektury w Dijon postanowił rozpocząć karierę ma-
larza, w związku z czym w 1841 r. udał się do Włoch, skąd wyruszył w podróż 
artystyczną z Nicei do Sankt-Petersburga, z dłuższymi postojami w Odessie, 
Tule, Kijowie i Moskwie; podróż ta ukształtowała jego artystyczne oblicze. 
Za życia artysty największym powodzeniem cieszyły się jego (liczone w dzie-
siątki, a może i setki) obrazy o tematyce orientalnej, przywożone z częstych 
podróży malarza do Wenecji. Chopina, którego po latach nazywał swoim 
przyjacielem, poznał w Paryżu dopiero w 1848 r.

A jakież to kłamstwa były w przytoczonym artykuliku, że trzeba je było 
oprotestowywać w wielkonakładowym dzienniku?

W gruncie rzeczy w kwestiach merytorycznych owa „przekłamana” 
relacja niewiele odbiegała od wersji przytoczonej w sprostowaniu. Różnie 
zapamiętano jedynie osoby mające uczestniczyć w tym niezwykłym wieczo-
rze oraz datę samego wydarzenia. Józef Jankowski, autor krótkiego opo-
wiadania o tym wydarzeniu (Józef Jankowski, Jak powstał „Marsz żałobny” 
Chopina, „Świat”, 1910, nr 8 z 19 lutego, ss. 8-9) najwyraźniej zignoro-
wał sprostowanie Félixa Ziema, powtarzając (siedem lat później) znaną mu 
z francuskich publikacji wcześniejszą wersję. Na wszelki wypadek poinfor-
mował jednak czytelników, że jego opowiadanie „oparte [zostało] na cał‑
kiem wiarygodnym acz nieznanym materyale podanym niedawno w «Cassel 
Magazin» przez Jana Wiktora Bates’a, a dotyczącym osoby i życia Feliksa 
Ziema, malarza francuskiego z Wenecyi, który był związany z Chopinem 
węzłem przyjaźni”.

Oto relacja Jankowskiego: „Jednego z pięknych wieczorów wiosennych 
1838 r., wypełnionych sutą wonią pomarańczową, w Nizzy, – w skromnej 
pracowni ekscentrycznego malarza Ziema, zebrało się zaproszone przez 
niego na «ucztę» grono jego młodych przyjaciół. [...] Był tedy Balzac,[...] 
był Musset nadobny, [...] był wytworny malarz Delacroix, [...] był szczę‑
śliwy, rozgłośny i niefrasobliwy Rossini, [...] był Houssey, wybitny estetyk 
i romansopisarz. Czekano jeszcze na Chopina, [który] przybył do Nizzy 
z Marsylii, wracając z pobytu dłuższego u pani Sand na Majorce. [Na ko-
niec] nadszedł Chopin oczekiwany i tem większą sprawił niespodziankę, 

Wokół jednego zabytku

3 |  Tabliczka firmowa fortepianu Józefa Długosza
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Śmiech ustał. Dech sztuki wielkiej przewionął po pokoju, gro‑
za wielkiej poezyi śmierci i nieszczęścia. Akordy potężnie brzmia‑
ły, jak dzwony, tragicznie rozkołysane, – pochodem metalicznym, 
bezwzględnym, – a z tej ulewy i odmętu dzwonów wyrywał się raz 
po raz jakiś krzyk rozpaczy rozdzierający, to znów zgrzyt pytania 
wieczystego, – cała dusza rozdarta i w łzach wykąpana – roz‑
paczna, wielka, nieszczęsna, bólem szalejąca. Pochód tych tonów 
grobowych szedł, jak przeznaczenie, miażdżąc młotami ostatnie 
przybytki nadziei. Ale oto, złamane własnym bólem, tony umilkać 
i słabnąć poczęły – aż wreszcie opadł, szmerami jeszcze dyszące. 
I oto w zamian popłynął śpiew duszy – śpiew żalu, skargi, żałości, 
czułości i tęsknoty, rzewności i tkliwości – i skargi, skargi na dolę 
ziemską. [...].

W rok potem, 1839, pisał Szopen z Nohant do swego przyja‑
ciela Fontany: «Ja tu komponuję sonatę si bemol minore, – marsz 
żałobny, którego masz już egzemplarz – i Finałek niedługi – ze trzy 

stronice. Lewa ręka unisono z prawą ogadują 
po marszu...».

Tak powstał Marsz żałobny i następnie So‑
nata z owej zaimprowizowanej psoty ze szkie‑
letem przez Ziema, która otworzyła twórczą 
skarbnicę Szopena [...]” .

Opowiadanie jest na pozór logiczne. O ile 
jednak samo przyjęcie u Ziema zapewne rze-
czywiście się odbyło, a obecny na nim Fryderyk 
Chopin improwizował na temat swojego Mar‑
sza żałobnego, to – nie licząc innych błędów 
– daty tego spotkania plączą się i w jednej, 
i w drugiej wersji wydarzeń. Także ujęte w obu 
przytoczonych relacjach twierdzenie, że wła-
śnie wtedy i właśnie w takich okolicznościach 
narodził się ten utwór jest nieprawdziwe.

Dziś wiadomo, że Fryderyk Chopin skom-
ponował słynny Marsz żałobny już w 1837 r., 
ale dopiero latem 1839 r., podczas dłuższego 

pobytu kompozytora u George Sand, w jej rodzinnej posiadłości 
w Nohant, włączył go do Sonaty b‑moll op. 35 (jako III część – 
Lento). Tam też powstały pozostałe części tego utworu: zaczyna-
jąca się od Grave część I, część II (Scherzo o zmieniającym się 
tempie) i krótkie Finale (Presto). Przytoczona legenda o narodzi-
nach słynnego utworu długo jednak jeszcze funkcjonowała. Uległ 
jej też Józef Męcina Krzesz (1860-1934), malarz poproszony o zi-
lustrowanie tekstu zamieszczonego w „Świecie”. Uległ, lecz nie za-
chwycił. Sporządzona przez niego ilustracja przypomina układem 
znany obraz Henryka Siemiradzkiego „Chopin u Radziwiłła w 1829 
roku”, którego reprodukcję redakcja czasopisma zamieściła w tym  
samym numerze.

Wojciech Przybyszewski

że przybył nie sam. Wraz z nim weszła do izdebki strojna, wonna, 
«cienka, jak gwóźdź i czarna jak kret»,[...] chluba literatury, pani 
Sant. [Po chwili] już uczta, składająca się z owoców i jakichś ry‑
bek zamorskich, które Ziem, jako rarytasy obnosił, opowiadając 
o nich niestworzone historye (były to prawdopodobnie najnie‑

winniejsze sardynki), podlanych paru butelkami «tybetańskiego» 
wina, które jakoby od samego Dalaj‑Lamy miał dostać Ziem, 
została spożyta. [...] Naraz ozwał się Rossini śród rozbawionej 
i swawolnej rzeszy:
‑  Ziem! Zagraj no walca! Podobno tak świetnie grasz walce, że 
przy grze twojej panny topnieją, jak lód.
‑  I nic z nich nie zostaje, prócz trochy wody – komentował wesoło 
Balzac.
‑  A jużci! może ci jeszcze całą twoją operę wydzwonić na tem kla‑
wipudle dziurawem!... Albo nie...czekaj! ja ci nie zagram, ale za to 
mój kolega przesławny imć pan Scheletro, z którym dobrze żyjemy, 
wyręczy mnie znakomicie. Ma on palce bardzo wyrobione.

I z temi słowy, z żywością studencką, poskoczył ku szkieletowi, 
zdjął go raptownie ze ściany, jednym susem był już przy klawikor‑
dzie, a porzuciwszy go sobie na kolana, ujął za kości kiści ręcznej 
i począł niemi melodyę i wtór walca nie bez trudu, acz z werwą, 
wygrywać. [...] Chopin, który siedział obok pani Sand milczący 
jakby w dalekie echa zasłuchany, powstał szybko z miejsca, zbliżył 
się do klawikordu i, zręcznie zsuwając Ziema z krzesła, siadł na 
jego miejscu; szkielet splątany odrzucił na ręce Ziema – i akordami 
od razu uderzył.

Marsz żałobny 
Chopina

.........................................................................................................

.........................................................................................................

1 |  Józef Męcina Krzesz, „Jak powstał Marsz żałobny Chopina” (szkic 
ilustracyjny), 1910 r., reprodukcja z tygodnika „Świat”
2 |  Henryk Siemiradzki, „Chopin u Radziwiłła w 1829 roku”, 1887 r., olej, 
płótno, reprodukcja wg Stanisław Roman Lewandowski, Henryk Siemiradzki,  
Warszawa 1911
...........................................................................................................................
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Mozyrz nad Prypecią
..........................................................................................................................................

Mozyrz, stary gród ruski, 
w  dokumentach wzmian-
kowany po raz pierwszy 
w  1155 r., według arche-

ologów istniał już w poprzednim stu-
leciu, najpierw we  władaniu książąt 
włodzimierskich, potem kijowskich. 
Położony malowniczo na wzgórzach 
i  w  jarach prawego brzegu Prypeci, 
na wschodnim Polesiu, pełnił ważną 
funkcję obronną, ale też często padał 
ofiarą najazdów i  wojen. W  1240 r. 
został zniszczony przez Mongołów, 
tych samych, którzy dotarli pod Le-
gnicę. W  połowie XIV w. wszedł 
w  skład Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Od początku XVI w. był wła-
snością polskich królów, centrum 
starostwa grodowego, nadawanego za 
zasługi. Zamek mozyrski, odbudowy-
wany po atakach Tatarów i wojsk mo-
skiewskich, miał w 1560 r. pięć wież. 
Na dziedzińcu wznosiła się cerkiew 
Spaska (Przemienienia Pańskiego).

Po unii lubelskiej Mozyrz stał się 
miastem powiatowym woj. mińskiego. 
W 1577 r. otrzymał od Stefana Bato-
rego prawo magdeburskie oraz herb: 
w polu błękitnym orzeł czarny, na jego 
piersi tarcza srebrna z czerwoną literą 
„S”. W 1648 r. Mozyrz zajęli zbunto-
wani Kozacy, w lutym roku następne-
go hetman Janusz Radziwiłł wziął więc 
gród szturmem, paląc go przy tym. 
Kolejnych zniszczeń przysporzyła woj-
na z Moskwą w 1654 r. i trzynastolet-
nia okupacja. Gdy w  1667 r. Mozyrz 
wrócił do Rzeczypospolitej, pozostało 
w nim kilkunastu mieszkańców – sto 
lat później było ich dwa tysiące. Znisz-
czonego zamku nie odbudowano, 
w XVIII w. na jego terenie stanęła re-
zydencja Oskierków, ówczesnych sta-
rostów. W  wyniku drugiego rozbioru 
w 1793 r. miasto zagarnęli Rosjanie.

Od 1726 r. jezuici prowadzili w Mo-
zyrzu szkołę, która w  1773 r. została 
przez Komisję Edukacji Narodowej 

przekształcona w  szkołę powiatową. 
Już pod zaborem uczyli się w niej Feliks 
Kółakowski i  Jan Wiernikowski, póź-
niejsi filareci wileńscy, przyjaciele Mic-
kiewicza. Kilkuset Polakom w kilkuty-
sięcznym mieście, odległym i  szybko 
rusyfikowanym, niełatwo było zacho-
wać narodową tożsamość. W  1863 r.  
w pow. mozyrskim powstała konspira-
cyjna organizacja powstańcza, której 
naczelnikiem mianowano marszałka 
szlachty Hieronima Kieniewicza, ale 
do wystąpień zbrojnych w okolicy nie 

doszło. Mimo to wiele osób zesłano na 
Sybir za sprzyjanie powstańcom.

7 marca 1920 r. Mozyrz zdobyła 
Grupa Poleska Wojska Polskiego pod 
dowództwem płk. Władysława Sikor-
skiego, który po tym sukcesie awan-
sował na generała. Zajęcie wysuniętej 
rubieży z ważnym węzłem kolejowym 
ułatwiło uderzenie na Kijów. W  roz-
kazie o  odznaczeniach orderem „Vir-
tuti Militari” marszałek Józef Piłsud-
ski uznał operację mozyrską za jedną 
z  dziesięciu najważniejszych operacji 
wojny z  bolszewicką Rosją. W  listo-
padzie 1920 r., po zawieszeniu broni, 
armia ochotnicza gen. Stanisława Bu-

łak-Bałachowicza „zbuntowała się” 
i  błyskawicznym rajdem zajęła Mo-
zyrz. Generał ogłosił tu powstanie Re-
publiki Białoruskiej w  sojuszu z  Pol-
ską, jednak wobec braku wsparcia po 
tygodniu musiał się wycofać. Na mocy 
traktatu ryskiego Mozyrz został po 
stronie sowieckiej, 130 km od polskiej 
granicy. W niepodległej Białorusi zna-
lazł się siedemdziesiąt lat później.

W  mieście leżącym na szlaku wo-
jennych pochodów (do wcześniejszych 
trzeba dodać drugą wojnę światową), 
którego przeszłość w  dodatku starały 
się wymazać „rewolucyjne” władze, 
zabytków nie ma zbyt wiele – tym bar-
dziej więc warto je poznać. Na Górze 
Zamkowej jedynym śladem dawnej 
kresowej warowni jest zarys funda-
mentów cerkwi Spaskiej. Zobaczyć 
tu można natomiast dziewiętnasto-
wieczne domy mieszkalne, murowane 
i  drewniane, gdzie indziej niełatwe 
do odszukania wśród socrealistycz-
nej zabudowy. Na sąsiednim wzgórzu 
stał niegdyś parafialny kościół Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
ufundowany w  1616 r. przez starostę 
Baltazara Strawińskiego. Był parokrot-
nie niszczony i odbudowywany, ostat-
nio po pożarze w 1757 r. Drewniany, 
na planie krzyża greckiego, z centralną 
kopułą, ze  stojącą obok dzwonnicą, 
miał w ołtarzu głównym cudami słyną-
cy obraz Pana Jezusa niosącego krzyż, 
a w bocznym również cudowny obraz 
Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. 
Został zburzony w  latach dwudzie-
stych lub trzydziestych XX w.

Na kolejnym wzgórzu szczęśliwie 
przetrwała i wciąż góruje nad miastem 
najokazalsza z  mozyrskich świątyń – 
dwuwieżowy kościół bernardynów. 
Zakonników sprowadził w  1645 r. 
pułkownik Stefan Łoszko, ofiarowu-
jąc plac, na którym stanął drewniany 
klasztor i  kościół św. Michała Archa-
nioła. Obecny, murowany, wzniesio-
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no w  latach 1760-1775 z  fundacji 
marszałka mozyrskiego Kazimierza 
Oskierki. Wieże pochodzą z  1829 r. 
W  ramach antypolskich represji Ro-
sjanie w  1832 r. skasowali klasztor, 
lokując w nim szpital, a potem urzędy. 
Opuszczony kościół został w  1865 r. 
przebudowany na sobór prawosław-
ny pod tym samym wezwaniem. Dziś 
jest to cerkiew katedralna biskupstwa 
turowsko-mozyrskiego, w  klasztorze 
mieści się kuria i  małe muzeum, gro-
madzące ikony, księgi i szaty liturgicz-
ne. W  kościele, trójnawowej bazylice 
z pięciobocznym prezbiterium, zacho-
wał się przekształcony barokowy chór, 
a za ikonostasem – przyścienny ołtarz 
główny z glorią w zwieńczeniu.

Szczególnie interesujące są upo-
rządkowane niedawno i udostępnione 
krypty świątyni, dobrze świadczące 
o  jej gospodarzach. W  krypcie cen-
tralnej (zarazem kaplicy) wyekspono-
wane zostały płyty nagrobne Oskier-
ków z  długimi, kwiecistymi polskimi 
inskrypcjami. Najstarsza, poskładana 
z kawałków i niekompletna płyta żony 
fundatora kościoła informuje, że „MAR-

..........................................................................................................................................

1 |  Dawny kościół bernardynów

2 | 3 |  Płyty nagrobne Ignacego Oskierki (2) 
i Barbary Oskierczyny (3)

................................................................................
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SZAŁKOWA MOZYRSKA / [...] ŚMIERTELNO-
ŚCI PRAWO / ANNO 1786 DNIA 5. PAŹDZIER-
NIKA / DOPEŁNIWSZY, / DUSZA RZADKIEMI 
OZDOBIONA CNOTAMI NIEŚMIERTELNE 
W BOGU ŻYCIE POCZĘŁA, / CIAŁO W TYM 
GROBIE ZŁOŻONE, / POWSZECHNEGO 
ZMARTWYCHWSTANIA Z NADZIEJĄ OCZE-
KIWA, / KTÓRY / PRZYKŁADNEGO I  MIŁE-
GO POŻYCIA PAMIĘTNY I  WDZIĘCZNY, / 
ZEYŚCIA NIEWCZESNEGO ŻAŁOŚNY MAŁ-
ŻONEK / J. W. KAZIMIERZ OSKIERKA / MAR-
SZAŁEK MOZYRSKI / KAWALER ORDERU 
Ś. STANISŁAWA / NA WIECZNĄ STATECZNEJ 
MIŁOŚCI PAMIĄTKĘ / TYM MARMUREM 
OZDOBIŁ. / TY KTÓRY TO CZYTASZ, PRZY-
DAY POBOŻNE WESTCHNIENIE, / KTÓREGO 
ODMÓWIĆ NI MOŻESZ, NI POWINIENEŚ”.

Napis na płycie z herbem Oskierka 
(czyli Murdelio odmieniony) i  trupią 
czaszką sławi cnoty i  zasługi Igna-
cego, syna Kazimierza, szambelana 
Stanisława Augusta, posła, asesora 
i sędziego trybunału Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego: „zdań doyrzało-
ścią / Sumnienia nieskazitelnością / 
I  Dobru publicznemu wiernie dopeł-
nił usługi / I własne pomnożył zalety / 
Dalsze Jego chęci / A w Nim Oyczyzny 
nadzieje / Zawistna śmierć przerwała 
/ Roku 1788, 24. Lipca / Doczesnego 
pożycia 30”. Najciekawsza plastycznie 
jest płyta trzecia, ozdobiona nie tylko 
herbami Oskierka i  Rawicz, udostoj-

nionymi orderem św. Stanisława, ale 
także medalionowym wizerunkiem 
zmarłej. Barbara z  Rokickich Oskier-
czyna, córka rejenta, żona strażnika 
polnego litewskiego Jana Oskierki, 
zmarła 27 września 1789 r. Mąż, fun-
dator „nadgrobka”, umieścił na końcu 
wezwanie: „Czytelniku na ten marmur 
weyrzawszy westchni / Proszę za Duszę 
Jey do Boga mówiąc wieczne / odpocz-
nienie racz Jey dać Panie”.

W  krypcie ustawiono także pro-
stopadłościenny nagrobek Rokickich, 
pochodzący z  dawnego cmentarza 
przykościelnego. Według napisu „Tu 
spoczywają zwłoki / Małżonków / Anny 
z  Platerów Hrabiney [!] / ROKICKIEY 
/ zmarłej Ru 1799 D. 13 / Stycznia / 
Ludwika Hrabi / ROKICKIEGO / Mar.
[szałka] Guber. Mińskiey, / zmarłego 
Ru 1830 D. / 21 Października”. Z tyłu 
czytamy: „Czuła Córka pomnik / ten 
Im stawi Ru 184 [...] / D. 10 Febr. / 
Przechodniu za ich dusz / zbawienie / 
Przeszli[j] do Boga Chrze / ściańskie 
westchnienie”. Asesor, sędzia, rejent, 
hrabia – trudno nie przypomnieć so-
bie Pana Tadeusza...

Podczas prac porządkowych od-
naleziono szczątki zamordowanych 
przez NKWD (więzienie mieściło się 
w  klasztorze). Zostały one złożone 
– jako kości męczenników – w  prze-
szklonych trumnach, nakrytych czer-
wonymi kapami i  umieszczonych 
w  osobnej krypcie, pośród świętych 
obrazów. To jedyne tego rodzaju mau-
zoleum ofi ar stalinizmu na Białorusi.

Na przedmieściu Kimbarówka, 
nad Prypecią, stanął w  latach 1711-
-1713 kościół Świętego Krzyża i klasz-
tor cystersów, ufundowany przez 
podczaszego kijowskiego Zygmunta 
Szuksztę i  pisarzową mozyrską Zofi ę 
Komorowską. Po powstaniu stycz-
niowym klasztor został zlikwidowany, 
kościół zamieniono na cerkiew. Jego 
wygląd ukazuje tylko ołówkowy szkic 
Napoleona Ordy. W  czasach sowiec-
kich cały kompleks przebudowano 
na istniejącą do dziś fabrykę mebli. 
Rozpoznawalna pozostała część fasa-
dy kościoła z  pilastrami i  wysuniętą 
pięcioboczną kruchtą oraz półokrągłe 
prezbiterium.

2 3
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W  1745 r. opat cystersów Bene-
dykt Różański sprowadził siostry cy-
sterki i  wybudował im w  odległości 
kilkuset metrów klasztor z  kościołem 
św. Michała Archanioła. Zakonnice 
przetrwały tu do 1883 r., po kasacie 
wyjechały do Słonimia, a  ich miejsce 
zajęły mniszki prawosławne. Władze 

...............................................................................................................................................................................................................................

Spotkanie z książką

Borysław, Drohobycz, Truskawiec, miasta naj-
większego ośrodka przemysłu naftowego Dru-

giej Rzeczypospolitej, są tematem książki Stani-
sława Sławomira Niciei pt. Kresowe trójmiasto. 
Każdemu z tych miast poświęca autor obszerny 
rozdział, zawierający ich historię, od odległych po-
czątków po czasy współczesne, a także frapujący 
opis losów związanych z nimi ludzi.

W pierwszym rozdziale poznajemy Truskawiec, 
położone niedaleko Drohobycza słynne w okresie 
międzywojennym uzdrowisko. Wprawdzie jego 
początki sięgają XVIII w., ale prawdziwy rozkwit 

i wielka modernizacja rozpoczęła się w 1928 r., kiedy nowy właściciel Raj-
mund Jarosz nadał mu blichtr europejskiego kurortu. Powstały w Truskawcu 
komfortowe pensjonaty i wille, nawiązujące formą do budownictwa zakopiań-
skiego, a ich bywalcami stali się politycy, znakomici artyści, przemysłowcy, 
m.in. Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Hanka Ordonówna, Adolf Dymsza, Jan 
Kiepura, Kornel Makuszyński, Kazimierz Wierzyński, no i oczywiście Brunon 
Schultz, mieszkający w pobliskim Drohobyczu. 

Właśnie Drohobyczowi, mieście o 700-letniej historii, stanowiącemu ra-
zem z Borysławiem – jak pisze autor – galicyjskie Klondike, poświęcony jest 
drugi rozdział książki. Na początku XX w. Drohobycz stał się miejscem wielkich 
karier finansowych. Powstające tu liczne rafinerie nafty nakręcały koniunktu-
rę gospodarczą. Rozwój miasta postępował w szybkim tempie, bogacili się 
też jego mieszkańcy. Zmieniały się ulice, place, wznoszono okazałe budowle 
użyteczności publicznej oraz wille potentatów naftowych. Ropę wydobywaną 
w Borysławiu przetwarzały drohobyckie rafinerie, m.in. „Galicja”, „Nafta”, 
„Bachera”, a w okresie międzywojennym najnowocześniejsza rafineria w Euro-

pie – „Polmin”. W Drohobyczu urodził się i spędził lata młodzieńcze Kazimierz 
Wierzyński oraz oczywiście Brunon Schulz, który związał z tym „miastem jedy‑
nym na świecie” – jak pisał – całe swoje życie, i w którym został zastrzelony 
w 1942 r. na ulicy przez gestapowca. 

Wiele łączyło z Drohobyczem i jego okolicami również Feliksa Lachowicza, 
braci Gottliebów, Artura Grottgera. O potencjale intelektualnym i głębokim 
związku emocjonalnym z tym miastem części jego mieszkańców świadczy 
prężna działalność powstałego po 1989 r. w Legnicy Stowarzyszenia Przyjaciół 
Drohobycza, przekształconego w 1992 r. w Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Drohobyckiej, z siedzibą Zarządu Głównego we Wrocławiu.

Trzecim komponentem kresowego trójmiasta był Borysław, którego histo-
ria sięga XV w., ale podobnie jak Drohobycz swój rozwój osiągnął w okresie 
międzywojennym. Stąd pochodziło wówczas 70% ropy naftowej wydobywa-
nej w Polsce, ale bogaci właściciele szybów naftowych nie budowali swoich 
willi w Borysławiu. Wznosili je w Drohobyczu, Truskawcu, a dalej we Lwowie, 
a nawet Wiedniu, aczkolwiek tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej 
tzw. Wielki Borysław pod względem wielkości zajmowanego obszaru był trze-
cim – po Warszawie i Łodzi – miastem w Polsce. Koniec prosperity kresowego 
trójmiasta przyniosła druga wojna światowa.

Ostatnią część opracowania pt. Zamiast epilogu poświęca autor Jerzemu 
Janickiemu, pisarzowi i filmowcowi, dla którego Lwów i cała Galicja były – jak 
pisze Stanisław S. Nicieja – jego mikrokosmosem. Jemu też dedykuje całą 
publikację. 

Uzupełnieniem książki, która wzbudzi na pewno wiele wspomnień i emocji, 
szczególnie wśród osób związanych w jakiś sposób z owym kresowym trójmia-
stem, jest indeks nazwisk i obszerna bibliografia. Publikacja, licząca 296 stron 
i dużą liczbę zdjęć, ukazała się w 2009 r. nakładem Wydawnictwa MS i można 
ją zamówić (cena 55 zł) u wydawcy: ms@szybkowski.pl.  

MIASTA NIEZWYKŁE

sowieckie umieściły w  podzielonym 
na piętra kościele szkołę muzyczną 
z internatem w klasztorze.

W  1990 r. świątynię zwrócono 
reaktywowanej parafii katolickiej. Ks. 
Józef Dziekoński, proboszcz mozyrski 
od trzydziestu lat, odnalazł pierwszych 
parafian, i to oni odzyskali oraz wyre-
montowali kościół, rekonsekrowany 
w  1995 r. pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Bezwieżowy, jednonawowy, z  trój-
bocznym prezbiterium i  pięciobocz-
ną kruchtą przed wejściem, przyciąga 
uwagę barokową fasadą, dekorowaną 
rozbudowanym gzymsem, pilastrami 
i płycinami. W dwóch wnękach stały 
niegdyś rzeźby. Okazały, nawiązujący 
do baroku ołtarz główny jest – jak by-
wało przed wiekami – darem prywat-
nego fundatora, Antoniego Paproc-
kiego z Warszawy. W centrum umiesz-
czona została kopia czczonego na Po-
lesiu obrazu Matki Bożej Jurewickiej. 
Oryginał, wywieziony w XIX w. z za-
branej na cerkiew świątyni w  Jurewi-
czach (20 km od Mozyrza), znajduje 
się w kościele św. Barbary w Krakowie. 
Jedynym zabytkowym elementem wy-

posażenia jest pochodząca z  którejś 
ze zniszczonych świątyń figura Chry-
stusa „Ecce Homo”. W odbudowanym 
skrzydle klasztornym mieści się pleba-
nia. Dla nielicznych już w  Mozyrzu 
Polaków kościół na Kimbarówce – to 
miejsce bez wątpienia najważniejsze.

Jarosław Komorowski

4 |  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny
5 |  Obraz Matki Bożej Jurewickiej w ołtarzu 
głównym

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
..............................................................................
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Kresowa forteca
          w Kryłowie

................................................................................................................................................

Burzliwe dzieje wschodnich 
kresów Rzeczypospolitej nie-
wiele pozostawiły pamiątek 
przeszłości. Zamojszczyzna 

nie jest pod tym względem ewene-
mentem. Odnajdujemy tu tylko nikłe 
ślady dawnej zabudowy. Szczególnie 
ucierpiało budownictwo obronno-re-
zydencjonalne: dwory i zamki obron-

ne o metryce średniowiecznej. Z tego 
okresu na Zamojszczyźnie nie prze-
trwał ani jeden dwór drewniany, ani 
jeden murowany, natomiast spośród 
większych założeń obronnych może-
my wymienić tylko kilka, ale zacho-
wane przeważnie w formie ruiny.

Do tej nielicznej grupy „szczęśliw-
ców”, która w postaci tzw. trwałej ru-
iny przetrwała do dziś, należy dawna 
forteca w  Kryłowie. Bardzo ciekawe 
i burzliwe są jej dzieje, a na szczegól-
ną uwagę zasługuje nietypowy kształt 
budowli, powstałej na planie trójkąta.

Ruiny zamku położone są około 
20 km na południe od Hrubieszowa, 

we  wschodniej części wsi Kryłów, na 
wyspie utworzonej przez zakole Bugu 
i  jego starorzecze. Rzeka w  tym miej-
scu stanowi dziś granicę państwową, 
przy czym wyspa znajduje się na terenie 
Polski. Do lat osiemdziesiątych ubie-
głego stulecia wejście na teren zamku 
odbywało się wyłącznie drogą wodną. 
W 1988 r. na starorzeczu usypano gro-
blę łączącą wyspę z  lądem, a przy pół-
nocnej części wyspy zbudowano drew-
niany most. W  ten sposób otrzymała 
ona dwa stałe połączenia z lądem i ru-
iny zamku stały się ogólnie dostępne.

Na terenie zamku kryłowskiego 
nie prowadzono dotychczas zakrojo-

nych na szerszą skalę badań archeolo-
gicznych ani też architektonicznych. 
Ograniczono się jedynie do wykona-
nia kilku małych wykopów sondażo-
wych oraz sporządzenia inwentaryza-
cji pomiarowej. Z  tego względu jedy-
nymi przekazami, na których można 
oprzeć dzieje fortecy, są źródła pisane. 
Pierwsza wzmianka o  Kryłowie po-

chodzi z 1473 r., ale istnienie miejsco-
wości można przesunąć co najmniej 
do pierwszej połowy XV w. Zapewne 
i początki kryłowskiej warowni sięgają 
również tego okresu. Dopiero w dru-
giej połowie XVI w., w  czasie, kiedy 
właścicielem Kryłowa był Stanisław 
Ostroróg, zamek uzyskał ostateczną 
formę nowożytnej fortecy o  cegla-
nych murach. Przemawia za tym fakt, 
że w przeciwieństwie do poprzednich 
posiadaczy dóbr – Tęczyńskich, którzy 
przebywali w  Kryłowie sporadycznie, 
a gospodarowaniem zajmowali się ich 
dzierżawcy lub zarządcy, Ostrorogo-
wie w  1560 r. opuścili Wielkopolskę 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1 2

1 |  „Zwaliska zamku w Kryłowie”, drzeworyt wg 
rysunku z natury Erazma Rudolfa Fabijańskiego, 
wtórnie kolorowany (wg „Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 176 z 7 lutego 1863 r., s. 56)
2 |  Kryłów – usytuowanie zamku według 
pomiaru z 1979 r. (wg A. Czerwonka, 
Fotogrametryczna inwentaryzacja zamku 
w Kryłowie, Lublin 1979, w: Archiwum 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Lublinie – Delegatura w Zamościu)
................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
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i osiedli w Kryłowie na stałe. Za wznie-
sieniem ceglanych murów fortecy 
w tym czasie przemawiają również jej 
cechy architektoniczne, m.in. nawią-
zujące do szkoły starowłoskiej bastio-
ny typu puntone-beluardy. Pierwsza 
wzmianka źródłowa o murowanej wa-
rowni pochodzi z 1585 r. W przekazie 
opublikowanym przez Stanisława Sar-
nickiego pod tą datą czytamy, że była 
to już w tym czasie „forteca murowana 
w  miejscu niezwykle dogodnym prze-
ciwko najazdom Scytów, uzbrojona na 
wzór miast niemieckich”  (St. Sarnicki, 
Descriptio veteris et novae Poloniae cum 
divisione eiusdem veteri et nova, Kra-
ków 1585).

W 1656 r. warownię zdobyli i złu-
pili Szwedzi. W pięć lat później splą-
drowali ją Rosjanie i  Kozacy. Oni 
też część zamku wysadzili. Po tych 
zniszczeniach Hieronim Radziejow-
ski, ówczesny właściciel dóbr kry-
łowskich, podjął próbę odbudowy 
zamku, ale podczas posłowania do 
Turcji w 1667 r. zmarł, nie doczekaw-
szy efektów swojego przedsięwzięcia. 
Kontynuował je zapewne syn Michał, 
późniejszy prymas Polski i  Litwy, ale 
z powodu nadmiaru zajęć związanych 
z  pełnionymi funkcjami i  urzędami  
w  1694 r. wydzierżawił dobra kry-
łowskie Krzysztofowi Towiańskiemu, 
kasztelanowi łęczyckiemu. W 1705 r., 
tj. po śmierci prymasa, majątek trafił 
z kolei w ręce jego siostry – Anny Ra-
dziejowskiej, żony Wojciecha Remi-

sugerują, że warownia kryłowska już 
od dłuższego czasu była opuszczona 
i popadała w coraz większą ruinę. Je-
żewscy nie prowadzili żadnych prac 
naprawczych i  budowlanych, a  gdy 
w 1753 r. Józef Jeżewski został właści-
cielem miasta, zamieszkał w Kryłowie 
na stałe, ale „w  drewnianym budynku 
(dworku?) z lepionym kominem”, nato-
miast w 1801 r., kiedy majątek przejęli 
na własność Chrzanowscy, wybudo-
wali dla siebie w  1820 r. murowany, 
klasycystyczny pałac w  południowej 
części miasta.

Z zachowanych reliktów architek-
tury kryłowskiej warowni wynika, że 
powstała ona w całości z cegły, zbudo-
wana na planie trójkąta o wymiarach 
boków około 180 x 120 x 150 m, przy 
długości kurtyn około 120 x 60 x 80 m. 
Kurtyna zachodnia (długości około 
120 m) została w połowie wysunięta 
nieznacznie do przodu i wzmocniona 
elementem obronnym, dzieląc tym 
samym cały odcinek obrony na dwie 
równe części. W  trzech narożnikach 
zamek flankowany był bastionami 
odmiany puntone-beluardy, typowy-
mi dla tzw. szkoły starowłoskiej. Do 
chwili obecnej zachował się bastion 
w  północnym narożu założenia oraz 
fragmentarycznie mury kurtynowe 
i ślady bastionów od strony południo-
wej i wschodniej. Głównym punktem 
obrony był bastion w narożniku pół-
nocnym. Był największy i miał  formę 
kazamatowego w  całości beluardu. 
Założony został na planie równole-
głoboku o  ostrym kącie zewnętrz-
nym. Zachowały się w nim dwie skle-
pione kolebkowo kondygnacje dolne: 
piwnica oraz częściowo drugi poziom 
z  głębokimi, zamkniętymi odcin-
kowo otworami okiennymi i  strzel-
niczymi. Pierwotnie istniała jeszcze 
trzecia, górna kondygnacja, najpew-
niej z  pomieszczeniami mieszkalny-
mi. Pozostałe dwa bastiony, być może 
również kazamatowe, stanowiące do-
datkową obronę, zachowały się w for-
mie szczątkowej. Tylko częściowo 
widoczne są ich zarysy, podobnie jak 
kurtyn między bastionami. Do zam-
ku prowadził most zwodzony i brama 
wjazdowa, a na wyłożonym ceglanym 

giana Prażmowskiego, a następnie ich 
syna Wojciecha.

Po przejęciu Kryłowa przez Krzysz-
tofa Towiańskiego, a potem przez Praż-
mowskich, zamek stawał się coraz bar-
dziej zaniedbany, bowiem właściciele 
niewiele się nim interesowali. W 1753 r.,  
kiedy kupił dobra kryłowskie Józef 
Jeżewski, stolnik płocki, zamek był 
już w  całkowitej ruinie i  od tego cza-
su brak jakichkolwiek wiadomości na 
temat warowni przez sto następnych 
lat. Dopiero zorganizowana w połowie 
XIX w. „Delegacja rządowa do opisy-
wania zabytków starożytności w  Kró-
lestwie Polskim”, na czele której stanął 
archeolog i  numizmatyk Kazimierz 
Stronczyński, pozostawiła kolejne in-
formacje o  zamku. Podróże delegacji 
w latach 1844-1853, wśród której waż-
ną rolę odgrywali rysownicy: Adam Le-
rue, Teodor Chrząński i Józef Polkow-
ski, dały cenne materiały zawierające 
rysunki i akwarele z dokładnymi opisa-
mi, a Adam Lerue rozpoczął w 1857 r.  
wydawanie Albumu Lubelskiego, który 
ukazywał się w poszytach zawierających 
litografowane wizerunki zabytków, 
opatrzone historycznymi komentarza-
mi. Wśród wielu obiektów z  Lubelsz-
czyzny znalazł się w publikacji również 
zamek w Kryłowie. Stronczyński z ko-
lei wykonał rysunek bastionu, zazna-
czył zarysy pozostałych murów oraz 
sporządził krótki opis ruiny.

Informacje zawarte w  opisach 
Lerue i  Stronczyńskiego wyraźnie 
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dziś zaliczyć również kryłowską wa-
rownię, która także tworzy z wydzie-
lonymi obiektami wspólny chrono-
logicznie zespół. Wszystkie założenia 
powstały w  drugiej połowie XVI lub 
na początku XVII w. na tzw. surowym 
korzeniu bądź z przebudowy starszych 
obiektów. W każdym wypadku kształt 
nie był wymuszony, bowiem warunki 
terenowe umożliwiały budowę na in-
nym planie. Mówiąc o przeznaczeniu 
obiektów, Guerquin wyznaczył dla 
opisanych przez siebie zamków wy-
jątkową funkcję militarną i  nazwał je 

pogranicznymi fortami, powstałymi 
przy warownych osadach, jako obro-
na przed najazdami tatarskimi. Jeśli 
chodzi o  zamek w  Kryłowie, to już 
pod koniec XVI w. określony został 
mianem „fortecy przeciwko Scytom”. 
Stał przy Czarnym Szlaku przemarszu 
wojsk tatarskich, wiodącym z Krymu 
w  kierunku Starego Konstantynowa, 
Zbaraża, Lwowa, a stąd do Sokala i da-
lej na zachód, m.in. w kierunku Łasz-
czowa, Kryłowa, Hrubieszowa.

Kolejnym, ważnym ustaleniem, 
potwierdzającym wspólne „korzenie” 
wymienionych obiektów, jest ich nie-
mal identyczna skala budowlana. Za-
mek w  Zińkowie powstał na planie 
trójkąta równobocznego o  długości 
boku około 110 m i  kurtyny około 
60 m, zamek w  Tokach wzniesiono 
na planie trójkąta równoramiennego 
o wymiarach 120 x 120 x 100 m (dłu-
gości kurtyn – około 60 x 80 x 80 m).
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brukiem dziedzińcu znajdowały się 
obiekty gospodarcze.

Cechą wyróżniającą kryłowski 
zamek spośród innych warowni tego 
okresu na terenach dzisiejszej Pol-
ski jest wspomniany wyżej trójkątny 
kształt jego planu. Zaznaczyć przy 
tym należy, że forma ta nie została wy-
muszona przez kształt wyspy, na której 
zlokalizowano warownię, bowiem zaj-
muje ona tylko jej południową część. 
Można zatem przyjąć, że forma trój-
kąta powstała intencjonalnie, w ściśle 
określonym celu. 

Po raz pierwszy i  jednocześnie 
w  najszerszym zakresie na założenia 
obronne na planie trójkąta zwrócił 
uwagę jeszcze w  latach trzydziestych 
ubiegłego stulecia Bohdan Guerquin 
(Zamki na planie trójkąta z XVI wie-
ku, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultu-
ry”, R. VI, nr 4, 1938, ss. 303-310). 
Przeglądając ryciny Stanisława Pacho-
łowieckiego, ukazujące zamki zdo-
byte przez Stefana Batorego w  kam-
panii 1579 r., badacz zainteresował 
się dwoma: w  Kozianach i  Krasnem 
pod Połockiem, powstałymi na planie 
równobocznego trójkąta. Przeanalizo-
wał ponadto trzy inne przykłady tego 
typu budownictwa obronnego, zamki 
z terenów Wołynia i Podola: Zińków 
oraz Toki i Oleksiniec Stary. Wszystkie 
włączył do odrębnej grupy nie tylko 
z  racji podobnej formy założenia, ale 
też ze względu na identyczne pocho-
dzenie i funkcję. Do tej grupy możemy 

Jeszcze innym i  chyba najważ-
niejszym elementem świadczącym 
o wspólnym rodowodzie omawianych 
warowni, jest eksponowanie w każdej 
z nich jednego, spośród trzech istnie-
jących tu, punktów obrony. W  kry-
łowskim zamku był to wielki, trzykon-
dygnacyjny bastion w narożniku pół-
nocnym, w Zińkowie – duża czworo-
boczna baszta południowa, w Tokach 
– południowa, trzykondygnacyjna 
baszta na planie pięcioboku.

Wznoszenie warowni na planie 
trójkąta – ten nowy eksperyment bu-

dowlany, zastosowano w  związku 
z potrzebą szukania skuteczniejszych 
form odpierania wojsk nieprzyjaciół. 
Mając bowiem na uwadze, że w  for-
tyfikacjach XVI w. podstawowe ele-
menty obronne (baszty, basteje, ba-
stiony) wysunięte były na zewnątrz, 
koncentrując w  ten sposób obronę 
w  kilku punktach, postanowiono 
zmniejszyć liczbę tych punktów do 
trzech, wzmacniając pozostałe po-
przez wystawienie kilkukondygnacyj-
nych baszt narożnych. W ten sposób 
zwiększyła się skuteczność obrony, 
a przy okazji też powstała możliwość 
zmniejszenia liczebności załogi bro-
niącej zamku. Kryłowska warownia 
jest zatem nowatorskim jak na ówcze-
sne czasy rozwiązaniem budowlanym, 
przykładem budowlanego ekspery-
mentu, fortecą najbardziej skutecznej 
obrony.

Ewa Prusicka-Kołcon

3 |  Ruiny bastionu 
północnego od strony 
południowo-zachodniej

4 | 5 |  Otwór 
strzelniczy w drugiej 
kondygnacji bastionu 
północnego (4)  
i ogólny widok ruin tej 
kondygnacji (5)

(zdjęcia: Ewa Prusicka- 
-Kołcon)
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Baszta Biała w Gdańsku 
              i jej malowidła

...................................................................................................................................................

Baszta Biała znajduje się na 
terenie tzw. Starego Przed-
mieścia, które zamyka ob-
szar historycznego Gdańska 

od strony południowej. Rejon ten nie 
może się równać z Głównym Miastem 
zarówno pod względem ilości, jak 
i  jakości zabytków, a  ponadto jest od 
niego oddzielony szeroką arterią ko-
munikacyjną. Pozostaje więc na ubo-
czu ruchu turystycznego, z wyjątkiem 
jednego obiektu – dawnego klasztoru 
pofranciszkańskiego, będącego obec-
nie siedzibą Muzeum Narodowego.

Baszta stoi w  miejscu szczególnie 
atrakcyjnym dla miłośnika dawnych 
fortyfikacji. Występują tutaj bowiem 
obok siebie budowle wojskowe, po-
chodzące z  kilku różnych okresów. 
W  najbliższym otoczeniu baszty, 
będącej reliktem fortyfikacji późno-
średniowiecznej, znajdują się obiekty 
pochodzące ze schyłku XIX w. Należą 
do nich pozostałości koszarów grena-
dierów pruskich oraz laboratorium 
forteczne. Nieco dalej w  kierunku 
południowym usytuowane są obiek-
ty siedemnastowieczne: Mała Zbro-
jownia, bastion św. Gertrudy i Brama 
Nizinna. Z kolei dalej na wschód znaj-
dują się ruiny innego elementu późno-
średniowiecznych fortyfikacji – tzw. 
Baszty pod Zrębem. Przetrwała ona 
pomyślnie dwie wojny światowe, by 
ostatecznie rozpaść się 3 marca 1982 r.  
Baszta Biała zapewne podzieliłaby 
jej los, gdyby nie Klub Wysokogór-
ski „Trójmiasto”, który przeprowadził 
w zabytku prace remontowe i po dłu-
gotrwałej batalii wykupił go na po-
czątku 1984 r. od miasta na własność 
(zob. „Spotkania z  Zabytkami”, nr 2, 
1987).

Baszta Biała, stojąca w pobliżu pl. 
Wałowego, u zbiegu ulic: Rzeźnickiej 
i J. Augustyńskiego, jest obecnie jedy-

nym dobrze zachowanym elementem 
średniowiecznych fortyfikacji Starego 
Przedmieścia, włączonego do miasta 
u schyłku XIV w. Pierwsze konstruk-
cje obronne zaczęły tutaj powstawać 
w  czasie trwania wojny trzynastolet-
niej (1454-1466), kiedy Gdańsk zrzu-
cił już zależność od państwa krzyżac-
kiego i oddał się pod opiekę polskiego 
króla – Kazimierza Jagiellończyka. 
Należała do nich także Brama Nowa, 
wzniesiona około 1461 r. u  wylotu 

ul. Rzeźnickiej. Składała się ona z bu-
dynku bramnego (nieistniejącego już) 
i  baszty, zwanej później Białą. Baszta 
stała po zachodniej stronie przejazdu 
bramnego i broniła dostępu zarówno 
pod samą bramę, jak i  znajdującego 
się przed nią mostu, przerzuconego  
nad fosą.

Budowę fortyfikacji na Starym 
Przedmieściu zintensyfikowano po 
zakończeniu wojny, kiedy to dążono 

do stworzenia w  miarę jednolitego 
i pełnowartościowego systemu obron-
nego, obejmującego całe miasto. Pro-
wizoryczne wały ziemne zostały więc 
około 1474 r. zastąpione tutaj murami 
obronnymi. Ich południowy odcinek, 
o  długości 200 m, był ostatecznie 
ograniczony dwoma basztami: Nową 
od zachodu i pod Zrębem, zwaną też 
Atutową – od wschodu. Mniej więcej 
pośrodku tego odcinka znajdowała się 
jeszcze Brama Nowa z kolejną basztą, 
zwaną później Białą.

Po kilkudziesięciu latach fortyfika-
cje te stały się już zbyt kruche dla cią-
gle udoskonalanej broni artyleryjskiej. 
Wystarczył więc silniejszy bodziec 
w  postaci konfliktu Polski z  wielkim 
mistrzem krzyżackim – Albrechtem, 
by miasto zdecydowało się na moder-
nizację przestarzałych już umocnień. 
Rozpoczęto ją w latach 1515-1520 od 
usypania wałów ziemnych, tuż za mu-
rami obronnymi. Następnie obsypano 
ziemią także inne elementy fortyfika-
cji. Baszta Nowa została w  ten spo-
sób przekształcona w  rondel. Baszta 
Biała natomiast, ukazana na rycinach 
z  XVI w., przedstawiających pano-
ramę Gdańska, przypomina bardziej 
basteję, niż średniowieczną budowlę 
obronną.

Takie zabiegi także okazały się 
niewystarczające i  jeszcze w  XVI w., 
głównie po zachodniej i południowo- 
-zachodniej stronie Starego Przedmie-
ścia, powstały umocnienia w  postaci 
wałów i bastionów. Dawny południo-
wy odcinek fortyfikacji stracił wtedy 
na znaczeniu. Zlikwidowano więc 
jego wały, mury obronne oraz budy-
nek bramny zespołu Bramy Nowej, 
z którego zachowała się jedynie Basz-
ta Biała. Utraciwszy funkcje obronne, 
w drugiej połowie XVI w. została za-
adaptowana na mieszkanie.
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artyleryjskiej, a pozostałe – strzelnice 
szczelinowe do broni ręcznej. Oprócz 
wnęk strzelniczych z  dawniejszych 
czasów zachowały się wewnątrz jesz-
cze tylko dwa elementy: kilka belek 
stropowych pomiędzy trzecią i czwar-
tą kondygnacją, które wykorzystano 
przy konstrukcji nowych stropów oraz 
fragmenty malowideł ściennych.

Malowidła zostały odkryte przy-
padkowo w  trakcie prac remonto-
wych, prowadzonych wewnątrz basz-
ty jesienią 1983 r. Znajdowały się one 
na wysokości drugiej kondygnacji pod 
siedemnastoma warstwami pobiałów. 
Zespół z  Pracowni Konserwacji Za-
bytków ustalił, że były to malowidła 
renesansowe, wykonane około 1560 r. 
Ich konserwacja trwała od czerwca do 
października 1984 r. pod kierunkiem 
pani Grażyny Fiutak, specjalizującej 
się w konserwacji malarstwa sztalugo-
wego i ściennego.

Malowidła zachowały się jedy-
nie we fragmentach, ale dzięki po-
wtarzalności większości motywów, 

W pierwszej połowie XVII w. ba-
stiony opasały już cały Gdańsk. Wte-
dy to po południowej stronie Starego 
Przedmieścia wyrosły potężne for-
tyfikacje bastionowe typu staroho-
lenderskiego, wraz z  Bramą Nizinną 
i  z  czasem także tzw. Małą Zbrojow-
nią, na potrzeby której Baszta Biała 
mogła zostać przebudowana w 1670 r.  
na magazyn prochowy. Wiązało się 
to z zamurowaniem większości otwo-
rów strzelniczych i  dodaniem dachu, 
zwieńczonego metalową, zachowaną 
do dzisiaj chorągiewką. Funkcję taką 
pełniła zresztą większość gdańskich 
baszt, aż do tragicznego w  skutkach 
wybuchu, który miał miejsce w 1815 r. 
w  magazynie prochowym, mieszczą-
cym się w  pozostałościach pierwszej 
Bramy św. Jakuba. Po tym wydarzeniu 
część baszt, już bezużytecznych, zosta-
ła rozebrana.

Baszta Biała w niezmienionym już 
kształcie dotrwała pomyślnie do schył-
ku drugiej wojny światowej. W wyni-
ku działań wojennych zostało znacz-
nie zniszczone jej wnętrze i dach. Mur 
zewnętrzny uległ natomiast tylko 
nieznacznemu uszkodzeniu. W  po-
równaniu do wielu innych gdańskich 
zabytków, stan baszty był na tyle za-
dowalający, że pomimo zawalenia się 
w  1947 r. płaskiej ściany północnej, 
podjęto decyzję o  szybkim jej re-
moncie. W ten sposób już w 1948 r.  
zabytek odzyskał swój przedwojen-
ny wygląd zewnętrzny. Spustoszone 
wnętrze, służące początkowo jako 
magazyn soli do posypywania ulic, 
następnie zawalone śmieciami, zosta-
ło odbudowane dopiero na początku 
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
przez Klub Wysokogórski „Trójmia-
sto”, z  przeznaczeniem na swoją sie-
dzibę.

Baszta Biała wzniesiona jest z  ce-
gły, na planie podkowy o  szerokości 
7 m i długości około 8 m, z zewnątrz 
otynkowana i  pomalowana na biały 
kolor. Od 1670 r. przykrywa ją dach 
namiotowy, zwieńczony metalową 
chorągiewką. Wnętrze podzielone 
jest na stryszek i  cztery kondygnacje, 
z  których dwie niższe miały strzelni-
ce działowe przystosowane do broni 

1 |  Baszta Biała 
w Gdańsku od strony 
południowo-wschodniej, 
stan w 2009 r.

2 |  Pomieszczenie na 
drugiej kondygnacji 
w Baszcie Białej 
z fragmentami odkrytych 
malowideł ściennych

3 |  Fragment malowideł 
na ścianie wschodniej

............................................
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można pokusić się przynajmniej o ich 
częściową rekonstrukcję. Ponieważ 
fragmenty te znajdowały się zarówno 
w  górnej partii wschodniego, połu-
dniowego i południowo-zachodniego 
odcinka muru, jak i poniżej, w dawnej 
wnęce strzelniczej południowego od-
cinka muru, można domniemywać, 
że pierwotnie pokrywały one całe po-
mieszczenie o maksymalnej szerokości  
3,80 m; długość pomieszczenia, wy-
nosząca obecnie 4,1 m, mogła być 
pierwotnie inna. Trzeba pamiętać, że 
w  okresie renesansu takie malowidła 
stanowiły podstawowy element wy-
stroju wnętrza, ponieważ na ogół znaj-
dowało się w nim niewiele sprzętów.

Malowidła, sporządzone na biała-
wym podłożu, są wielobarwne, z prze-
wagą koloru czarnego, brązowego, zie-
lonego, granatowego i czerwonawego. 
W  górnej partii powierzchni ścian 
występują ornamenty, które układają 
się w horyzontalne ciągi. Dolna część 
fryzu składa się z  pękatych, mocno 
stylizowanych, fantazyjnych liści, czę-

3
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ściowo umieszczonych na łodyżkach, 
wśród których rozrzucone są brązo-
we owoce, przypominające orzechy. 
Na ścianie wschodniej kompozycję tę 
przerywa fragmentarycznie zachowa-
ny medalion, z dolną częścią popiersia 
z charakterystyczną dla epoki, usztyw-
nioną krezą. Pierwotnie medalion był 
otoczony wieńcem z  liści laurowych, 
ułożonych w trzech rzędach i spiętych 
od dołu trójczłonowym pierścieniem. 
Motyw ten, bardzo często stosowa-
ny w  okresie renesansu, ma analogię 
w  polichromii odkrytej wewnątrz 
kamienicy mieszczańskiej, stojącej 
w rynku w Tarnowie.

Fryz od dołu ograniczony jest na-
malowaną, potrójną listwą, pod którą 

zaznaczone są zaokrąglone uchwyty, 
utrzymujące dość ciekawie skompono-
wane girlandy, w postaci pęków owo-
cowo-roślinnych, zawieszonych na 
sznurach. Sznury te były podczepio-
ne do uchwytów za pomocą węzłów, 
wśród których można się dopatrzyć 
supłów i ósemek. Większość z nich – 
to jednak pseudowęzły, niepoddające 
się klasyfikacji. Końcówki sznurów, 
uformowane w frędzle, opadały luźno 
poniżej uchwytów.

Niżej, na ścianie wschodniej, znaj-
duje się ograniczony poziomymi li-
niami wąski pas kompozycyjny, który 
składa się z drobnego, czerwonawego 
listowia, umieszczonego na delikat-
nych gałązkach. 

Inna dekoracja występuje na 
ścianie południowej i  zachodniej. 
Tutaj bezpośrednio poniżej girland 
umieszczone zostały czarne kwia-

tony w  formie gałązek z  drobnymi 
listkami i  kwiatami, które wyrastają 
z donic spoczywających na łukowatej 
linii, dostosowanej do kształtu wystę-
pujących niżej wnęk strzelniczych. 
W  okresie wykonywania malowideł 
służyły one zapewne już jako wnęki 
okienne. W jednej z nich, znajdującej 
się pośrodku południowego odcin-
ka muru, także odkryto malowidła, 
które wywołały niemałą sensację. Jej 
ościeża boczne były bowiem ozdo-
bione postaciami ludzkimi, przed-
stawionymi w  półkolistych obramie-
niach, prawdopodobnie okiennych. 
Po lewej stronie występuje kobieta 
w bufiastej sukni, z krezą na szyi i na-
kryciem głowy w  postaci kołpaka 
z  ozdobnym otokiem. Na prawym 
ościeżu widnieje mężczyzna, który 
prawdopodobnie ma na sobie ka-
ftan, z  okryciem wierzchnim w  for-
mie szerokiej, luźnej szuby. Wierz-
chołki obu obramień z  postaciami 
stykają się z  ornamentem roślinnym, 
wypełniającym ściśle powierzchnię 
łukowato wygiętego ościeża górne-
go. Składa się on ze stylizowanego, 
gęstego listowia i  drobnych owoców 
na gałązkach. Kompozycja ta, ze swo-
ją regularnością, pozbawioną jednak 

wyraźnej symetrii, zbliża się formą  
do arabeski.

Na podstawie odkrytych w baszcie 
fragmentów malowideł można stwier-
dzić, ze ich twórca nie tylko starał się 
respektować kanony wypracowane dla 
ornamentyki renesansowej, ale także 
szukał rozwiązań oryginalnych. Nie 
był na pewno mistrzem, lecz raczej 
czeladnikiem, mogącym pracować na-
wet w  oderwaniu od cechu. Dlatego 
poziom malowideł nie jest wysokich 
lotów. Widać pewną nieporadność, 
stosowanie miejscami grubych kon-
turów czy daleko idące uproszczenie 
w  przedstawieniu postaci. Wszyst-
kie jednak te cechy jeszcze bardziej 
wpłynęły na oryginalność odkrytych 
malowideł, tak jak w  wypadku poli-
chromii w  kamienicy mieszczańskiej 
w  Tarnowie, tzw. Winiarni w  Lubli-
nie, Szarej Kamienicy w Krakowie czy 
niektórych kamienicach toruńskich. 
Wszystkie razem należą one do małej 
grupy zachowanych do naszych cza-
sów świeckich malowideł ściennych 
o  charakterze mieszczańskim doby 
renesansu.

Odkr ycie   takich   malowideł 
w Gdańsku nabiera jeszcze większego 
znaczenia, bowiem miasto to, rozwi-
jające się szczególnie prężnie w okre-
sie renesansu, przyciągające wielu 
znakomitych artystów, uległo zagła-
dzie pod koniec drugiej wojny świa-
towej. Malowidła ścienne, znajdujące 
się nawet pod wieloma warstwami 
pobiałów w  kamienicach mieszczań-
skich, zostały zapewne unicestwione. 
Katastrofę częściowo przeżyło jedy-
nie malarstwo ścienne w  obiektach 
o  grubych murach, w  kościołach czy 
też budowlach użyteczności publicz-
nej (np. w Ratuszu Głównego Miasta, 
Dworze Artusa).

Odkrycie malowideł w  Baszcie 
Białej, które równie dobrze mogły 
znajdować się w  kamienicy miesz-
czańskiej, daje nam chociaż minimal-
ne wyobrażenie tego, co bezpowrot-
nie utraciliśmy. A  mogliśmy stracić 
także i to, gdyby nie działania Klubu 
Wysokogórskiego „Trójmiasto”.

Piotr Piekarz

4 | 5 |  Fragmenty malowideł we wnęce 
w murze południowym: ornament roślinny (4)  
i postać kobiety (5)

(zdjęcia: Piotr Piekarz)
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kim dachem z więźbą storczykową. Jej 
unikatowa konstrukcja, majstersztyk 
średniowiecznej ciesiołki, przetrwała 
do dziś. Na miejsce pochówku człon-
ków rodu przeznaczona była wysoka, 
kwadratowa w  planie kaplica Naj-
świętszej Marii Panny, dostawiona po 
południowej stronie korpusu, swą wy-
sokością odpowiadająca wysmukłości 
ścian świątyni. Kościół został wznie-
siony niemal w  całości z  piaskowca, 
jedynie pochodzące z drugiego etapu 

prac szczyty są ceglane. Zamknięte 
trójbocznie prezbiterium jest dużo 
węższe i  niższe od budowanej w  tym 
samym czasie nawy. Fakt ten może 
wskazywać na to, iż korpus pierwot-
nie planowano w  układzie hali trój-
nawowej. Miała być ona zasklepiona, 
o czym świadczą przypory na zewnątrz 
nawy. Zamiaru tego nie zrealizowano: 
korpus pozostał w układzie salowym, 
jednonawowym, a  sklepienie gwiaź-
dzisto-sieciowe o  trzech przęsłach 
rozpięto jedynie nad prezbiterium. 
Do dziś w  kościele przetrwał cieka-
wy zabytek z  czasów budowy tego 
sklepienia. Jest nim monumentalny, 

Szydłowiecka fara
................................................................................................................................................

Szydłowiecki kościół św. Zyg-
munta wznosi się w południo-
wej części dzisiejszego rynku, 
zwrócony do placu nietypowo 

– elewacją boczną. Pierwotnie rynek 
był mniejszy i  świątynię zasłaniały 
domy, stojące w południowej pierzei; 
w  XIX w. zostały wyburzone. Bu-
dowla robi szczególne wrażenie, gdy 
patrzymy na nią z przeciwnej strony: 
sylweta kościoła wzniesionego na 
skraju wąwozu dominuje nad okolicz-
ną zabudową, wyniosłą bryłę 
podkreślają wysokie szczyty 
i wielkie połacie dachów. 

Szydłowiec, od XIII w. 
siedziba rodu Odrowążów, 
był początkowo osadą targo-
wą na szlaku z Małopolski na 
Mazowsze. Miasto, lokowane 
w  1427 r. przez braci Jakuba 
i Sławka, otrzymało w 1470 r.  
prawo magdeburskie. Roz-
wój Szydłowca i  budowa 
kościoła były związane z  oso-
bą Jakuba Szydłowieckiego, 
burgrabiego krakowskiego 
i  podskarbiego wielkiego ko-
ronnego. Obejmując miasto 
w  posiadanie, zastał on, jak 
przekazuje Jan Długosz, małą 
drewnianą świątynię, wysta-
wioną przez przodków Jakuba 
jeszcze w 1401 r. Nie wystarczała ona 
mieszkańcom, nie odpowiadała też 
ambicjom nowego właściciela. Nowy, 
murowany kościół został wzniesiony 
z  fundacji Jakuba Szydłowieckiego 
w  latach 1493-1509. Do tego czasu 
udało się zrealizować nawę i prezbite-
rium oraz aneksy: zakrystię, skarbiec 
i kaplicę od południa. 

Jakub Szydłowiecki zaplanował 
świątynię, która miała pełnić funkcję 
mauzoleum rodowego. Powstał oka-
zały kościół, bezwieżowy wprawdzie, 
ale o imponującej, wyniosłej sylwecie, 
dominującej w  ówczesnej zabudowie 
miasta. Bryła została nakryta wyso-
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1 |  Fara w Szydłowcu, widok od strony prezbiterium
..................................................................................................................

precyzyjny plan siatki sklepiennej, 
wyryty na północnej, wewnętrznej 
ścianie nawy. Jest to rzadki przykład 
rysunku sklepienia zachowany w  ta-
kiej skali. Wykonał go prawdopodob-
nie architekt przybyły do Szydłowca 
z  południowych Czech, gdzie tego 
typu sklepienia były częstsze. W  ko-
ściele szydłowieckim zasklepiono też 
mniejsze pomieszczenia: kaplicę połu-
dniową, zakrystię i skarbiec. W nawie 
natomiast został założony strop, który  

w  XVIII w. zmieniono na 
nowy, polichromowany.

Jakub Szydłowiecki zadbał 
też o  wyposażenie wnętrza 
i  sprowadził z  Flandrii obraz 
Najświętszej Marii Panny Bo-
żej Rodzicielki (zaginiony) 
oraz ufundował wspaniały, 
(zachowany do dziś) pentap-
tyk ze  sceną główną wyobra-
żającą „Wniebowzięcie Marii”. 
Działalność budowlaną i  wy-
kończenie oraz wyposażanie 
świątyni przerwała śmierć 
podskarbiego w  1509 r. Po 
tej dacie nastąpiła kilkuletnia 
przerwa w pracach.

Wznowienie robót przy-
padło na rok 1515, kiedy wła-
ścicielem miasta został pod- 
skarbi koronny Mikołaj Szy-

dłowiecki, brat wielkiego kanclerza 
koronnego, Krzysztofa. Obaj bracia 
Szydłowieccy byli osobami bardzo 
wpływowymi, mieli wiele kontaktów 
na dworach europejskich. Krzysztof 
był osobą zaufaną i  doradcą króla 
Zygmunta oraz przyjacielem biskupa 
Piotra Tomickiego. Dołożył wielkich 
starań w  przygotowanie zjazdu wie-
deńskiego w  1515 r. Za swe wybitne 
zasługi otrzymał niezwykle ważne wy-
różnienie: order i dyplom od cesarza 
Maksymiliana I. Wielka majętność 
obu braci zaowocowała fundacją licz-
nych dzieł sztuki i  podjęciem inwe-
stycji budowlanych. Wśród nich na 



|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2010           34

zostającemu w służbie Szydłowieckich 
w  latach 1511-1532. Podłogę wyło-
żono kosztowną kamienną posadzką. 
W nawie zwracał uwagę balkon chóru 
muzycznego, którego strop zdobiły 
renesansowe kasetony, wypełnione 
malowanymi rozetami. Najważniej-
szym jednak elementem wyposażenia 
wnętrza był w tym czasie ołtarz głów-
ny w formie tryptyku ze sceną „Koro-
nacji Marii” w polu środkowym. Tryp-
tyk został później zastąpiony przez 
bardziej okazały, późnorenesansowy 
ołtarz snycerskiej roboty, ufundowa-
ny w  latach około 1618-1627 przez  
ówczesnego właściciela Szydłowca, 
Albrechta Radziwiłła, stolnika litew-
skiego. W konstrukcji nowego ołtarza 
wykorzystano rzeźby ze sceny głównej 
tryptyku oraz niektóre kwatery.

Fara w  Szydłowcu przetrwała do 
dziś w  formie niemal niezmienio-
nej. Wnętrze, oświetlone wysmukły-
mi oknami, jest jasne i  przestrzenne. 
Wśród elementów wystroju i wyposa-
żenia zwraca uwagę przede wszystkim 
wspaniały zespół polichromii renesan-
sowych, pokrywający duże płaszczy-
zny ścian, a także żebra i glify okienne. 
Dekoracje o  motywach figuralnych 
i ornamentalnych znajdują się na ścia-
nach nawy, prezbiterium, zdobią też 
klatkę schodową na chór muzyczny.

Malowidła w nawie, na jej ścianie 
północnej, mają charakter narracyjny 
i  są związane z  „Pasją”. Nad drzwia-
mi kruchty zostało ukazane „Biczo-
wanie”: przedstawienie Chrystusa 

pierwszy plan wysuwa się rozbudowa 
zamku szydłowieckiego i  wyposaże-
nie kolegiaty opatowskiej. Krzysztof 
zainicjował fundację wspaniałych 
grobowców rodowych w  Opatowie 
i  Szydłowcu, do których wykona-
nia zaproszono najznamienitszych 
przedstawicieli sztuki rzeźbiarskiej, 
działających wówczas w Polsce. Obaj 
bracia byli też mecenasami najwybit-
niejszego malarza okresu renesansu  
na naszych ziemiach – Stanisława Sa-
mostrzelnika. Patronat Szydłowiec-
kich, a  szczególnie Mikołaja, znalazł 
wyraz w kontynuacji budowy i wypo-
sażeniu fary św. Zygmunta.

Z  prac przeprowadzonych w  la-
tach 1515-1525 pierwszą było wznie-
sienie brakujących ceglanych szczy-
tów. Otrzymały one formę schodkową 
o krawędziach wzbogaconych sterczy-
nami. Wysokie trójkątne pola zostały 
rozczłonowane blendami, w  których 
umieszczono kamienne herby Miko-
łaja Szydłowieckiego. Szczyty wzbo-
gaciły sylwetkę kościoła, pomyślane-
go jako budowla bezwieżowa. Dzięki 
nim bryła stała się charakterystyczna 
i  rozpoznawalna z  daleka. Jednocze-
śnie wzniesiono od strony północnej 
kaplicę św. Stanisława i kruchtę, koń-
cząc tym samym prace budowlane. 

Dalsze działania Mikołaja Szydło-
wieckiego skupiły się na wyposażaniu 
i  ozdabianiu wnętrza. Ściany nawy 
i prezbiterium pokryła wówczas rene-
sansowa polichromia, przypisywana 
Stanisławowi Samostrzelnikowi, po-

z  oprawcami ujmują ramy malowa-
nej architektury ozdobionej orna-
mentem roślinnym. Sceny po prawej 
stronie od drzwi są identyfikowane 
jako „Widok Jerozolimy” i „Droga na 
Kalwarię”. W  podłuczu tęczy nama-
lowano postacie dwóch ukrzyżowa-
nych łotrów. Umieszczony pomiędzy 
nimi, na belce tęczowej, rzeźbiony 
gotycki krucyfiks tworzy razem z ma-
lowanymi figurami łotrów Golgotę. 
Na przeciwległej, zachodniej ścianie 
nawy zostało przedstawione „Ukrzy-
żowanie” oraz „Maria” i  „Św. Jan”. 
Pozostałe polichromie rozmieszczo-
ne w  kościele mają charakter deko-
racyjny. Na ścianie wschodniej, po 
prawej stronie tęczy, widnieje palu-
dament, a  w  obramieniu wejścia na 
klatkę schodową prowadzącą na chór 
muzyczny – ornamenty roślinne oraz 
postacie muzykantów, delfina i sowy. 
Interesująca jest też dekoracja pół-
nocnej ściany prezbiterium, ukryta 
dziś częściowo za skrzydłem ołtarza. 
Znajduje się tam nisza dawnego, ka-
miennego tabernakulum ściennego, 
ujęta kamiennym obramieniem o an-
tykizujących profilach. Wokół wnęki 
została namalowana monumentalna 
kompozycja, przedstawiająca ukazany 
w  perspektywie renesansowy ołtarz 
w typie znanym z piętnastowiecznych 
kościołów florenckich. To oryginalne 
przedstawienie jest dość słabo zacho-
wane, jednak dają się odczytać figury 
Marii i Archanioła Gabriela w scenie 
„Zwiastowania” oraz monstrancja, 
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kolegiaty w  Opatowie. Obaj bracia 
zmarli bez męskich potomków. Ich 
śmierć zakończyła dzieje rodu. Szy-
dłowiec przeszedł w ręce Radziwiłłów, 
a śladem ich mecenatu w świątyni jest 
wspomniany już monumentalny oł-
tarz główny. Do wyposażenia wnętrza 
z  ich czasów należą również ołtarze 
przy łuku tęczowym i w kaplicach.

W kościele zachowały się też inte-
resujące dzieła z późniejszej epoki. Na-
leży do nich klasycystyczny grobowiec 

Mikołaja Radziwiłła, starosty radosz-
kowskiego i  jego żony Marii z  Gaw-
dzickich, wystawiony w 1807 r. przez 
brata zmarłej, księdza Feliksa Gaw-
dzickiego, proboszcza szydłowiec-
kiego. Pomnik, wykonany z czarnego 
marmuru, ma formę architektonicz-
nej wnęki, w której umieszczono wy-
rzeźbioną w białym marmurze postać 
uśpionej niewiasty, wspartej na urnie. 
Rzeźbę wykonał wybitny rzeźbiarz 
tego okresu, Jakub Monaldi. Dziełem 
innego znanego artysty, Konstantego 
Laszczki, jest płaskorzeźbiona figura 
Matki Bożej z  Dzieciątkiem, umiesz-
czona na zaplecku tronu biskupiego.

Fara szydłowiecka należy do naj-
lepszych realizacji architektury póź-
nogotyckiej. Interesująca polichro-
mia wnętrza i  bogate wyposażenie, 
wykonane przez wybitnych artystów, 
stawiają ten kościół w rzędzie najcie-
kawszych zabytków zachowanych na 
ziemiach polskich.

Ewa Korpysz

można wymienić polichromię kościo-
ła cystersów w Mogile. 

Być może przy malowaniu wnę-
trza kościoła szydłowieckiego artysta 
współpracował z  innym malarzem, 
Piotrem, protegowanym księcia Al-
brechta Hohenzollerna. Mógł też 
zatrudniać kilku współpracowników, 
gdyż wymagała tego duża liczba zle-
ceń, jakie przyjmował w tym czasie. Za 
udziałem Samostrzelnika w  dekoracji 
wnętrza kościoła przemawia z  jednej 

strony jego długotrwały pobyt u  Szy-
dłowieckich, z drugiej analogie z dzie-
łami sygnowanymi lub niebudzącymi 
wątpliwości atrybucyjnych.

Mikołaj Szydłowiecki zmarł na po-
czątku 1532 r. Z inicjatywy jego brata 
Krzysztofa w  prezbiterium kościoła 
św. Zygmunta umieszczono wspania-
ły nagrobek podskarbiego. Do dziś 
zachowała się na miejscu sama płyta, 
wykonana z czerwonego, węgierskiego 
marmuru. Przedstawiono na niej leżą-
cą postać zmarłego Mikołaja w zbroi, 
z  mieczem, proporcem, szyszakiem 
i  herbem Odrowąż. Figura jest ujęta 
bordiurą z motywami arabeskowymi. 
Nagrobek, wykonany w  warsztacie 
krakowskim, należy do najwyższej kla-
sy dzieł renesansowej rzeźby w Polsce. 
Tego samego, 1532 r., w grudniu, za-
kończył życie też sam wielki kanclerz, 
Krzysztof Szydłowiecki. Jego grobo-
wiec, również znakomite dzieło, wy-
konane przez Giovanniego Cini i Ber-
nardina de Gianotis, jest dziś ozdobą 

a  także sylwetka pelikana w  zwień-
czeniu. Uzupełnieniem malarskiej 
dekoracji kościoła są renesansowe 
zacheuszki, otoczone grubymi wień-
cami roślinnymi, z których krawędzi 
wyrastają krótkie, łukowato wycięte 
łodyżki z  pąkami. Podobne wieńce, 
o  podwójnej szerokości, ujmują dwa 
wcześniejsze, gotyckie zacheuszki 
w prezbiterium.

Oprócz malowideł ściennych za-
chowały się też w kościele renesanso-
we polichromie stropu pod chórem. 

Polichromie kościoła w  Szydłow-
cu są niesygnowane, ale wiąże się ich 
powstanie z  osobą wspomnianego 
już Samostrzelnika, cystersa z  klasz-
toru w  podkrakowskiej Mogile, któ-
ry przez około 20 lat pracował dla 
Krzysztofa i Mikołaja Szydłowieckich. 
Samostrzelnik był przede wszystkim 
malarzem miniatur, wykonywał wiele 
prac dla króla, biskupów i  magnate-
rii. Wśród prac zrealizowanych dla 
Krzysztofa Szydłowieckiego i  jego 
brata Mikołaja zachowały się: Przywi-
lej Opatowski z  1519 r., Modlitewnik 
Kanclerza Szydłowieckiego z  1524 r. 
oraz cykl wizerunków członków ro-
dziny Szydłowieckich, który zdobił 
kronikę – panegiryk rodu: Liber Ge-
neseos illustris familiae Schidlovicie, 
powstały przed 1532 r. Samostrzelnik 
był też zapewne autorem polichromii 
północnego skrzydła zamku w  Szy-
dłowcu, gdzie zachowały się malowa-
ne fryzy z herbami w wieńcach. Z jego 
prac malarskich poza Szydłowcem 

2 |  Unikatowa więźba 
dachowa nad nawą

3 |  Wnętrze kościoła, 
widziane z chóru

4 |  Scena 
„Biczowania”

5 |  „Ukrzyżowanie” 
oraz „Maria”  
i „Św. Jan”

6 |  Polichromia 
prezbiterium ukryta za 
ołtarzem

(zdjęcia: Ewa Korpysz)
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w latach dwudziestych XX w. sprowa-
dziła się do niego ostatnia właściciel-
ka majątku na Zabrzeźni, Aleksandra 
z  Michalskich Komorowska (jej mąż 
Piotr był kuzynem Tadeusza Bora- 
-Komorowskiego, który bywał w dwo-
rze w czasie wojny). 

W  1869 r., w  ramach represji po 
powstaniu styczniowym, w  którym 
uczestniczyło wielu głownian, wła-
dza carska odebrała Głownu prawa 
miejskie (odzyskane w  1925 r.). Nie 
zahamowało to na szczęście rozwoju 
gospodarczego, który zintensyfikował 
się na początku XX w. – w  1903 r.  
Głowno otrzymało połączenie kolejo-
we z Łodzią i Warszawą, a dzięki wy-

bitnym i  charyzmatycznym społecz-
nikom, takim jak ksiądz Władysław 
Żabczyński, powstały tu liczne insty-
tucje i organizacje społeczne, takie jak 
Spółdzielnia Spożywców „Nadzieja”, 
Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa,  
Ochotnicza Straż Pożarna czy To-
warzystwo Domu Ludowego, któ-
re ze  składek społecznych w  1910 r.  
wybudowało na rogu ulic Dworskiej 
i  Łowickiej gmach Domu Ludowe-
go – prototyp dzisiejszych ośrodków 
kultury, z profesjonalną salą teatralną 
(obecnie mieści się w nim Bank Spół-
dzielczy). Społeczeństwo lokalne na 
tyle się wówczas wzbogaciło, że w pej-
zażu Głowna pojawił się murowany 
pałacyk. Jest to obecnie najcenniejszy 
zachowany głowieński zabytek, odno-
wiony w  latach 2007-2008 w  dużej 
mierze ze… składek społecznych.  

był stopniowo wyprzedawany, w koń-
cu ostatni z rodu, Jędrzej Głowieński, 
w 1698 r. wydzierżawił miasto Stani-
sławowi Łukomskiemu. Rozdrobnio-
ne ziemie w  1730 r. wykupił możny 
pan z Podlasia, Baltazar Ciecierski, on 
też ufundował w 1732 r. nowy, drew-
niany kościół, gdyż piętnastowieczną 
świątynię strawił pożar. Z osobą Cie-
cierskiego, który przywrócił miastu 
znaczenie gospodarcze, wiąże się też 
budowę karczmy „Ostatni grosz” – 
obecnie jest to najstarszy zachowany 
obiekt drewniany w Głownie, znajdu-
jący się przy ul. Łowickiej 54a, a dato-
wany na 1740 r. 

W  XIX stuleciu pojawiły się 
w  Głownie zalążki przemysłu – po-
wstał oddział warszawskiej fabryki 
„Norblin, bracia Buch i  Werner”, 
produkującej półfabrykaty z  miedzi, 
odrodziły się cechy rzemieślnicze, or-
ganizowane były jarmarki na Rynku 
Głównym – dzisiejszym Placu Wolno-
ści, na tyle barwne, że podobno posłu-
żyły mieszkającemu w  tych stronach 
Władysławowi Stanisławowi Reymon-
towi do opisu jarmarku w  Chłopach! 
W 1840 r. w północnej części miasta, 
dziś dzielnicy Zabrzeźnia, wybudowa-
no drewniany dwór dla ówczesnego 
właściciela dóbr głowieńskich, Win-
centego Matuszewskiego; obecnie na 
miejscu rozebranego w  latach 1984- 
-1987 zabytku stoi współczesny, mu-
rowany budynek, stylizowany na dwór 
polski, z  portykiem kolumnowym 
w  fasadzie. Matuszewscy byli kolejną 
rodziną szlachecką, po Głowieńskich, 
Bryckich i Czarneckich, która dyspo-
nowała tym majątkiem. Sami miesz-
kali jednak poza Głownem – tym tłu-
maczyć należy brak reprezentacyjnej 
siedziby. Skromny, parterowy dwór 
był raczej lokum dla zarządcy, dopiero 
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Patriotyzm lokalny przybiera 
rozmaite formy i  wywołuje 
różnorodne efekty: czasami 
symboliczne, czasami wy-

mierne materialnie. Przykład Głow-
na – miasteczka leżącego w  widłach 
rzek Mrogi, Mrożący i  Brzuśni, przy 
trasie Łódź-Łowicz – pokazuje, że 
zaangażowanie społeczne było i  jest 
wartością nie do przecenienia, także 
dla ratowania zabytków. 

Głowno w ciągu wieków przecho-
dziło zmienne koleje losów: w  śre-
dniowieczu znajdowało się w  woj. 
rawskim, przez które przebiegał waż-
ny szlak handlowy. Dlatego w 1427 r.,  
staraniem ówczesnego dziedzica, Ja-
kuba Głowieńskiego – podczaszego 
sochaczewskiego i cześnika rawskiego 
herbu Roch II, osada otrzymała pra-
wa miejskie (chełmińskie) z  nadania 
księcia Ziemowita Mazowieckiego, 
a  jej mieszkańcy liczne przywileje, 
dzięki którym mogły prężnie rozwijać 
się tu handel i  rzemiosło, zwłaszcza 
cechy szewski, kowalski i  garncarski. 
W  1462 r., po wymarciu książąt ma-
zowieckich, Głowno wraz z  ziemią 
rawską zostało wcielone przez króla 
Kazimierza Jagiellończyka do Korony. 
Źródła pisane wymieniają z  tamtego 
okresu: kościół św. Jakuba na wysokiej 
skarpie, ufundowany w 1420 r. przez 
Jakuba Głowieńskiego, plebanię, 
szkołę parafialną, szpital św. Ducha, 
kilka karczem, warsztaty, sklepy, jatki 
– żaden z tych obiektów nie zachował 
się do naszych czasów. 

Okres prosperity zakończyły poża-
ry miasta: w  1504 i  1522 r. oraz na-
jazd szwedzki w  XVII w. Na skutek 
tych kataklizmów w 1676 r. Głowno 
liczyło zaledwie 64 mieszkańców. 
Podupadła i  zubożała także rodzina 
Głowieńskich, a  ich wielki majątek 

1

1 |  Pałacyk w Głownie, stan po 1945 r.

2 |  Fasada pałacyku po remoncie w latach 2007-
-2008
................................................................................
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są prostokątne i prosto zamknięte, ale 
za to flankowane gładkimi pilastrami 
na cokołach, na których opierają się 
archiwolty nadokienników, co dyna-
mizuje fasadę. W  polach między ar-
chiwoltami i  nadprożami okiennymi 
umieszczona jest dekoracja z  moty-
wem wieńca, w podokiennikach nato-
miast płaskorzeźbione liście i  owoce: 
jabłka, winogrona, gruszki – odwołu-
jące się do urodzajnych plonów, obfi-
tości zbiorów, dobrobytu, szczęścia. 
Taki zestaw motywów typowy był dla 
neorenesansu i neobaroku, wciąż po-
pularnych, choć w  uproszczonej for-
mie, także na początku XX w. Pewne 
analogie odnaleźć też można we fran-
cuskim klasycyzmie początku XIX w. 
– to elegancja i umiar w zastosowaniu 
popularnych dekoracji: girland kwia-
towo-owocowych, wieńców i  waz. 
Na poddaszu znajdują się malutkie, 
podwójne okienka w  opaskach, bu-
dynek przykrywa dwuspadowy dach 
z więźbą typu krokwiowego, z cztere-
ma, symetrycznie rozmieszczonymi, 
masywnymi kominami.

Elewacja ogrodowa, północna, 
jest analogiczna do frontowej, choć 
skromniejsza. Prosto zamknięte okna 
ustawione zostały w  zmiennym ryt- 
mie, co optycznie wydłuża ścianę ele-
wacji. Wejście jest mniej reprezentacyj-
ne, ale wyraźnie zaznaczone w postaci 
wysuniętej wejściówki z  płaskim za-
daszeniem i dwoma łukowato zakoń-
czonymi oknami w ścianach bocznych.  

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Kameralny, neostylowy pałacyk 
wzniesiony został około 1905 r. na na-
rożnej działce, znajdującej się po pół-
nocno-wschodniej części ul. Łowic-
kiej. Pierwszym właścicielem obiektu 
był Władysław Jabłoński, ogrodnik, 
który dorobił się znacznych pieniędzy 
na hodowli warzyw – eksperymen-
tując z  ich nowymi odmianami. Nie-
wiele wiadomo o  jego pochodzeniu, 
podobnie jak nie wiadomo, u kogo za-
mówił projekt pałacyku. Jednokondy-
gnacyjny budynek z użytkowym pod-
daszem powstał na planie prostokąta, 
z  wysuniętym portykiem od frontu 
i  parterową werandą, dostawioną 
w części wschodniej w okresie między-
wojennym. Amfiladowy, dwutrakto-
wy układ pomieszczeń, z sienią na osi 
przypomina rozwiązania stosowane 
w  polskich dworach. Z  pierwotnego 
wystroju zachowała się tylko stiukowa 
dekoracja sufitów, najciekawsza styli-
stycznie w sieni głównej: trzy nacho-
dzące na siebie wieńce o  zgeometry-
zowanych formach tworzą oszczędną 
formalnie, symetryczną kompozycję. 
Pamiątką po pierwszych właścicielach 
gmachu jest secesyjny kredens i zegar; 
obecnie eksponaty te znajdują się pod 
opieką Muzeum Regionalnego. 

Elementy secesji odnajdziemy rów-
nież w wystroju i ukształtowaniu bryły 
zewnętrznej budynku – bardziej przy-
pominającego elegancki pałacyk niż 
dwór. Oś korpusu głównego wyzna-
cza reprezentacyjne wejście z wachla-
rzowatymi schodami. Na wysokości 
pierwszego stopnia ustawione są dwa 
słupki, a  na nich wazy o  przeznacze-
niu gazonowym. U szczytu schodów, 
po bokach, stoją po dwie kolumny, 
wsparte na niskich cokołach z gzymsa-
mi i bazach. Trzony kolumn są rowko-
wane, a kapitele skromne, bez określo-
nego porządku. Wspierają one okazały 
taras, ogrodzony balustradą z tralkami 
i narożnymi słupkami z wazami, także 
gazonowymi. Ściany boczne zdobią 
natomiast pilastry na cokołach, o sty-
lizowanych głowicach – korynckich – 
z bogatą dekoracją roślinną. Podtrzy-
mują one gierowany gzyms, biegnący 
między kondygnacjami. Okna boczne 
(skrzynkowe, „polskie”, z  okuciami) 

Za wejściówką znajdują się prostokąt-
ne drzwi ramowo-płycinowe. 

Elementem wyróżniającym gło-
wieński obiekt i  sugerującym, aby 
nazywać go „pałacykiem”, jest impo-
nujący rzeźbiarski fronton, wieńczący 
okna tarasu na poddaszu, usytuowany 
na osi, nad wejściem głównym. Uj-
mują go pełnoplastyczne kolumny 
o  kanelurowanych trzonach i  styli-
zowanych głowicach jońskich. Okno 
środkowe jest prostokątne, dwa bocz-
ne zakończone są półkoliście. Nad 
nimi znajduje się bogata dekoracja 
rzeźbiarska z  konchą w  szczycie, kar-
tuszem zdobionym motywem kam-
panuli i  skrzyżowanymi gałązkami 
– całość przypomina herb rodowy, 
być może w  jakiś sposób związany 
z rodziną Jabłońskich. Fantazyjnie za-
kończony ślimacznicami i  półkolistą 
rozetą szczyt flankują po bokach dwie 
woluty w kształcie ślimacznic (motyw 
z fasad barokowych), na których usta-
wiono dekoracyjne wazony. 

Oprócz neostylów, zaczerpniętych 
z architektury dziewiętnastowiecznej, 
w  ukształtowaniu bryły widoczne są 
elementy klasyczne: wyraźny podział 
na cokół i  ścianę główną, ośmioosio-
wą, dzieloną powtarzającymi się okna-
mi, pilastrami, opaskami, naczółkami 
i  zwieńczoną ozdobnym gzymsem 
oraz kolorystyka ścian – rozbielone 
żółcie i  ugry, subtelnie zróżnicowane 
walorowo, co nadaje elewacjom lekko-
ści i elegancji. Uważny widz dostrzeże 
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2009 r.). Cezary Jabłoński po prze-
prowadzce zamieszkał w okolicy pała-
cyku. Zmarł w latach osiemdziesiątych 
i jest pochowany w Głownie.

Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Głowna okazało się dobrym użytkow-
nikiem pałacyku – w  miarę swoich 

skromnych możliwości dba o jego stan, 
organizuje w  nim wystawy, koncerty, 
loterie fantowe, a  na poddaszu działa 
pracownia ceramiczna i czerpalnia pa-
pieru. Właścicielem obiektu i  posesji 
jest obecnie Urząd Miasta Głowna, 
który zwolnił Towarzystwo z opłat za 
czynsz, jednak na media i działalność 
Muzeum Regionalnego musi ono  
pozyskiwać pieniądze we  własnym 
zakresie. Przez lata były to składki 
członkowskie i dobrowolne darowizny 
mieszkańców miasta, którzy zawsze 
inwestowali w  rozwój kultury nad 
Mrogą, dziś pieniądze pozyskiwane są 
także z  programów samorządowych, 
ministerialnych i  unijnych. Ostat-
nią dużą inwestycją, sfinansowaną 
w  znacznej mierze przez głowieńskie 
społeczeństwo, był kompleksowy re-
mont elewacji pałacyku. Przez lata 
użytkowania obiekt był bowiem odna-
wiany i zabezpieczany tylko prowizo-
rycznie – ekspertyza konserwatorska 
z 2005 r. wykazała fatalne skutki takich 

też odwołania do modnej w  okresie 
budowania pałacyku secesji: malow-
nicze, niestandardowe ukształtowanie 
bryły poprzez dobudowanie partero-
wej werandy z tarasem na dachu – jej 
elewacja jest lekko cofnięta za lico ścia-
ny głównej, niektóre okna są potrójnie 
dzielone (tzw. nerkowate) i prowadzą 
do niej dwa dodatkowe wejścia boczne, 
od wschodu, ze schodkami. Werandę 
dobudowano w  latach trzydziestych, 
dynamizując – bez szkody dla całości 
– klasyczne proporcje pałacyku. 

Nie zachował się, niestety, plan 
budynku, a  tym samym zagadką po-
zostaje nazwisko jego autora, któremu 
znane były niewątpliwie wszystkie 
występujące na początku XX w. styli-
styki, skoro tak swobodnie i umiejęt-
nie z nich czerpał. Nie zachowało się 
też pierwotne wyposażenie, być może 
w  części secesyjne? Warstwa społecz-
na, jaką reprezentowali Jabłońscy, 
lubiła sięgać do tego, co modne, efek-
towne, świadczące o  nowoczesnym 
myśleniu, np. do secesji, może także 
do art déco i  modernizmu w  mię-
dzywojniu? Niestety, Jabłońskim nie 
dane było cieszyć się długo głowieńską 
rezydencją. Po bezpotomnej śmier-
ci Władysława majątek odziedziczył 
jego bratanek Cezary, który w 1945 r.  
wywłaszczony został przez władzę 
ludową, choć w  bezpośrednim są-
siedztwie gmachu nie znajdowało się 
gospodarstwo tylko kameralny ogród, 
pamiątką po nim są lipy i akacje. Za-
chowała się również wolno stojąca, 
murowana piwnica w  części wschod-
niej, podobno dziewiętnastowieczna. 
Inne elementy posesji, już powojenne, 
to parterowe budynki gospodarcze, 

podest koncertowy z  prawej strony, 
budynek transformacji i  współczesne 
ogrodzenie z bramą wjazdową – efek-
ty działalności kolejnych właścicieli. 

Los głowieńskiego zabytku po 
drugiej wojnie światowej był typowy 
dla wielu polskich dworów i pałaców: 
w  pokojach na poddaszu urządzo-
no mieszkania komunalne (ostatni 
lokatorzy wyprowadzili się dopiero 
w 2009 r.!), co przyczyniło się do ich  
dewastacji, zaś na parterze ulokował 
się Komitet Miejski PZPR. Co cieka-
we, jedno pomieszczenie przydzielo-
no Cezaremu Jabłońskiemu, być może 
dlatego, aby władza mogła mieć na 
oku „wywrotowy element”… Mieszkał 
on tu do 1977 r., a  opuścił lokal do-
browolnie, przekazując go Towarzy-
stwu Przyjaciół Miasta Głowna, które 
powstało z  inicjatywy głowieńskich 
społeczników w  1975 r. na fali przy-
gotowań do 550. rocznicy nadania 
Głownu praw miejskich i  podlegało 
Federacji Stowarzyszeń Kultural-
nych w  Polsce. Towarzystwo dosta-
ło wprawdzie wcześniej jeden pokój 
w pałacu na parterze, ale w momencie 
powołania podlegającego mu Mu-
zeum Regionalnego w  1977 r. (także 
mającego siedzibę w pałacyku) okazał 
się on niewystarczający – stąd prośba, 
aby Cezary Jabłoński odstąpił swoje 
lokum na działalność TPMG, w  za-
mian za większe mieszkanie zastępcze. 
Szybko jednak okazało się, że zwol-
niony przez dawnego dziedzica pokój 
przejęło PZPR, zamurowując wejście 
i  urządzając w  nim salę konferencyj-
ną. Towarzystwo musiało czekać na 
przejęcie parteru i  połowy poddasza 
do 1989 r. (a  całego obiektu – do  
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działań, np. zbyt dużo nawarstwień 
w  zabytkowych sztukateriach spowo-
dowało zatarcie ich pierwotnej formy 
rzeźbiarskiej, a  ozdobne wazy po za-
konserwowaniu zaprawą cementową 
rozpadły się na kawałki… Z  kolei za-
stosowanie niewłaściwych materiałów 
do wypełniania ubytków w strukturze 
tynku doprowadziło do kompensa-
cji wód opadowych w  wielu miej-
scach, a  rynny odprowadzające wodę  
okazały się nieszczelne lub ich  
brakowało. Reperacji wymagał dach  
i stolarka okienno-drzwiowa: odrapa-
na, nieszczelna, wielokrotnie przema-
lowywana. 

Koszt przeprowadzonego w  la-
tach 2007-2008 remontu wyniósł 700 
tys. zł, z  czego 270 tys. pochodziło 
ze składek społecznych, resztę pokrył 
Urząd Miasta. Dzięki temu elewacje 
pałacyku odzyskały dawną świetność: 
fasadzie przywrócono pierwotną, żół-
tougrową kolorystykę, wypełniono 
ubytki w  dekoracji ścian, zwłaszcza 
w  rzeźbiarskim detalu, uszczelniono 
dach. Nie udało się, niestety, uratować 
stolarki okiennej, wymieniono więc 
120 skrzydeł okiennych i drzwi fron-
towe na drewniane kopie w kolorze ja-
snozielonym, dobrze komponującym 
się z  kolorami elewacji. Odrestauro-
wano natomiast oryginalne drzwi 
prowadzące do pałacu od strony ogro-
du. Wymieniono również ogrodzenie 
– powojenną siatkę na podmurówce 
zastąpiono stylizowanymi na klasycy-
styczne słupami i  kratami, nowa jest 
również brama wjazdowa od ul. Ło-

...............................................................................................................................................................................................................................

Spotkanie z książką

W 2009 r. ukazała się wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury 
w Krakowie książka pod redakcją Jacka Purchli – dyrektora MCK, zaty-

tułowana Metamorfozy kamienicy „Pod Kruki”. We wstępie autorstwa dy-
rektora Międzynarodowego Centrum Kultury, które mieści się w opisywanej 
kamienicy, czytamy: „Ten prestiżowy adres szybko stał się ważnym elemen‑
tem naszej misji i naszej tożsamości”. Książka stanowi podsumowanie historii 
kamienicy i zmian, tytułowych metamorfoz, które zaszły w jej zabytkowej 
strukturze. Dokumentuje jednocześnie śmiały eksperyment konserwatorski 
– prowadzone z zachowaniem elementów dawnej zabudowy adaptowanie 
zabytkowej budowli do potrzeb nowej instytucji. 

W kolejnych rozdziałach poznajemy dzieje obiektu, które sięgają XIII w.,  
choć dopiero w XIX w. połączone zostały dwie średniowieczne kamienice 
z większym domem „Pod Krukami”. W ciągu wieków były tu kolejno: dom 
mieszczański, pałac szlachecki, krakowski salon towarzyski, siedziba staro-
sty, bank, centrala NSDAP, siedziba Komitetu Wojewódzkiego PPR, wydaw-

nictwo, szkoła tańca i księgarnia. W 1998 r.  
decyzją władz miasta budynek został przeka-
zany na potrzeby MCK, od tego czasu trwała 
też modernizacja kamienicy. Obecnie siedziba 
Międzynarodowego Centrum Kultury jest w peł-
ni przygotowana do pełnienia funkcji ochrony 
dziedzictwa, ekspozycji, prowadzenia debat, 
forum dyskusyjnego – co trafnie zostało poka-
zane w książce. Zamieszczonych tu ponad 300 
ilustracji stanowi dokumentację najważniej-
szych momentów w historii budynku, a kalen-
darium pozwala na usystematyzowanie wiedzy. 

Książka wydana została też w angielskiej wersji  językowej. Można ją na-
być (cena: 50 zł) w Międzynarodowym Centrum Kultury (31-008 Kraków, 
Rynek Główny 25, tel. 12 424 28 00, e-mail: sekret@mck.krakow.pl). 

METAMORFOZY KAMIENICY

3 |4 | 5 |   Fragment 
portyku (3) i detale dekoracji 
fasady (4, 5)

6 |  Spotkanie członków 
Towarzystwa Przyjaciół Miasta 
Głowna

(zdjęcia: 1, 6 – ze zbiorów  
Muzeum Regionalnego przy TPMG, 
2-5 – Agnieszka Andruszkiewicz)

................................................. 6

wickiej. Dopełnieniem prac remon-
towych będzie wymiana kostki bru-
kowej przed budynkiem, wyłożenie 
schodów nową terakotą i ukończenie 
budowy stylizowanego cokołu przed 
muzeum – planowane na 2010 r.

Kolejnym krokiem powinien być 
remont wnętrz, obejmujący m.in. 
gruntowny remont podłóg i  ścian, 
założenie centralnego ogrzewania 
(w  pałacyku wciąż użytkowane są 
piece akumulacyjne!) i  profesjonal-
nego oświetlenia, przystosowanie 
pomieszczeń na potrzeby nowocze-
snego prezentowania i  bezpiecznego 
przechowywania eksponatów, tym 
bardziej że mieszczące się w pałacyku 
Muzeum Regionalne posiada cen-
ne pamiątki i  dokumenty. Są wśród 
nich m.in. dziewiętnastowieczne gło-
wieńskie księgi cechowe, unikatowe 
mapy Głowna z 1802 i 1867 r., zdję-
cia z międzywojnia, kiedy to Głowno 
było modną miejscowością wypoczyn-
kową, plany obecnego kościoła św. Ja-

kuba z 1923 r., kopia herbu z 1510 r. 
czy sztandar bojowników walk z  lat 
1914-1921. Muzeum gromadzi także 
obiekty etnograficzne i  archeologicz-
ne, dzieła sztuki, ma salę poświęconą 
prof. Romualdowi Cebertowiczowi, 
światowej sławy uczonemu urodzo-
nemu w  Głownie, który opracował 
metodę zeskalania gruntów, posiada 
też meble po Jabłońskich (może warto 
byłoby uhonorować tę rodzinę w eks-
pozycji stałej?). Kompleksowy remont 
wnętrz będzie jednak znacznie kosz-
towniejszy, ale Urząd Miasta Głowna 
zamierza aplikować o pieniądze na ten 
cel z  Europejskiego Funduszu Zinte-
growanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, który jest 
szansą na uratowanie wielu niszcze-
jących polskich zabytków, zwłaszcza 
tych mniej znanych, na wsiach i w ma-
łych miasteczkach, bezcennych dla 
zachowania tożsamości naszych „ma-
łych ojczyzn”.

Monika Nowakowska
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driolli, lekarz Chmielewski, doktorowa 
Lasocka, ziemianin wołyński Morzyc-
ki, doktor Nowicki, Oskierczyna, żona 
ziemianina z Litwy i Rodkiewicz, były 
oficer wojsk cesarsko-rosyjskich” (Groby 
Sybiraków w  Nałęczowie, „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 45, 1915, s. 645).

Najstarszy z wymienionych w „Ty-
godniku Ilustrowanym” nagrobków 
– nagrobek Teodozji Oskierczyny 
zachował się najgorzej. Brak wysokie-
go drewnianego krzyża, zniszczona 
podmurówka i  lekko zapadnięty co-
kół płyty grobowej. Natomiast prosta 
kamienna płyta, z napisem ładną kur-
sywą, przetrwała w  idealnym stanie. 
Mąż Teodozji Oskierczyny – Aleksan-
der, w okresie powstania styczniowego 
członek rządu powstańczego na Litwie, 
a po powrocie z katorgi znany publicy-
sta, pochowany został w Wilnie.

Grobowiec dr. Fortunata Nowic-
kiego, jednego z  inicjatorów i  zało-
życieli Zakładu Leczniczego w  Nałę-
czowie, zachował się w lepszym stanie. 
Jedynie napis wyryty na marmurowej 
płycie, w  1915 r. podmalowany czar-
ną farbą, obecnie nie jest podkreślony 
kolorem. Przetrwało też ogrodzenie 
z  prostych elementów metalowych 
i  piaskowcowych słupów rzeźbionych 
na kształt konarów i sam pomnik gro-
bowy, na który składa się postument 
z  płytą i  wyrzeźbionym w  kamieniu 
wieńcem oraz wysoki kamienny krzyż.

Kolejnym wygnańcem, pocho-
wanym na cmentarzu w  Nałęczowie, 
był Henryk Rodkiewicz, niegdyś ofi-
cer rosyjski, za udział w  wypadkach  
1863 r. skazany na ciężkie roboty na 

mnik, niestety znacznie uszkodzony 
i  z  częściowo zatartym napisem, po-
święcony zmarłej kobiecie z  rodziny 
Potockich. Stylistyka grobowca oraz 
kursywa napisu świadczą, że nagrobek 
powstał w  okresie przed powstaniem 
listopadowym. Bardzo ciekawy jest 
bok postumentu, na którym znajduje 
się charakterystyczny dla sztuki sepul-
kralnej z  tego okresu motyw czaszki 
oraz dwie odwrócone pochodnie. Ma-
sywne zwieńczenie świadczy, że stał na 
nim jeszcze jeden, dziś niezachowany, 
element – zapewne urna lub niewielki 
obelisk. 

Zainteresowanie    cmentarzem 
w Nałęczowie pojawiło się już na po-
czątku ubiegłego wieku. W  artykule 
w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1915 r. 
zamieszczony został opis i  fotografie 
siedmiu grobów Sybiraków, które za-
chowały się do dziś. Autor artykułu 
sprzed niemal wieku tak m.in. pisał: 
„Ludziom oderwanym od kraju ojczy-
stego wbrew własnej woli towarzyszy 
nieodstępne pragnienie, ażeby choć ich 
kości spoczęły na ojczystej ziemi. Nie 
wszystkim jednak los pozwolił urzeczy-
wistnić te pragnienia. […] Do szczęśli-
wych więc zaliczyć trzeba tych, których 
gorące pragnienia urzeczywistniły się 
jeszcze za ich życia; tych co powrócili do 
kraju w pełni świadomości, że są wśród 
swoich i wśród swoich żywot zakończyli 
[…]. Niewiele jednak cmentarzy naszych 
dało przytułek szczątkom pośmiertnym 
tych wygnańców. Przeważnie groby ich 
znajdują się na cmentarzach przy więk-
szych skupieniach ludności; cmentarze 
wiejskie bardzo rzadko groby takie po-
siadają. Wyjątkiem też wśród nich jest 
cmentarz przy kościółku parafialnym 
w  Bochotnicy (obok Nałęczowa), gdzie 
znajduje się siedem grobów dawnych 
wygnańców. Spoczywają tu: malarz An-
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     Sanktuarium 
pamięci   

....................................................................................................................................................

W pisany do rejestru za-
bytków woj. lubelskiego 
cmentarz w  Nałęczo-
wie przy ul. Bochotnica 

może być przykładem świetnie za-
chowanego, dziewiętnastowiecznego 
cmentarza, w  którym od momentu 
założenia kontynuowana jest tradycja 
artystycznych i utrzymanych w regio-
nalnej stylistyce nagrobków. Obecnie 
znajduje się tu ponad 200 pomników 
nagrobnych, powstałych przed drugą 
wojną światową. 

Cmentarz w Nałęczowie założony 
został na początku XIX w. na terenie 
należącym do miejscowego kościoła. 
Już w  1871 r. był powiększany, a  po-
tem dwukrotnie w XX w., z uwagi na 
rozwój nałęczowskiego uzdrowiska. 
Najstarsza część cmentarza podzie-
lona jest na dwie podłużne kwatery, 
z główną aleją biegnącą na osi kościoła. 
Interesujące jest jednak to, że prawie 
wszystkie grobowce orientowane są 
w kierunku wschodnim, a nie w stro-
nę kościoła, co często bywało zwycza-
jem na wiejskich cmentarzach. Kolej-
ne rozszerzenia cmentarza stopniowo 
rozwijały pierwotne rozplanowanie, 
zachowując wydłużony w  kierunku 
wschód-zachód układ kwater. Powsta-
ła ponadto równoważna w  stosunku 
do alei głównej aleja boczna, biegną-
ca w  kierunku północnym, która już 
w  okresie powojennym obsadzona 
została lipowymi szpalerami. Staro-
drzew cmentarny pochodzi z  okresu 
dwudziestolecia międzywojennego 
i  czasów powojennych, ale gatunki 
drzew są takie same, jak w  założeniu 
dziewiętnastowiecznym. 

Prawie wszystkie zabytkowe gro-
bowce znajdują się w najstarszej części 
cmentarza, w  obrębie dwóch kwater. 
Jednym z nich jest klasycystyczny po-

1

Akcja cmentarze



   Spotkania z Zabytkami       1-2  2010    |   41

udział w powstaniu styczniowym  zo-
stał skazany na Sybir w Usolu. Po po-
wrocie do kraju został administrato-
rem Zakładu Leczniczego w Nałęczo-
wie, gdzie zmarł w 1898 r. Grobowiec 
wykonany został z  piaskowca według 
typowych,   dziewiętnastowiecznych 
wzorów: postumentu zbudowanego 
z  kilku brył kamiennych, płyty ko-
memoratywnej, krzyża oplecionego 
bluszczem naśladującego krzyż drew-
niany. Dodatkowym elementem, rów-
nież często występującym w  sztuce 
sepulkralnej tego okresu, jest snop 
zżętego zboża z sierpem, symbolizują-
cy śmierć i plon pracy. 

W grobie zmarłej w 1898 r. dokto-
rowej Marii Lasockiej z Mianowskich 
w 1921 r. pochowano jej męża Wacła-
wa, powstańca i  społecznika, twórcę 
muzeum w  Nałęczowie i  donatora 
zbiorów muzealnych i bibliotecznych. 
Grobowiec, poddany w  ostatnich la-
tach konserwacji, ma bardzo rozbu-
dowane inskrypcje komemoratywne, 
poświęcone pamięci i  osiągnięciom 
małżonków, w  tym wierszowane epi-
tafium napisane przez doktora La-
sockiego dla żony i fragmenty innych 
poezji. Bardzo prosta, pełna elegancji 
forma granitowego postumentu wy-
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Syberii. Ostatnie lata spędził na sta-
nowisku administratora Zakładu na-
łęczowskiego. Rodkiewicz spoczywa 
pod prostą piaskowcową płytą, ozdo-
bioną drobnymi elementami floralny-
mi, umieszczoną na murowanym po-
stumencie. Napis, o  ile nie podejmie 
się w najbliższym czasie działań zabez-
pieczających, może ulec zniszczeniu. 
Całość grobu, bezpośrednio przyle-
gającego do głównej alei, otoczona 
jest prostym ogrodzeniem. Jedynym 
brakującym elementem dawnej kom-
pozycji są brzozy, które dawniej flan-
kowały narożniki grobu.

Na cmentarzu w  Nałęczowie po-
chowany też został znany malarz i ilu-

strator Michał Elwiro Andriolli, po-
chodzący z Wilna. Kilka lat przebył na 
wygnaniu na Syberii, skąd też czerpał 
natchnienie do całego cyklu obrazków 
syberyjskich. Przywieziony został do 
Nałęczowa już ciężko chory i tu pomi-
mo opieki przyjaciół zmarł 23 sierpnia 
1893 r. W kilka lat po nim pochowany 
został ziemianin Julian Morzycki. Oba 
grobowce znajdują się obok siebie. 
Grobowiec Andriollego jest jednym 
z najczęściej odwiedzanych grobów na 
cmentarzu. Po ostatniej konserwacji 
prezentuje się bardzo dobrze. W  po-
stumencie z czarnego granitu znajduje 
się doskonały płaskorzeźbiony meda-
lion portretowy malarza. 

Julian Morzycki był ojcem znanych 
literatek polskich: Faustyny  Morzyc-
kiej i Mieczysławowej Brzezińskiej, za 

różniała się w  XIX w. w  otoczeniu, 
a dziś, dzięki dużej wysokości, również 
stanowi jeden z  najbardziej widocz-
nych monumentów na cmentarzu.

W  nienaruszonym stanie, choć 
wymaga niewielkiej konserwacji, za-
chował się także grób doktora Konra-
da Chmielewskiego, współzałożyciela 
Zakładu Leczniczego w  Nałęczowie 
(razem z dr. W. Lasockim i dr. F. No-
wickim) i jego długoletniego dyrekto-
ra, przed powstaniem styczniowym ze-
słanego do Tomska, zmarłego 10 sierp-
nia 1899 r. Styl grobowca jest niemal 
identyczny, jak grobowca Lasockich, 
ma tylko nieznacznie uproszczone for-
my; identyczne jest ogrodzenie z pia-
skowcowych obelisków i łańcuchów. 

Z dziewiętnastowiecznych realiza-
cji sepulkralnych na cmentarzu w Na-
łęczowie jednym z najbardziej warto-
ściowych pod względem artystycznym 
jest marmurowy, późnoklasycystyczny 
grobowiec rodziny Wernickich, dłuta 
Emilio Zocchiego, przedstawiający 
anioła siedzącego przed antycznym 
sarkofagiem. Niestety, prowizoryczne 
zadaszenie zabezpieczające deprecjo-
nuje otoczenie grobowca. Również 
z  tego okresu pochodzą unikatowe 
groby Kornelowej Wróblewskiej i Ka-
jetanny   Witkowskiej-Jankowskiej. 
Oba zbudowane zostały na kształt 
antycznej kapliczki edikulowej, z  ni-
szą wypełnioną urną lub posągiem 
Madonny. Wśród innych grobowców 
utrzymanych w stylu klasycystycznym 

3

1 |  Płyta nagrobna Teodozji Oskierczyny

2 |  Klasycystyczny nagrobek Kornelowej 
Wróblewskiej

3 |  Nagrobki Michała Andriollego i Juliana 
Morzyckiego
................................................................................
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wyróżniają się nagrobki o  formach 
obelisku; tego typu rozwiązania funk-
cjonowały niemal do czasu pierwszej 
wojny światowej, najbardziej charak-
terystyczne – to nagrobki Justyny Sta-
chowskiej czy Henryka Piskorskiego. 

Od drugiej połowy XIX w. do 
czasów współczesnych na cmentarzu 
w  Nałęczowie realizowane są gro-
bowce z  rzeźbą figuralną. Najczęściej 
przedstawiana jest postać Madonny 
lub Jezusa, lokalizowana na wysokim 
postumencie, zwykle o  formach od 
ozdobnych i  eklektycznych do stop-
niowo uproszczonych, jak np. w gro-
bowcach Anatolii Michalskiej, rodziny 
Straszyńskich, ks. Jakuba Izdebskiego. 

Ciekawym przykładem rzeźbiar-
skiej, dziewiętnastowiecznej sztuki 

4
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4 |  Grób Oktawii Żeromskiej

5 |  Grób Ewy Szelburg-Zarembiny

(zdjęcia: Sebastian Wróblewski)
................................................................................

Na szczególną uwagę zasługują 
też często spotykane na cmentarzu 
nagrobki odwołujące się do regio-
nalnej sztuki ludowej. Skonstruowa-
ne z  drewna, przeważnie przyjmują 
formę krzyża obudowanego dasz-
kiem z  ozdobnymi krawędziami lub 
niewielkiej kapliczki z  obrazem lub 
płaskorzeźbą ludową. Tabliczki po-
święcone zmarłym wykonywane są 
z metalu i najczęściej pisane ozdobną 
kursywą. Tradycja ta kontynuowana 
jest do dziś i pozytywnie wyróżnia ten 
cmentarz nie tylko na tle regionu, ale 
i  całego kraju. W  tej stylistyce utrzy-
many jest m.in. grób Oktawii z Radzi-
wiłłowiczów Żeromskiej, żony pisarza, 
zmarłej w 1928 r. 

Na cmentarzu w  Nałęczowie spo-
czywa również pisarka Ewa Szelburg- 
-Zarembina, pochowana w  najstarszej 
kwaterze, obok grobu rodziców. Jej 
grobowiec ma bardzo prostą, niemal 
klasyczną formę, wyraźnie odcinającą 
się od nijakiej standardowej stylistyki 
współczesnych realizacji sepulkralnych.

Cmentarz w  Nałęczowie stał się 
także narodowym sanktuarium. Pod 
murem oddzielającym teren cmen-
tarza od kościoła pochowani są po-
wstańcy z 1863 r., upamiętnieni tabli-
cą dopiero w XX w. Po drugiej wojnie 
światowej w mur wmurowano tablice 
poświęcone poległym żołnierzom AK 
i pomordowanym z Nałęczowa i oko-
lic w czasie ostatniej wojny, a obecność 
flag, kwiatów i zniczy świadczy o żywej  
pamięci współczesnych.

Sebastian Wróblewski

sepulkralnej jest nagrobek Antonie-
go Erazma Żółtowskiego, ziemiani-
na i  nauczyciela, zmarłego w  1885 r. 
Obok płyty grobowej znajduje się tu 
kamienny filar z  biblijnym cytatem: 
„Mąż mądry naucza lud, a owoce jego 
roztropności są wierne” oraz rzeźbioną 
sową – symbolem mądrości.

W  XIX w. dużą popularnością 
cieszyło się żeliwo, jako materiał, 
z  którego wykonywano nie tylko 
elementy ozdobnych ogrodzeń czy 
odlewanych krzyży, ale także całe 
nagrobki. Na cmentarzu w  Nałę-
czowie jedyny zbudowany w  całości 
z płyt żeliwnych zachował się grobo-
wiec dziedzica dóbr nałęczowskich  
Tytusa    Rakowskiego,    zmarłego 
w 1858 r. 

...............................................................................................................................................................................................................................

Spotkanie z książką

W 2008 r. ukazała się wydana przez olsztyń-
skie Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa 

„Borussia” książka autorstwa Tekli Żurkowskiej 
Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie. 
Kilka lat temu autorka pisała pracę doktorską 
na temat flory mazurskich nekropolii z przeło-
mu XIX i XX w.; początkowo traktowała cmen-
tarze jako obiekty do przeprowadzania badań 
florystycznych, ale w miarę upływu czasu 
zaczęła spisywać inskrypcje nagrobne i foto-
grafować krzyże. Tak zrodziła się nowa pasja 
i powstał materiał na książkę. 

Publikacja składa się z dwóch części. 
W pierwszej przedstawione zostały cmentarze w krajobrazie Mazur, rodzaje 
grobów, krzyży, tablice nagrobne, inskrypcje, typy ogrodzeń. Drugą część 

stanowi album i katalog, w którym autorka dokładnie opisała ponad sto ma-
zurskich cmentarzy w kolejności alfabetycznej według nazw miejscowości, 
w których się znajdują (od Bobrówka po Żabieniec). Cmentarze zostały sfoto-
grafowane, spisano ważniejsze inskrypcje, a także pokazano umiejscowienie 
nekropolii na mapie. 

Jak pisze we wstępie Tekla Żurkowska: „[…] moją intencją było stworze‑
nie takiego albumu – pamiątki, dzięki której możliwe byłoby ocalenie kul‑
tury i pamięci o ludziach zamieszkujących niegdyś te ziemie”. Plany autorki 
zostały zrealizowane – publikacja nie tylko jest takim upamiętnieniem, ale 
także zachętą do dalszych badań. 

Warto dodać, że książką tą „Borussia” rozpoczyna nową serię wydawniczą 
„KRAJ-OBRAZY”, w której prezentowane będą mało znane lokalne zabytki. 

Książkę (cena: 45 zł) można zamawiać w Stowarzyszeniu Wspólnota Kul-
turowa „Borussia” (10-513 Olsztyn, ul. Kopernika 45, tel. 89 534 00 26,  
tel. kom. 0-516 927 225, e-mail: wydawnictwo@borussia.pl). 

MAZURSKIE CMENTARZE

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2010           42

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE



   Spotkania z Zabytkami       1-2  2010    |   43

kim, kolportowanych wśród żołnierzy 
okupacyjnych. Zachowały się fotografie 
przedstawiające zawiązywanie oczu ko-
bietom przed egzekucją, prowadzenie 
skazańców na miejsce śmierci, puste 
ciężarówki na szosie palmirskiej po wy-
ładowaniu więźniów. 

Już jesienią 1945 r. ruszyły w  Pal-
mirach pierwsze prace ekshumacyjne. 
Kontynuowano je wiosną i  latem na-
stępnego roku. Prowadziły je ekipy Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, a kierowała 
nimi pani Jadwiga Boryta-Nowakow-
ska. W  latach 1946 i  1947 prowadzo-
no także prace ekshumacyjne w innych 
miejscach na terenie Puszczy Kampino-
skiej – w  Szwedzkich Górach, Wólce 
Węglowej, Laskach i na Wydmach Łuże. 
W  1946 r. rozkopano też trzy mogiły 
zbiorowe w  Stefanowie w  lasach Choj-
nowskich. Ciała pomordowanych złożo-
no na polanie palmirskiej, gdzie powstał 
Cmentarz-Mauzoleum, zaprojektowany 
przez plastyczkę i architekta Ewę Śliwiń-
ską z  pracowni prof. Romualda Gutta. 
Cmentarz  ten jest masowo odwiedzany 
przez warszawiaków, wycieczki z  całej 
Polski, a nawet z całego świata. 

W  trakcie prac ekshumacyjnych 
oraz później w  Biurze Informacji i  Po-
szukiwań PCK i w Muzeum Walki i Mę-
czeństwa w Palmirach zidentyfikowano 
576 osób spośród zamordowanych, 484 
osoby zamordowane, znane z  imienia 
i nazwiska, nie zostały zidentyfikowane, 
pozostałe figurują jako NN.

Obecnie odbywają się tu liczne uro-
czystości mające na celu oddanie hołdu 
poległym i kontynuowanie tradycji pa-
triotycznych.

W  1973 r. powołane zostało Mu-
zeum Walki i Męczeństwa w Palmirach, 
które w 1980 r. stało się oddziałem Mu-
zeum Historycznego m.st. Warszawy. 
We wrześniu 2009 r. nazwę oddziału 
zmieniono na Muzeum – Miejsce Pa-
mięci Palmiry. 

Przy wejściu na cmentarz umieszczo-
na jest tablica ze słowami wypisanymi 
na ścianie celi w gestapowskiej katowni 
w Al. Szucha w Warszawie przez niezna-
nego więźnia. „Łatwo jest mówić o Pol-
sce, trudniej dla niej pracować, jeszcze 
trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć”. 

W  2009 r. cmentarz w  Palmirach 
wpisany został do rejestru zabytków. 

Karol Loth

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
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maszynowej lub egzekucji dokonywał 
pluton egzekucyjny. Po egzekucji doły 
były natychmiast zasypywane, masko-
wane trawą, obsadzane krzewami, młod-
nikiem. Dzięki miejscowej ludności, 
a zwłaszcza leśnikom, informacje o tych 
zbrodniach docierały do społeczeństwa 
stolicy i poprzez organizacje podziemne 
do aliantów. Świat dowiedział się, co to 
są Palmiry. 

Pierwsze egzekucje w Palmirach od-
były się już w grudniu 1939 r., następ-
ne w styczniu, lutym i kwietniu 1940 r.  
14 czerwca 1940 r. po raz pierwszy 
Niemcy nie zasypali dołów ze zwłokami 
20 ofiar. Po tygodniu dokonano w tym 
miejscu największej egzekucji, a  nawet 
kilku egzekucji – mogiły zostały zapeł-
nione. 20 i  21 czerwca zginęło ponad 
360 osób. Ostatnia znana data egzeku-
cji w Palmirach – to 17 lipca 1941 r. Po 
tej dacie wyjeżdżały z więzień warszaw-
skich transporty więźniów, których śla-
dów nigdy nie odnaleziono, a o których 
wiadomo, że zginęli. Być może w Pusz-
czy Kampinoskiej, może nawet w pobli-
żu Palmir znajdują się mogiły, o których 
nic nie wiemy i  tylko przypadek może 
nas naprowadzić na ich ślad. 

Mimo surowego zakazu fotografo-
wania Niemcy wykonywali zdjęcia „pa-
miątkowe”. Niektóre z nich zostały prze-
chwycone przez Armię Krajową i  były 
publikowane w prasie podziemnej oraz 
w  wydawnictwach w  języku niemiec-

Palmiry
..........................................................................

Palmiry – to jedno z  bardziej 
znanych w Polsce miejsc zbrod-
ni niemieckich w czasie drugiej 
wojny światowej. Spoczywa tu 

ponad 2 tys. obywateli polskich, głów-
nie mieszkańców Warszawy. 

Już na początku okupacji Niemcy 
zaczęli przeprowadzać w  Warszawie 
(ogród sejmowy, uniwersytecki, dzie-
dzińce koszar) masowe egzekucje. Po-
nieważ informacje o  nich docierały do 
polskiego społeczeństwa, postanowili 
wybrać miejsce bardziej odosobnione. 
Wybór padł na teren Puszczy Kampino-
skiej, zwanej od tej pory Palmirami od 
nazwy wsi Palmiry, przez którą przejeż-
dżały transporty ze skazańcami. Lokali-
zacja w centrum lasu stwarzała dogodne 
warunki do utrzymania tajemnicy, a nie-
wielka odległość od centrum Warszawy 
(około 30 km) ułatwiała transport.

Przed wojną na tym terenie znaj-
dowały się składy amunicji  Twierdzy 
Modlin. Niemcy przed egzekucjami 
przygotowywali doły na zbiorowe mo-
giły, maskując je poprzez nadawanie im 
kształtów rowów przeciwlotniczych, le-
jów po wybuchach bomb, naturalnych 
zagłębień w  ziemi. W  dniu egzekucji 
robotnicy leśni otrzymywali wolne od 
pracy, ogłaszany był zakaz wstępu do 
lasu, teren obstawiały patrole wojska 
i żandarmerii. 

Więźniowie z  więzień warszaw-
skich, głównie Pawiaka oraz Rako-
wieckiej, byli wywożeni przed świtem. 
Stwarzano pozory, iż są przewożeni do 
innego więzienia, wywożeni na roboty 
do Niemiec lub do obozu koncentracyj-
nego. Zwracano im depozyty, niekiedy 
dokumenty, czasami wydawano nawet 
dodatkowe racje żywnościowe. Dopiero 
gdy ciężarówki skręcały w las, skazańcy 
zaczynali orientować się w sytuacji. Wy-
rzucali drobiazgi osobiste, czasem kart-
ki z informacjami, usiłując naprowadzić 
na swój ślad. Auta zatrzymywały się na 
szosie palmirskiej, skazańcom zawiązy-
wano oczy i  doprowadzano na miejsce 
kaźni. Tam rozstrzeliwano ich z  broni 
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|  Cmentarz w Palmirach

(fot. Maciej Mikulski)
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staną uwzględnione przy tworzeniu 
przyszłej ekspozycji. Stanowi więc 
zalążek nowego muzeum i  jest zapo-
wiedzią metamorfozy, jaką to miejsce 
będzie przechodzić w  najbliższych 
miesiącach. Zresztą już w  tej chwili 
widać pewne innowacje. Na elewacji 
muzealnego pawilonu umieszczono 
serię wielkoformatowych wydruków 
graficznych, opartych na oryginalnych 
niemieckich fotografiach – dokumen-
tach zbrodni. Pokazują one kolejne 
sceny dramatu, jaki się tu rozgrywał – 
ludzi przywożonych i  prowadzonych 
przez Niemców na egzekucję.

Obecnie prezentowana wystawa 
jest merytorycznie inna od poprzed-
niej. Upamiętnia wyłącznie najważ-
niejsze wydarzenia w  tym miejscu: 
egzekucje, powojenne ekshumacje 
i  tworzenie Cmentarza-Mauzoleum. 
Dla pogłębienia przekazu informacyj-
nego, skierowanego w dużej mierze do 
przybywającej tu licznie młodzieży, 
przedstawiono też szerszy kontekst hi-
storyczny – terror niemiecki w okupo-
wanej Warszawie w latach 1939-1944.

Ważną lekcją historii i  patrioty-
zmu są biogramy wybranych ofiar 
egzekucji. Obok życiorysów znanych 
osób pojawiają się np. biogramy pa-
triotycznej młodzieży z  warszaw-
skich drużyn harcerskich i  uczestni-
ków pierwszych tajnych organizacji 
niepodległościowych. Wykazy na-
zwisk osób pomordowanych, spo-
czywających na cmentarzu w  Palmi-
rach, tych zidentyfikowanych i  nie-
zidentyfikowanych, umieszczono na 
dwóch planszach, w  przeciwległych 
krańcach sali. We  fragmencie wysta-
wy dokumentującym prace ekshu-
macyjne przedstawiono ludzi, dzięki 
którym udało się po wojnie odnaleźć 
zbiorowe mogiły, i  którzy, pracując 
z wielkim poświęceniem, przyczynili 

Miasta, któremu powierzono prowa-
dzenie inwestycji, ogłosił przetarg na 
projekt nowego muzeum. Równocze-
śnie w  Muzeum Historycznym m.st. 
Warszawy (Muzeum w Palmirach jest 
jego filią) został powołany zespół hi-
storyków i plastyków, który rozpoczął 
prace nad jego koncepcją.

14 września 2009 r., w  dniu tra-
dycyjnie uroczyście obchodzonego 
w  Palmirach kościelnego święta Pod-

wyższenia Krzyża Świętego, otwar-
to nową ekspozycję, na razie jeszcze 
w  niewielkiej sali starego pawilonu. 
Przy okazji muzeum zmieniło nazwę. 
Dotychczasowa, funkcjonująca ponad 
30 lat: Muzeum Walki i Męczeństwa, 
nie była adekwatna do treści, jakie 
przekazuje najnowsza ekspozycja. 
Nowa nazwa:  Muzeum – Miejsce Pa-
mięci Palmiry lepiej określa prioryte-
towy cel przyszłej placówki – uczcze-
nie pamięci ludzi pomordowanych 
w latach 1939-1943.

Wystawa otwarta we wrześniu ma 
charakter tymczasowy i  będzie trwać 
do chwili oddania do użytku nowego 
gmachu, co przewiduje się na koniec 
2010 r., jednak jej główne założenia 
merytoryczne i  wystawiennicze zo-

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

     Muzeum w Palmirach 
        dziś i jutro
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Muzeum w  Palmirach od 
dawna wymagało zmian. 
Budynek był zaniedbany 
i  w  złym stanie technicz-

nym, a  ekspozycja zorganizowana 30 
lat temu – przestarzała. Umieszczona 
w  jednej sali (ok. 90 m2) ukazywała 
w  sposób skrótowy, niekiedy wręcz 
hasłowy, w  szerokim kontekście hi-
storycznym i  czasowym dzieje tego 
rejonu Puszczy Kampinoskiej, od 

przeprawy wojsk Jagiełły w  1410 r. 
przez Wisłę pod Czerwińskiem (duża  
mapa-plansza) po tragiczne wydarze-
nia okresu drugiej wojny światowej. 
Muzealne wnętrze wypełniały trady-
cyjne plansze i gabloty z kopiami do-
kumentów i fotografii oraz z różnego 
rodzaju wydawnictwami.

Zasadnicze zmiany przyniósł rok 
2009 w  związku z  obchodami 70. 
rocznicy dwóch ważnych wydarzeń: 
wybuchu drugiej wojny światowej 
i  pierwszych egzekucji w  Palmirach. 
Zapadły decyzje o przekształceniu do-
tychczasowej placówki w nowoczesny 
obiekt. Oprócz przyznanych fundu-
szy miejskich dofinansowanie obie-
cała też Unia Europejska. W połowie 
roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy 

1
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dowanych. Ekspresyjną atmosferę 
miejsca dodatkowo podkreśla pojawia-
jący się na wystawie graficzny motyw 
lasu. Poprzez siatkę z wydrukowanymi 
fotografiami drzew można np. zoba-
czyć podświetlane więzienne naczynia 
– pamiątki po więźniach z Pawiaka.

Wyjątkową funkcję na ekspozy-
cji pełnią specjalnie zaprojektowa-
ne gabloty. Ze  względu na charak-
ter niektórych obiektów, np. listów 
z  ledwo widocznym tekstem, są one 
płaskie, wysokie i  dodatkowo oświe-
tlone punktowym stałym światłem. 
Ustawione w  jednej linii na środku 
sali tworzą ciąg, do którego zwiedza-
jący ma łatwy dostęp. W  gablotach 
umieszczono pamiątki po konkret-
nych osobach – ofiarach egzekucji. 
Z czasem, gdy uda się zgromadzić wię-
cej materiału, w każdej z gablot będzie 
opowiedziana historia pojedynczej 
osoby lub rodziny. Na razie udało się 
to tylko w paru przypadkach.

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

się do identyfikacji ofiar i stworzenia 
cmentarza. 

Ekspozycję zamyka dział, w  któ-
rym ukazano, jak ważną rolę w świado-
mości historycznej Polaków odgrywa-
ją Palmiry (Palmiry – Symbol Pamięci 
Narodowej). Zaprezentowano w  nim 
fotografie z  licznych rocznicowych 
uroczystości i obchodów ważnych wy-
darzeń w kampinoskim lesie.

Palmiry – to miejsce szczegól-
ne i  dlatego zamierzeniem autorów 
było stworzenie wystawy ekspresyjnej 
i emocjonalnej. Wymagało to równo-
czesnego oddziaływania na zwiedza-
jących w płaszczyźnie scenograficznej 
i  merytorycznej. Przy aranżacji prze-
strzeni ekspozycyjnej wykorzystano 
więc niektóre pomysły zaczerpnięte 
ze  scenografii teatralnej. Do wnętrza 
wprowadzono zmienne światło, które 
przy zainstalowaniu na pierwszym pla-
nie siatkowych wydruków graficznych 
z przekazem historycznym (teksty in-
formacyjne, dokumenty, fotografie) 
i na drugim – grafik, dało możliwość 
podświetlenia w  cyklicznych fazach 
tych dwóch planów. Grafiki, cały czas 
widoczne w  tle, wzmacniają emocje 
przy odbiorze właściwego przekazu 
merytorycznego. Podobny efekt osią-
gnięto dzięki zastosowaniu podkładu 
dźwiękowego – wyczytywanych przez 
lektora imion i nazwisk osób pomor-

zgromadzone dokumenty, np. powo-
jenna korespondencja i  zaświadczenia 
z Polskiego Czerwonego Krzyża, uka-
zują wielomiesięczne, nieraz wielo-
letnie poszukiwania przez zrozpaczo- 
ne rodziny jakichkolwiek informacji  
o swoich bliskich.

Wśród zaprezentowanych pamią-
tek są też te najbardziej poruszające 
– z  powojennych ekshumacji, któ-
re znaleziono przy ofiarach i  które 
ułatwiły ich identyfikację. W  jednej 
z  gablot pokazane są pamiątki po 
Witoldzie Romanowskim, oficerze 
lotniku i  plastyku. Wśród zachowa-
nych przedmiotów można obejrzeć 
grypsy, fragmenty rysunków wykona-
nych w  więzieniu, kawałek blankietu 
pocztowego, a  nawet strzępy ubrania 
i chusteczki z inicjałami „ZK”, jakimi 
znajoma Witolda Romanowskiego 
oznaczała rzeczy wysyłane do niego na 
Pawiak. Na wystawie zaprezentowano 
też m.in. przestrzeloną kartkę poczto-
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1 |  Obecna elewacja pawilonu muzealnego 
w Palmirach

2 |  Widok z góry projektowanego zespołu 
muzealnego

3 |  Koncepcja projektowa usytuowania nowego 
muzeum

................................................................................
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Pokazywane w  gablotach eks-
ponaty zebrano dzięki zaangażowa-
niu rodzin i  ich darom. A  trzeba tu 
wspomnieć, że do muzeum trafiają 
pamiątki przechowywane w  domach, 
jak najcenniejsze relikwie. Niekiedy 
są to karteczki z  ostatnimi informa-
cjami, jak np. pożółkła bibułka od 
Stanisława Beera, artysty malarza, 
który 19 czerwca 1940 r. w  grypsie 
z Pawiaka skierowanym do żony pisał 
o  wyjeździe na roboty rolne, a  dzień 
później został rozstrzelany. Niektóre 
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wą wysłaną do Feliksa Sudara i równie 
zniszczone fragmenty modlitewnika 
Witolda Hulewicza.

O tym, że obecna wystawa w Pal-
mirach wywołuje emocje, można się 
przekonać obserwując zwiedzających, 
niejednokrotnie bardzo poruszonych. 
O  pozytywnym odbiorze ekspozy-
cji świadczy też fakt, że do muzeum 
zgłasza się coraz więcej rodzin. Na 
początku listopada ubiegłego roku 
pamiątki przyniosła rodzina Józefa 
Bardadina, inżyniera chemika. Wśród 
przekazanych przedmiotów znalazł 
się cały depozyt ekshumacyjny, który 
najbliżsi  otrzymali po zidentyfikowa-
niu jego zwłok (fragmenty dokumen-
tów, strzępy marynarki, spodni, szali-
ka), zaświadczenie z gestapo z 1942 r. 
o  śmierci, ale bez podania przyczyny 
zgonu oraz powojenne wycinki praso-
we z artykułami o egzekucjach w  Pal-
mirach. Zdeponowane przedmioty,  
po odpowiedniej konserwacji, znajdą 
się na ekspozycji.

W muzeum wraz z napływem pa-
miątek rozpoczęto rejestrowanie in-
formacji pozyskiwanych od rodzin. 
W  tworzonej kartotece osobowej 
osób pomordowanych znalazły się 
rubryki dotyczące okoliczności ich 
aresztowania i  śmierci, a  nawet bi-
bliografia (źródła archiwalne, opra-

cowania). Na 2010 r. zaplanowane 
jest też rozpoczęcie projektu, równie 
ważnego dla zachowania pamięci – 
rejestrowanie świadectw osób pamię-
tających tragiczne wydarzenia z  lat  
1939-1943.

Nowa placówka muzealna w  Pal-
mirach ma być nowoczesna i multime-
dialna. Obok oryginalnych ekspona-
tów, wielkoformatowych siatkowych 
wydruków graficznych i  przeszkleń 
z  przekazem historycznym pojawią 
się projekcje archiwalnych fotografii 
i  dokumentów w  formie animowa-
nych zapisów filmowych, nagrania do 
odsłuchu itd.

Obecnie trwają prace nad scena-
riuszem ekspozycji nowego muzeum. 
Ma ona przede wszystkim upamięt-
niać Palmiry, jako ważne dla Polaków 
miejsce pamięci narodowej. W  spo-
sób ogólny uwzględni też istotne, 
a  mniej znane społeczeństwu wyda-
rzenia historyczne, które rozegrały się 
w  ciągu ostatnich 150 lat na terenie 
całej Puszczy Kampinoskiej. Kam-
pinoski Park Narodowy ma bowiem 
niepowtarzalny charakter, przejawia-
jący się we  wzajemnym przenikaniu 
przyrody i  historii. Tu staczali walki 
i  ukrywali się powstańcy w  1863 r., 
polscy żołnierze we wrześniu 1939 r., 
żołnierze Polski Podziemnej w  okre-

sie niemieckiej okupacji, a  w  1944 r.  
w  Kampinosie rozegrał się ważny 
rozdział Powstania Warszawskie-
go. Świadczą o  tym liczne mogiły, 
cmentarze partyzanckie i  wojenne. 
Poszerzenie tematu wzbogaci prze-
kaz merytoryczny planowanych zajęć 
dydaktycznych dotyczących historii 
Polski, np. w kontekście tradycji nie-
podległościowej. 

Od października 2009 r. znany już 
jest przyszły wygląd nowego budynku 
muzealnego w  Palmirach. Stołeczny 
Zarząd Rozbudowy Miasta wybrał 
projekt opracowany przez architektów 
z  biura projektowego WXCA. Stary 
budynek zostanie rozebrany. Nowy, 
wkomponowany w  otoczenie będzie 
parterowy, przeszklony, o płaskim da-
chu porośniętym zielenią. Zbrodnię 
upamiętni ponad 2 tysiące otworów 
przebitych w  betonowych ścianach, 
przypominających ślady po kulach. 
Powierzchnia muzeum będzie miała 
około 1 tys. m2, z tego około 600 m2  
zajmie ekspozycja stała. W  budynku 
znajdą się m.in. biblioteka, pracownia 
naukowa, magazyny zbiorów, bufet. 
Będzie tam także miejsce na wystawy 
czasowe, konferencje, spotkania i róż-
norodne działania edukacyjne.  

      
Joanna Maldis

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

4 | 5 |  Fragmenty projektowanej ekspozycji

(fot. 1 – Maciej Mikulski, 2-5 – ilustracje projektowe 
Firmy WXCA)
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z kaskadą. Na zaporze wodnej w Le-
śnej zastosowano urządzenia zrzuto- 
we w  postaci dwóch przelewów kie-
lichowych. W  Lubachowie przelewy 
stałe umieszczone są w koronie zapo-
ry. Elektrownie zaporowe wyposażo-
no również w sztolnie obiegowe i upu-
sty denne, wykorzystywane przy kon-
serwacji zbiorników i przepuszczaniu 
wód powodziowych. Elektrownie 
przepływowe korzystają ze  spiętrzeń 

Dolinom ku ochronie, 
                 falom na przekór,    
    wszystkim na pożytek...

Z uwagi na ochronę przeciw-
powodziową ziem leżących 
w dorzeczu Odry, na począt-
ku XX w. podjęto budowę 

zbiorników wodnych. Wznoszono 
stosunkowo duże obiekty, przy któ-
rych funkcjonowały elektrownie za-
porowe, połączone ze  zbiornikami 
retencyjnymi. Produkcja energii elek-
trycznej była logicznym uzupełnie-
niem funkcji ochrony przeciwpowo-

1

1 |  Budynek elektrowni wodnej 
Wrzeszczyn

2 | 3 |  Elektrownia wodna 
Pilchowice I – budynek 
elektrowni (2) oraz 
hydrozespół, na pierwszym 
planie prądnica produkcji 
Siemensa z 1911 r. (3)

....................................................

jazowych z  zamknięciami klapowy-
mi. W  Bobrowicach I  zastosowano 
zamknięcie    segmentowo-klapowe, 
a w elektrowni Wrzeszczyn zamknię-
cie klapowe systemu Stoneya. Elek-
trownia Pilchowice II zasilana jest 
za pomocą kanału derywacyjnego. 
Zaprojektowane w  ubiegłym wieku 
rozwiązania hydrotechniczne spraw-
dzają się w codziennej pracy poszcze-
gólnych zakładów. Przy produkcji 

2

3

..........................................................................

dziowej. Później rozpoczęto budowę 
mniejszych siłowni, służących jedynie 
produkcji prądu elektrycznego. Były 
to elektrownie przepływowe, korzy-
stające z energii biegu rzeki.

W  poszczególnych obiektach za-
stosowano unikatowe rozwiązania 
architektoniczne i  techniczne. Na 
zaporach wodnych w  Pilchowicach 
i  Złotnikach funkcjonują niekontro-
lowane przelewy powierzchniowe 
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energii elektrycznej wykorzystuje się 
hydrozespoły funkcjonujące nieprze-
rwanie od ponad 80 lat. W kolejnych 
elektrowniach zamontowano turbiny 
wodne systemu Francisa lub Kaplana 
produkcji firmy J. M. Voith i prądnice 
synchroniczne powstałe w zakładach 
Siemensa lub AEG. Poszczególne 
hydrozespoły cechują się swoistym 
pięknem    dziewiętnastowiecznych  
konstrukcji    przemysłowych,    sta-
rannie wykończonych mosiężnymi  
detalami.

W  ostatnich latach przeprowa-
dzono generalne remonty elektrowni 
wodnych: Pilchowice I  i  Leśna. Re-
mont zapór obejmował uszczelnienie 
korpusów od strony odwodnej oraz 
oczyszczenie i  spoinowanie oblico-
wania kamiennego od strony odpo-
wietrznej, naprawę systemu drenów 
wewnątrz zapór oraz uzupełnienie 
braków w dekoracji kamiennej. Prze-
prowadzono również remont budyn-
ku elektrowni wodnej Pilchowice I. 
Hydrozespoły podlegają bieżącym 
remontom eksploatacyjnym.

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych XX w. elektrow-
nia wodna w  Lubachowie 
wraz z  wyposażeniem tech-
nicznym została wpisana do 
rejestru zabytków. W 2000 r. 
znalazły się w  rejestrze 34 
hydrozespoły,   stanowiące 
wyposażenie 12 elektrowni 
wodnych: Bobrowice I, II, 
III, Wrzeszczyn, Pilchowice 
I, II, Włodzice, Kraszewice, 
Szklarska Poręba I, II, Złot-
niki i  Leśna. W  przyszłości 
wpis do rejestru powinien 
objąć również obiekty ar-
chitektoniczne.   Utrzymy-
wanie historycznych urzą- 
dzeń przemysłowych w  ru-
chu przy zachowaniu ich 
pierwotnej funkcji jest naj- 
skuteczniejszą formą ochro-
ny zabytków techniki. Elek-
trownie wodne są ważnym 
źródłem czystej niewyczer-
panej energii i  stanowią 
wspólne dziedzictwo dwóch 

którym dostarczana jest woda do tur-
bin. Budowę elektrowni ukończono 
w 1916 r., natomiast prace przy wzno-
szeniu zapory sfinalizowano w 1917 r. 
Kamienno-betonowa zapora wodna 
licowana okładziną z kamienia grani-
towego wyposażona została w dziesięć 
przelewów stałych, umieszczonych na 
koronie zapory. Pojemność zbiornika 
wynosi 8 mln m3. Do produkcji ener-
gii wykorzystywane są trzy turbiny 
wodne systemu Francisa produkcji 
J.M. Voith z 1913 r. i generatory syn-
chroniczne Siemens Schuckert Werke 
również z  1913  r. W  dyspozytorni 
zachowano dawne wyposażenie tech-
niczne z  oryginalnymi przyrządami 
kontrolno-pomiarowymi.

Bobrowice I. Budynek elektrowni 
wraz z blokiem upustów dennych usy-
tuowany został w  korycie rzeki Bóbr  
po prawej stronie jazu. Stanowi on 
część kamienno-betonowej zapory 
wodnej, zwieńczonej zamknięciem 
segmentowo-klapowym. Układy ste- 
rowania i  napędy klap ulokowane 

4 | 5 |  Elektrownia 
wodna Leśna – budynek 
elektrowni (4) oraz 
przelew kielichowy na 
zaporze (5)

6 |  Elektrownia wodna 
Złotniki – turbina wodna 
systemu Francisa z 1921 r. 

7 |  Znak firmowy AEG, 
umieszczony na jednej 
z prądnic w elektrowni 
Pilchowice II

(zdjęcia: Marek Barszcz)

.........................................

sąsiednich narodów – polskiego i nie-
mieckiego.

Lubachów. W  ramach tworzenia 
systemu ochrony przeciwpowodzio-
wej Dolnego Śląska wybudowano 
na Bystrzycy w  odległości 10  km od 
Świdnicy zbiornik retencyjny i  elek-
trownię wodną. Budynek siłowni 
zlokalizowany w  oddaleniu od zapo-
ry został połączony ze  zbiornikiem 
stalowym nitowanym rurociągiem 
o długości 968,5 m i  średnicy 1,8 m, 

zostały na koronie jazu. Produkcja 
energii odbywa się przy użyciu trzech 
podwójnych turbin wodnych syste-
mu Francisa produkcji J.M. Voith 
z 1924 r., umieszczonych w komorach 
zalanych wodą. Betonowa obudowa 
komory stanowi jednocześnie ścianę 
odwodną hali maszyn. Poszczególne 
generatory, produkcji AEG z 1924 r., 
napędzane są poprzez wały odchodzą-
ce od każdej turbiny. Elewacje odda-
nego w  1925  r. budynku elektrowni 
oraz części filarów jazu mają okładziny 

4
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kamienne z  granitu, idealnie harmo-
nizujące z otaczającą górską przyrodą.

Wrzeszczyn. W latach 1926-1927 
wybudowano na rzece Bóbr drugą 
elektrownię zaporową, wyposażoną 
w jaz kamienno-betonowy z zamknię-
ciami klapowymi (w  tym wypadku 
systemu Stoneya). Podobnie jak w si-
łowni Bobrowice I, budynek elektrow-
ni wraz z  komorą upustów dennych 
umieszczono na przedłużeniu jazu, 
przegradzającego rzekę po prawej jego 
stronie, w taki sposób, że budynek sta-
nowił część zapory wodnej. Napędy 
i  układy sterowania klap ulokowano 
na koronie jazu. Elektrownia, jako 
pierwsza na Dolnym Śląsku, została 
wyposażona w  dwa najnowocześniej-
sze na ówczesne czasy hydrozespoły 
systemu Kaplana produkcji J.M. Voith 
z  1926  r., sprzężone z  generatorami 
synchronicznymi produkcji Siemens 
Schuckert Werke również z  1926  r. 
Na uwagę zasługują granitowe elewa-
cje budynku produkcyjnego, z płasko-
rzeźbą przedstawiającą orła trzymają-
cego w szponach pioruny.

Pilchowice I. W  1903  r. rozpo-
częto budowę największego na tere-
nie Sudetów zbiornika retencyjnego 
i  elektrowni w  Pilchowicach. Otwar-
cia elektrowni wraz ze  zbiornikiem 
wodnym o  pojemności 50 mln m3 

dokonano 16 listopada 1912  r. przy 
udziale cesarza Niemiec Wilhelma II. 
Produkcję energii elektrycznej przy 
użyciu pięciu hydrozespołów zakład 
rozpoczął 28 lutego 1913 r. W 1923 r. 
w  przedłużonym skrzydle budyn-
ku umieszczono szósty hydrozespół. 
Układ hydrotechniczny zapory wypo-
sażony został w ciekawy system zrzutu 
wody. Zastosowano rzadko spotyka-
ne rozwiązanie w  postaci przelewu 
powierzchniowego z  kaskadą beto-
nową. Produkcja energii odbywa się 
przy użyciu sześciu hydrozespołów, 
wyposażonych w  turbiny wodne sys-
temu Francisa, w  spirali, produkcji 
J.M. Voith, oraz czterech generatorów 
produkcji Siemens Schuckert Werke 
z  1911  r. i  jednego produkcji AEG 
z  1921  r. Monumentalna architektu-

ra wysokiej na 45 m zapory wodnej 
i  starannie wykończonego budynku 
elektrowni robią ogromne wrażenie 
na turystach odwiedzających Sudety.

Pilchowice II. 13 października 
1927 r. otwarto w Nielestnie na rzece 
Bóbr elektrownię wodną przepływo-
wą, działającą za pomocą kanału dery-
wacyjnego o długości 1396 m. Pozwo-
liło to na uzyskanie w miejscu budowy 
elektrowni 5 m spadku wody. Do pro-
dukcji energii używane są do dziś trzy 
hydrozespoły systemu Francisa pozio-
me bliźniacze w  komorze, produkcji 
J.M. Voith z 1927 r., sprzężone z gene-
ratorami synchronicznymi produkcji 
AEG z 1927 r. Były to ostatnie turbi-
ny tego typu montowane w elektrow-
niach należących do przedsiębiorstwa 
Provinzial-Elektrizitätswerkes   Nie-
derschlesien.

Leśna. Jest to najstarsza elektrow-
nia wodna w Polsce – otwarta zosta-
ła w  1907 r. Według projektu Curta 
Bachmanna powstał zespół budowli 
hydrotechnicznych, składający się 
z  usytuowanej na Kwisie zapory ka-
mienno-betonowej, tworzącej zbior-
nik powodziowo-energetyczny o  po-
jemności 15 mln m³, i  znajdującego 
się 100  m niżej budynku elektrowni. 
Licowana kamieniem łamanym zapo-

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

ra wodna wyposażona została w  uni-
katowy system zrzutu wody w postaci 
dwóch sztolni obiegowych z upustami 
bocznymi i przelewami studziennymi 
(kielichowymi), zakończonych niec-
kami wypadowymi. Budynek elek-
trowni, ukształtowany w duchu histo-
ryzmu, tynkowany, usytuowany jest 
na prawym brzegu rzeki, bezpośred-
nio przy skarpie. Do dziś w elektrow-
ni pracuje sześć turbin systemu Franci-
sa, spiralnych, bliźniaczych, produkcji 
J.M. Voith z  1907  r. i  pięć oryginal-
nych generatorów synchronicznych 
produkcji Siemens Schuckert Werke 
z  1907  r. Turbiny zasilane są dwoma 
rurociągami turbinowymi o  średnicy 
1100  mm z  wlotami umieszczonymi 
16 m przed zaporą.

Złotniki. Budowę zbiornika po-
wodziowo-energetycznego o  pojem-
ności 10,5 mln m³ i elektrowni ukoń-
czono w  listopadzie 1924  r. Zapora 
wodna licowana kamieniem grani-
towym ma unikatowy system zrzutu 
wody w postaci przelewu kaskadowe-
go. W  wypadku niebezpieczeństwa 
przelania przez koronę zapory przelew 
odprowadza nadmiar wody, który kie-
rowany jest poniżej tamy po wykutej 
w litej skale kaskadzie. W elektrowni 
zamontowane są trzy hydrozespoły 
systemu Francisa, spiralne, bliźniacze, 
produkcji J.M. Voith z 1921 r., sprzę-
gnięte z prądnicami synchronicznymi 
produkcji Siemens Schuckert Werke 
z 1921 r. Zasilane są rurociągami tur-
binowymi, których wloty znajdują się 
w ścianie odwodnej zapory.

Marek Barszcz

7
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Latem 1997 r. zapragnąłem ku-
pić pierwszą w  swoim życiu 
szablę, a konkretnie – rosyjską 
szablę ofi cerską z  czasów car-

skich. Tak się akurat złożyło, że w ofer-
cie stołecznych antykwariatów był wte-
dy zaledwie jeden, w miarę przyzwoicie 
zachowany egzemplarz. 

Według fundamentalnego opra-
cowania Aleksandra Czerwińskiego 
i  Lesława Dudka Szabla żołnierza pol-
skiego XIX i XX wieku w zbiorach Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie 
(Wrocław-Warszawa 1988), zakupiona 
przeze mnie broń powinna być szaszką 
ofi cerską wzór 1909, stanowiącą mo-
dyfi kację wzoru 1881. Ma  mosiężną 
rękojeść typu zamkniętego, „jelec z  po-
jedynczym płaskim kabłąkiem przednim, 
obustronnie zdobionym cyzelowanym re-
liefem. Tylne ramię jelca zakończone łez-
ką z oczkiem [...]”. Pochyloną do przodu 
głowicę rękojeści wieńczy owalna ro-
zetka z  rozchylonym kielichem kwia-
tu. Na kapturku, ozdobionym dwoma 
reliefami (dolny z  liśćmi laurowymi), 
umieszczony jest okrągły medalion 
z ozdobnym monogramem „Н II” – ce-
sarza Mikołaja II. Karbowany uchwyt 
rękojeści został wykonany z ciemnobrą-
zowej masy ebonitowej; od strony jelca 
obejmuje go mosiężny pierścień. Na rę-
kojeści znajdują się dwie sygnatury. Na 
spodzie tylnego ramienia jelca wybito 
znak producenta: dwulinijkowy napis 
„СЛАВА МОСКВА”, na boku jelca, 
poniżej uchwytu – literę „M”.

Pierwsze rozterki przyniosła ana-
liza głowni. Ewentualnie można ją 
było przyrównać do ofi cerskiej szaszki 
nagrodowej, wzór 1881 (nr 54 w  ka-
talogu A. Czerwińskiego i  L. Dudka), 
jednak najbardziej pasowała do opisu 
żołnierskich szaszek wzór 1881 (nr 
51, 52 i 53 w tymże katalogu) – „obu-
stronnie szlifowana w  szeroką wklęsłą 

ZBIORY I ZBIERACZE

mieszankę najsłabszych ele-
mentów różnych egzempla-

rzy, przeznaczoną dla naiwnych, 
początkujących zbieraczy. Zain-
teresowanie kolegi wzbudziły je-
dynie resztki niklowania głowni, 
typowego dla broni ofi cerskiej. 
Całkowicie druzgocącą opinię 
uzyskałem w  znanej stołecznej 
placówce muzealnej. Stwierdzo-
no, że mój nabytek – to defi ni-
tywnie składak, a  niespotykana 
sygnatura producenta głowni 
została najprawdopodobniej na-
bita przez fałszerza. Sugerowano, 
abym rozebrał szablę na części, 
po czym sprzedał je na pchlim 
targu.

Nie dałem za wygraną i roz-
począłem poszukiwania facho-
wej literatury. Zapoznałem się 
chyba ze  wszystkimi wydanymi 
w  Polsce katalogami i  opraco-
waniami o  broni białej z  XIX 
i XX w., obejrzałem także kil-
ka muzealnych kolekcji. Nie-
stety, zawsze z  tym samym 
skutkiem. Szaszki ofi cerskie 
wzór 1881 i  1909 mają im-
portowane głownie wytwór-
ców z  miasta Solingen albo 

rodzime – ze  słynnej „Oru-
żiejnoj fabriki Złatoust”, ozdobione 
wytrawionymi ornamentami roślinny-
mi, godłami cesarskimi, panopliami, 
często niklowane. Głownie szaszek 
żołnierskich z  tego okresu przeważnie 
wyprodukowano w Złatoust. Nie mają 
żadnych zdobień, za to opatrzone są 

dodatkowymi sygnaturami: datami 
produkcji, znakami kontrolnymi. Je-
dynym punktem zaczepienia okazał 
się opis nr 52 we wspomnianej książce 
A. Czerwińskiego i L. Dudka. Pokaza-
no tu szaszkę żołnierską, której głow-

żiejnoj fabriki Złatoust”, ozdobione 

mieszankę najsłabszych ele-
mentów różnych egzempla-

rzy, przeznaczoną dla naiwnych, 
początkujących zbieraczy. Zain-
teresowanie kolegi wzbudziły je-
dynie resztki niklowania głowni, 
typowego dla broni ofi cerskiej. 
Całkowicie druzgocącą opinię 
uzyskałem w  znanej stołecznej 
placówce muzealnej. Stwierdzo-
no, że mój nabytek – to defi ni-
tywnie składak, a  niespotykana 
sygnatura producenta głowni 
została najprawdopodobniej na-
bita przez fałszerza. Sugerowano, 
abym rozebrał szablę na części, 
po czym sprzedał je na pchlim 
targu.

Nie dałem za wygraną i roz-
począłem poszukiwania facho-
wej literatury. Zapoznałem się 
chyba ze  wszystkimi wydanymi 
w  Polsce katalogami i  opraco-
waniami o  broni białej z  XIX 
i XX w., obejrzałem także kil-
ka muzealnych kolekcji. Nie-
stety, zawsze z  tym samym 
skutkiem. Szaszki ofi cerskie 
wzór 1881 i  1909 mają im-
portowane głownie wytwór-
ców z  miasta Solingen albo 

rodzime – ze  słynnej „Oru-
żiejnoj fabriki Złatoust”, ozdobione 

mentów różnych egzempla-
rzy, przeznaczoną dla naiwnych, 
początkujących zbieraczy. Zain-
teresowanie kolegi wzbudziły je-
dynie resztki niklowania głowni, 
typowego dla broni ofi cerskiej. 
Całkowicie druzgocącą opinię 
uzyskałem w  znanej stołecznej 
placówce muzealnej. Stwierdzo-
no, że mój nabytek – to defi ni-
tywnie składak, a  niespotykana 
sygnatura producenta głowni 
została najprawdopodobniej na-
bita przez fałszerza. Sugerowano, 
abym rozebrał szablę na części, 
po czym sprzedał je na pchlim 
targu.

Nie dałem za wygraną i roz-
począłem poszukiwania facho-
wej literatury. Zapoznałem się 
chyba ze  wszystkimi wydanymi 
w  Polsce katalogami i  opraco-
waniami o  broni białej z  XIX 
i XX w., obejrzałem także kil-
ka muzealnych kolekcji. Nie-
stety, zawsze z  tym samym 
skutkiem. Szaszki ofi cerskie 
wzór 1881 i  1909 mają im-
portowane głownie wytwór-
ców z  miasta Solingen albo 

rodzime – ze  słynnej „Oru-
żiejnoj fabriki Złatoust”, ozdobione 

bruzdę, zwężającą się stopnio-
wo w  kierunku pióra o  lekko 
zaznaczonych ościach. Sztych 
centryczny. Nasada z  wyraź-
nym obustronnym progiem”. 
Na zewnętrznej stronie nasa-
dy mojego egzemplarza brak 
jakichkolwiek oznaczeń. Na 
stronie wewnętrznej znajduje 
się częściowo zatarta sygnatu-
ra producenta: profi l armaty 
z piramidą kul, a pod spodem 
napis „СИДОРОВ:Сья”. 

Pochwa została wykona-
na już pod koniec XX w., ale 
zgodnie z  wzorem z  epoki. 
Drewniane łupki obciągnię-
to barwioną na czarno skórą. 
Wszystkie elementy metalowe 
są mosiężne: szyjka pochwy 
z  wypukłym pierścieniem do 
mocowania rapcia, ryfk a w  po-
staci wypukłego pierścienia z kół-
kiem do mocowania drugiego rapcia, 
trzewik. Mocowania rapci znajdują się 
na zewnętrznej krawędzi pochwy (do 
noszenia szaszki na sposób wschodni). 

Po zakupie oddałem szablę do zna-
jomego kolekcjonera broni białej. Miał 

on ocenić, czy możliwe jest usunięcie 
pokorozyjnych przebarwień na szty-
chu głowni. Niestety, potwierdził moje 
obawy: głownia jest typu żołnierskiego, 
niespotykanego w szablach ofi cerskich. 
Uznał, że zakupiłem tzw. składak – 

         Perypetie 
  z szablą 

................................................................................................................................................
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XX w.: Pełnym zbiorze praw Imperium 
Rosyjskiego, Rozkazach ministra wojny, 
Rozkazach resortu wojskowego, Zbiorze 
praw i  postanowień odnoszących się do 
spraw zarządu wojskowego, Rozkazach 
resortu morskiego. Tak więc nazewnic-
two, datowanie i opisy A. Kulińskiego 
można uznać za wiarygodne i  zgodne 
z realiami epoki.   

Na początku sięgnąłem do charak-
terystyki szaszki oficerskiej wzór 1881. 
Autor objaśnia, iż jest to oficerska szasz-
ka dragońska, która w 1881 r. zastąpiła 
dotychczas stosowane różne typy sza-
bel oficerskich i generalskich kawalerii 
i piechoty, a  także oficerskie i general-
skie pałasze kirasjerów. Tylko cztery 
pułki kirasjerów gwardii i  dwa pułki 
huzarów gwardii mogły nadal używać 
starych szabli i  pałaszów, ale jedynie 
do mundurów paradnych podczas po-
koju. Za panowania Mikołaja II w jed-
nostkach używających wzoru 1881 
wprowadzono oficerską 
szaszkę dragońską wzór 
1881/1909, różniącą 
się od poprzedniczki 
detalami rękojeści (inne 
karbowanie uchwytu, 
inny kapturek i  roze-
tka, medalion z  mo-
nogramem „H II”). Jej 
charakterystyka   jest 
analogiczna do egzem-
plarzy zdefiniowanych 
przez A. Czerwińskiego  
i L. Dudka jako szaszki 
oficerskie wzór 1909.

Wzór 1881/1909 
był produkowany do 
1917 r., tj. do rewolucji lutowej w Rosji. 
Jeszcze przed wybuchem Wielkiej Woj-
ny doczekał się modyfikacji, określonej 
jako „oficerska szabla piechoty wzór 
1913”. Różnice sprowadzały się do 
zmiany pochwy na stalową (przypinaną 
do rapci typu zachodnioeuropejskiego) 
oraz... do zmiany nazwy. Nową-starą 
broń przydzielono wszystkim oficerom 
i generałom piechoty, artylerii (z wyjąt-
kiem konnej, górskiej konnej i  kozac-
kiej), wojsk inżynierskich, wojsk kole-
jowych, oddziałów wspomagających, 
sztabów (z  wyjątkiem gwardyjskich, 
kawaleryjskich i  kozackich), zarządów 
(z  wyjątkiem gwardyjskich, kawaleryj-

skich, artylerii konnej i kozackich), in-
stytucji i zakładów resortu wojskowego 
(z wyjątkiem szkolnych i kozackich). 

Prawny galimatias, dotyczący zasad 
przydzielania broni białej, był dość ty-
powy dla straszliwie zhierarchizowanej 
rosyjskiej armii. Ostre przełamanie tego 
skostniałego systemu nastąpiło dopiero 
podczas wojny – w rezultacie zabloko-
wania importu z  Europy Zachodniej 
oraz rosnących ograniczeń materia-
łowych. Wojsko potrzebowało broni, 
której głównymi zaletami byłby nie ele-
gancki wygląd i bogactwo zdobień, lecz 
funkcjonalność i  skuteczność w  walce. 
Z jednej strony uległy uproszczeniu za-
sady przydzielania uzbrojenia, z drugiej 
pojawiła się większa dowolność w sto-
sowaniu wzorów, a  także egzemplarzy 
zdobycznych i  niewojskowej prowe-
niencji. Rządowa fabryka w  Złatoust 
nie nadążała już z  produkcją, więc na 
potrzeby frontu zaczęły pracować licz-

ne, głównie prywatne, 
zakłady i manufaktury. 

Przedostatni roz-
dział książki A. Kuliń-
skiego poświęcony jest 
właśnie producentom 
oraz stosowanym przez 
nich oznaczeniom. Tu 
wreszcie    znalazłem 
opis swojej „nietypo-
wej” sygnatury głow-
ni. „СИДОРОВ” – to 
znak „fabryki wyrobów 
stalowych,   działającej 
we  wsi Gorodiszczi Gu-
berni Włodzimierskiej 
od   pierwszej   połowy 

XIX w. do 1917 r. Podczas pierwszej 
wojny światowej fabryka w  niewielkiej 
ilości przygotowała głownie do broni bo-
jowej. Znak stawiano na nasadzie głow-
ni.”  Warto było poczekać... 

Czy to już koniec zagadek i  po-
szukiwań? Otóż nie. Na jelcu mojej 
szaszki widnieje litera „M”. Według 
A. Kulińskiego nabijano tu skróty nazw 
jednostek wojskowych, do których tra-
fiały konkretne egzemplarze, lecz tylko 
na broni żołnierskiej. Co więc w  tym 
wypadku oznacza litera „M”? Na razie 
nie wiadomo.

Przemysław Boguszewski

5
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nia ma podobne oznaczenie: „armata 
z trzema okrągłymi kulami, pod znakiem 
wybity napis: СИДОРОВ:ОМ”. Mój 
nabytek na długie lata wylądował w ką-
cie szafy. Zniechęcony poszukiwaniami 
zacząłem rozważać jego sprzedaż.

Podczas pobytu w Moskwie w 2003 r.  
wybrałem się na jeden z  największych 
lokalnych bazarów – Targ Izmajłowo. 
Tu, od jednego z handlarzy militariami 
usłyszałem: – „Przywieź ją, kupimy”. Za 
mój egzemplarz zaproponował sumę 
kilkakrotnie wyższą niż polska anty-
kwaryczna cena sprzedaży „markowej” 
szaszki oficerskiej. Niebawem dowie-
działem się dlaczego. Otóż dwa lata 
wcześniej ukazało się drukiem dwuto-
mowe opracowanie pt. Russkoje chołod-
noje orużije XVIII-XX ww. (w tłumacze-
niu: Rosyjska broń biała XVIII-XX w.) 
autorstwa Aleksandra Kulińskiego, 
głównego kustosza Wojskowo-Histo-
rycznego Muzeum Artylerii, Wojsk 
Inżynierskich i  Wojsk Łączności w  St. 
Petersburgu. W  książce zaprezento-
wano ponad tysiąc zunifikowanych 
wzorów uzbrojenia (szpady, pałasze, 
szable, szaszki, tasaki, kordziki, noże, 
kindżały, broń nagrodowa i  drzew-
cowa, bagnety). Punktem wyjścia do 
przygotowania katalogu nie była – jak 
w  wypadku wielu polskich publika-
cji – analiza obecnego wyglądu opisy-
wanych egzemplarzy. Autor oparł się 
przede wszystkim na źródłach druko-
wanych z okresu od XVIII do początku 

4
1 |  Ogólny wygląd szaszki (wzór 1909)

2 | 3 |  Rękojeść – z prawej kapturek 
z monogramem Mikołaja II, z lewej jelec (2) 
i sygnatura producenta głowni (3)

4 |  Warianty sygnatury fabryki Sidorow (wg 
Aleksander Kuliński, Russkoje chołodnoje orużije 
XVIII‑XX ww., Moskwa 2001)

5 |  Kawalerzysta polskiego oddziału w Rosji 
z oficerską szaszką dragońską wzór 1881/1909, 
noszoną na sposób wschodni (fotografia z 1918 r. 
w zbiorach autora)

(zdjęcia: 1-3 – Przemysław Boguszewski)

................................................................................
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się w Chrobrzu (Pińczowskie) w póź-
noklasycystycznym pałacu, wybudowa-
nym według planów architekta Henry-
ka Marconiego z inicjatywy właściciela 
majątku – Aleksandra margrabiego 
Wielopolskiego Gonzaga-Myszkow-
skiego, XIII ordynata pińczowskiego; 
obecnie w  odrestaurowanym pałacu 
mieści się Szkolny Ośrodek Dziedzic-
twa Kulturowego i  Tradycji Rolnej 
Ponidzia. Wielopolscy nową siedzi-
bę wyposażali w  różnorodne dzieła 
sztuki odziedziczone i  sprowadzone 
z innych rezydencji, a także przez nich 
zamawiane (np. wizerunki rzeźbiarskie 
Aleksandra i  Pauliny Wielopolskich, 
wykonane w Monachium przez Johan-
na Pollaka, 1878 r.).

Trzon kolekcji w  kieleckim mu-
zeum stanowią portrety olejne na 
płótnie (49), ukazujące ordynatów 
pińczowskich i przedstawicieli ich ro-

ZBIORY I ZBIERACZE

W Muzeum   Narodowym 
w  Kielcach znajduje 
się   zespół 75 obiektów 
ze zbiorów rodziny Wie-

lopolskich z  Chrobrza, w  skład któ-
rego wchodzą  obrazy, rzeźby, grafiki, 
rzemiosło artystyczne i  jeden zabytek 
przyrody. Zespół ten muzeum wyku-
piło od spadkobierców rodziny Wielo-
polskich w 2008 r., dzięki finansowemu 
wsparciu władz samorządowych woj. 
świętokrzyskiego,   z   równoczesnym 
przyjęciem w darze trzech wyjątkowej 
wartości portretów. Kolekcja zawiera 
dzieła będące odbiciem polskiej kultu-

ry, a równocześnie wielu kreatywnych 
faktów, związanych ściśle z  historią 
narodu i  państwa oraz z  dziejami go-
spodarczymi na rozległych terenach 
historycznej ordynacji pińczowskiej 
(około 1600 do 1944 r.), należącej 
najpierw do Gonzaga-Myszkowskich, 
a  następnie do skoligaconych z  nimi 
Wielopolskich   Gonzaga-Myszkow-
skich. Zbiory przywieziono tuż po 
zakończeniu drugiej wojny światowej 
do ówczesnego Muzeum Świętokrzy-
skiego w  Kielcach, wraz z  mieniem  
podworskim z wielu majątków Kielec-
czyzny. Do drugiej wojny znajdowały 

  Kolekcja 
Wielopolskich 
         z Chrobrza 

................................................................................................................................................ 2
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żonkami i  potomkami. W  grupie 
osobistości są także wizerunki: Alek-
sandra Jana Jabłonowskiego – w efek-
townym, orientalizującym stroju, Ma-
rii Zofii z Sieniawskich  Czartoryskiej, 
właścicielki Wilanowa, marszałka 
wielkiego koronnego Jerzego Mnisz-
cha. Autorzy obrazów – to m.in. fran-
cuscy malarze: Claude Callot i  Fra-
nçois Desportes, malarze krakowscy 
czynni w XVIII w.: Antoni Józef Mi-
siowski, Łukasz Orłowski, Franciszek 
Molitor. Młodzieńczy portret Hiero-
nima Wielopolskiego, późniejszego 
„pana na Pieskowej Skale”, przypisuje 
się Augustynowi Mirysowi. Zapewne 
z  pracowni Lampich wyszedł portret 
Leony hr. Wielopolskiej, matki ordy-
nata Aleksandra XIII. Nazwisk auto-
rów części obrazów nadal jeszcze nie 
znamy. 

W  okresie Młodej Polski do tej 
galerii portretów dotarły z  Krakowa 

do Chrobrza symboliczne kompozy-
cje Jacka Malczewskiego z  lat 1907- 
-1920: portret XV ordynata Aleksan-
dra Erwina Wielopolskiego (1917 r.),  
„Autoportret    malarza    w    zbroi”  
(1919 r.) oraz fascynujące po dziś  
dzień obrazy z  cyklu „Polonia”, na-
wiązujące do odzyskiwania przez Pol-
skę niepodległości: „Pytia” z  1917 r.  
i  „Polonia” z  1918 r. (w  dwóch wer-
sjach kobiece personifikacje Polski). 
Ogromny niepokój w  okresie wojny 
polsko-rosyjskiej 1920 r. zobrazował 
Malczewski kompozycją „Herkules 
na rozstajnych drogach...”, w  której 
ociągającemu się przed walką mitycz-
nemu bohaterowi przydał rysy Alek-
sandra Erwina Wielopolskiego. 

Para okazałych martwych natur 
„myśliwskich” z około 1700 r. – wraz 
z  zachowaną imponujących rozmia-
rów głową żubra – stanowiły wystrój 
salonu myśliwskiego w Chrobrzu.

ZBIORY I ZBIERACZE

dzin z czasów od początku  XVII w. do 
1920 r., a także inne osobistości znane 
w Polsce i za granicą (dwa portrety pa-
pieży). Sportretowani kreowali życie 
polityczne i społeczne państwa, szcze-
gólnie w  takich regionach, jak Ma-
łopolska, województwa krakowskie, 
sandomierskie, a  później w  XIX w.  
w Księstwie Warszawskim, Królestwie 
Polskim (zabór rosyjski) i Galicji (za-
bór austriacki). Najstarsze portrety, 
z początku XVII w., ukazują bpa Pio-
tra Myszkowskiego i  jego bratanka 
marszałka koronnego Zygmunta mgb. 
Gonzaga-Myszkowskiego. Malowidła 
z  drugiej połowy XVII w. przedsta-
wiają: Jana Wielopolskiego, później 
kanclerza wielkiego koronnego i  jego 
kolejne trzy żony; postacie z  kręgu 
Jana III Sobieskiego (Marię Kazimie-
rę i  jej siostry), kolejnych ordynatów 
(Franciszka I, Karola, Franciszka II, 
Ignacego) wraz z  rodzeństwem, mał-

4

1 |  Malarz dworski, „Zygmunt Gonzaga-Myszkowski, marszałek 
wielki koronny”, Polska,  1603-1615, olej, płótno, wym. 83 x 68 cm

2 |  Malarz dworski, „Jan Wielopolski, kanclerz wielki koronny”, Polska, 
trzecia ćwierć XVII w., olej, płótno, wym. 64 x 52 cm

3 |  Antoni Józef Misiowski, „Aleksander Jan Jabłonowski, chorąży 
wielki koronny”, Kraków, 1740 r., olej, płótno, wym. 145 x 130 cm

4 |  Malarz dworski francuski (?), „Konstancja Krystyna z Komorowskich, 
żona Jana Wielopolskiego”, około 1664 r., olej, płótno,  
wym. 124 x 85 cm

5 |  Jacek Malczewski, „Polonia”, Kraków, 1918 r.,  olej, płótno, 
wym. 102 x 73 cm
................................................................................................................ 5
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W  grupie rzeźb jest replika po-
piersia młodego Oktawiana Augu-
sta, pamiątka z  pobytu w  Rzymie 
(w XIX w.?) i drobne fi gurki wykony-
wane dla turystów w „wiecznym mie-
ście” – kopie innych sławnych dzieł 
antycznych, jak „Herkules Farnese”, 
„Gal umierający” czy fragment grupy 
„Apollo, Marsjasz i Scyta”. 

W kolekcji znajduje się także osiem 
grafi k; reprezentują  one tematykę re-
ligijną, rodzajową i portretową. Lito-

grafi a i dwa miedzioryty niemieckich 
i włoskich grafi ków transponują dzieła 
wielkich mistrzów renesansu i baroku: 
„Ofi arowanie w świątyni” Rogiera van 
der Weydena, „Pokłon pasterzy” Cor-
reggia i  Guida Reniego „Archanioł 
Michał pokonujący szatana”. Znany ry-
townik niemiecki Johann Hogenberg 
jest autorem wizerunku kardynała Je-
rzego Radziwiłła, inny anonimowy li-
tograf niemiecki przeniósł na kamień 
konny portret Stefana Czarnieckiego 
według Juliusza Kossaka. Cenne są 
angielskie sceny rodzajowe, dwie wy-
konane w  ulubionej przez Anglików 
technice mezzotinty: „Zbiór chmielu” 
według Johna Frederica Herringa czy 
„Przybycie żeńców pontyńskich” we-
dług znajdującego się w Luwrze obra-
zu Louisa Leopolda Roberta.

Z dziedziny rzemiosła artystyczne-
go są w kolekcji zaledwie trzy obiekty, 

ale  najwyższej klasy artystycznej: dwa 
meble i  fi gurka porcelanowa. Me-
ble, powstałe w  Europie Środkowej 
w  pierwszej połowie XVIII w., zdo-
bi intarsja o  motywach taśmowych, 
cęgowych i  fi guralnych z  rzadkich 
i  cennych gatunków drewna. Stół, 
o spiralnie skręconych nogach i z bo-
gatą dekoracją blatu, wykonany został 
prawdopodobnie w  Saksonii; dwu-
drzwiowa szafa, o  płycinach drzwi 
ozdobionych ptakami wkompono-

wanymi w zwoje cęgowe, to zapewne 
dzieło meblarzy śląskich lub austriac-
kich. Figurka muzy Erato – praca wy-
bitnego modelarza Friedricha Eliasa 
Meyera z 1769 r. (uszkodzona nieste-
ty) powstała w  berlińskiej wytwórni 
porcelany.

Większość dzieł  kolekcji Wielo-
polskich z  Chrobrza prezentowana 
jest na ekspozycjach stałych kielec-
kiego muzeum: we  „Wnętrzach pa-
łacowych z  XVII-XVIII wieku” oraz 
w  „Galerii malarstwa polskiego i  eu-
ropejskiego rzemiosła artystycznego”. 
Wiele z nich wystawiano w kraju i za 
granicą, odnotowując w  katalogach 
wystaw i  wydawnictwach poświęco-
nych kulturze i  sztuce. Muzeum Na-
rodowe w  Kielcach planuje wystawę 
całej kolekcji.

Elżbieta Jeżewska
Anna Kwaśnik-Gliwińska 

6 |  Stół z dekoracją 
wstęgową, Saksonia, 
pierwsza ćwierć XVIII w.

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Kielcach)

...........................................

.......................................................................................................................................................................................

Muzeum Narodowe w Kielcach: 25-010 Kielce, pl. Zamkowy 1 (www.muzeumkielce.net) 
czynne jest od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00.

Wrocławskie Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
dokonało zakupu bardzo cennego, unikato-

wego zbioru fi latelistycznego Macieja Miszczaka. 
Zakup został sfi nansowany w znacznej części przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Maciej Miszczak (1949-2007) był jednym 
z najznakomitszych polskich fi latelistów, ekspertem 
w dziedzinie fi latelistyki, wystawcą, jurorem, spe-
cjalistą fi latelistyki przedznaczkowej oraz w dziedzi-
nie określanej hasłowo „POLSKA 1”, a dotyczącej 
pierwszego polskiego znaczka pocztowego. Stwo-
rzona przez niego kolekcja, opracowana w zbiorze 
fi latelistycznym „Polskie znaki pocztowe okresu 
przedznaczkowego”, jest niezwykle cenna zarów-
no z fi latelistycznego, jak i historycznego punktu 
widzenia. Jest także bogatym źródłem do badań 
w dziedzinie sfragistyki – nauki o dawnych pie-
częciach. Wyrazem uznania dla twórcy tego zbioru 
było przyznanie Maciejowi Miszczakowi w 1993 r. 
nagrody Grand Prix na Światowej Wystawie Filateli-
stycznej w Poznaniu.

W skład zbioru wchodzą 152 listy z lat 1519-
-1860, uporządkowane chronologicznie. Zawiera 
on wyłącznie polskie znaki pocztowe (czyli stemple, 
pieczęcie, odręczne adnotacje pocztowe), bez zna-
ków pocztowych zaborców. Zarówno ze względu na 
burzliwą historię Polski, jak i na fakt, że część zna-

POLSKIE ZNAKI POCZTOWE 
OKRESU PRZEDZNACZKOWEGO

burzliwą historię Polski, jak i na fakt, że część zna-

ków pocztowych była stosowana w bardzo krótkim 
okresie, a część wykonana jest z bardzo nietrwałego 
materiału (pieczęcie lakowe) – do naszych czasów 
zachowało się ich niewiele. W zbiorze są więc praw-
dziwe unikaty, jak pieczęć lakowa z okresu Księstwa 
Warszawskiego (użyta w 1815 r., znana w jednym 
egzemplarzu) czy pieczęć lakowa pocztamtu z War-
szawy „K.P.G.C.P.A. VARSOVIA” z 1775 r. (także 
znana w jednym egzemplarzu). Białymi krukami 
w zbiorze są m.in. list z 1519 r., wysłany z Dybowa 
do Torunia (jeden z najwcześniejszych listów pisa-
nych i adresowanych w języku polskim) oraz list kró-
la Jana Kazimierza z 1650 r., wysłany z Kancelarii 
Królewskiej do Torunia.

W wypadku tak cennego zbioru niezwykle ważne 
jest, by mógł on być prezentowany w całości. Oka-
zją do tego była wystawa kolekcji Macieja Miszcza-
ka, zorganizowana w Muzeum Poczty i Telekomuni-
kacji w dniach od 23 października do 15 listopada 
ubiegłego roku.

|  List króla Jana Kazimierza 
(w sprawie Komisji Monetarnej) 
z 6 kwietnia 1650 r., wysłany z Kancelarii 
Królewskiej do Torunia

................................................................................
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Krakowa, zgodnie z uchwałą Społecz-
nego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa, ze  środków Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
oraz ze  środków własnych Muzeum. 
W trakcie tych prac wykonano restau-

rację polichromii w  salonie oraz sy-
pialni Jana Matejki, a także odsłonięto 
dekorację malarską na trzecim piętrze 
budynku frontowego. Wzmocniono 
stropy części pokoi. Jednocześnie dą-
żono do przywrócenia dawnej stolarki 
i  kolorystyki wnętrz kamienicy. Re-
mont ten był pierwszym remontem 
przeprowadzonym w tak szerokim za-
kresie, ze szczególną dbałością o pier-
wotną koncepcję estetyczną. 

Muzeum – zgodnie z  wolą zało-
życieli – zachowało swój wyjątkowy 
klimat i autentyczne wyposażenie po-

Dom Matejki 
        po remoncie
................................................................................................................................................

Dom Jana Matejki, będący 
od 1904 r. Oddziałem 
Muzeum   Narodowego 
w  Krakowie, jest domem 

rodzinnym artysty (przy ul. Floriań-
skiej 41) i  najstarszym muzeum bio-
grafi cznym w  Polsce, otwartym czę-
ściowo już w 1896 r. Jan Matejko przy-
szedł na świat w tym domu w 1838 r., 
mieszkał w nim przez większość życia 
i zmarł 1 listopada 1893 r. 

Początki kamienicy przy ul. Flo-
riańskiej sięgają średniowiecza. Zacho-
wały się wątki murów z XV i XVI w. 
W drugiej połowie XVII w. kamieni-
cę rozbudowano, a w XIX w. nastąpiła 
gruntowna przebudowa. Od stuleci 
kamienica należała do krakowskich 
rodzin rzemieślniczych. W 1794 r. 
zakupił ją dziadek Matejki ze stro-
ny matki Jan Piotr Rossberg, który 
na parterze prowadził warsztat sio-
dlarski. W  domu tym później za-
mieszkała córka Rossberga Joanna 
Karolina z mężem – nauczycielem 
muzyki Franciszkiem Matejką. 

Historia kamienicy i  muzeum 
– to ciąg następujących po sobie 
licznych remontów. W wyniku prac 
prowadzonych przez Zygmunta 
Hendla w  1910 r. usunięto z  fasa-
dy dekoracyjne ornamenty sztu-
katorskie, a  rok wcześniej podczas 
prac w salonie zdemontowano sufi t 
ze  sztukateriami z  czasów Matejki, 
odsłaniając modrzewiowy strop. 
Po drugiej wojnie światowej jedy-
nie przez rok udostępniano pu-
bliczności część zbiorów. W latach 
1950-1953 przeprowadzono ge-
neralny remont i  unowocześniono 
ekspozycję. Główne prace remontowe 
w latach osiemdziesiątych XX w. wy-
konywane były w  budynku ofi cyny, 
natomiast w budynku frontowym od-
słonięto fragment polichromii ścien-
nej z  XVII w. oraz przeprowadzono 
prace konserwatorskie w  salonie 
i sypialni. 

Ostatni, kompleksowy remont, 
obejmujący szeroko zakrojone prace 
konserwatorskie,    przeprowadzony 
został w  latach 2007-2009; fi nanso-
wany był ze  środków Narodowego 
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 

1 |  Kamienica przy ul. Floriańskiej 41 w Krakowie – 
Dom Jana Matejki
..............................................................................................

koi, w których żył i tworzył Matejko. 
Dawna jadalnia domu została prze-
kształcona w pomieszczenie muzealne 
już w 1896 r. Dzisiejsze wyposażenie 
ma służyć przywołaniu nastroju do-
mowego wnętrza i zapoznaniu widza 

z  rodziną artysty. W  serwantkach 
podziwiać dziś możemy rodzin-
ną biżuterię, m.in. złoty pierścio-
nek, który został przez Matejkę 
ofi arowany narzeczonej Teodorze 
z  Giebułtowskich. Oczko tego 
pierścionka stanowi gwiazda z dia-
mentów, otoczona emalią Limo-
ges. Obok pierścionka znajdują 
się szpilki ślubne, zaprojektowane 
przez Matejkę, a  wykonane w  jed-
nym z krakowskich zakładów złot-
niczych, ozdobione monogramami 
„T” i  „J”. Takimi szpilkami goście, 
biorący udział w  ceremonii ślubu 
państwa Matejków (21.XI.1864 r.)
 w krakowskim kościele karmelitów 
na Piasku, mieli przypięte bukie-
ciki do strojów. Na wielu karyka-
turach możemy odnaleźć pełną 
humoru sytuacyjnego opowieść 
o  życiu rodzinnym. Dzięki doku-
mentom, nagrodom, fotografi om 
i  pamiątkom poznajemy Matejkę 
jako studenta, a później człowieka 

wielce utalentowanego, nagradzane-
go malarza, pedagoga, konserwato-
ra, kolekcjonera, wybitną osobistość 
Krakowa. 

Dom podczas remontu nieustan-
nie odkrywał swoje tajemnice. W sa-
lonie przy demontowaniu do konser-
wacji ręcznie wykonanego, tafl owego, 
dębowego parkietu natrafi ono na cie-
kawe znalezisko: nalepki, znaki fi rmo-
we wykonawcy parkietu, stolarza Jó-
zefa Truchanowicza z Sądowej Wiszni 
(dzisiejsza Ukraina). W  pokoju na 
trzecim piętrze odsłonięto nieznaną 
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wcześniej polichromię pochodzącą 
z początku XIX w. Po zdjęciu parkie-
tu znaleziono tam dziewczęcy panto-
felek i  korespondencyjną kartę pocz-
tową, a  w  pokojach, które były użyt-
kowane przez Matejkę i  jego synów, 
odkryto w  podsypce fragmenty kafli 
piecowych. Po zakończeniu remontu 
pokoje te mieszczą galerię obrazów 
z  najwcześniejszą pracą olejną artysty 
(„Martwa natura z owocami”, 1852 r.), 
wykonaną jako studium w czasie na-
uki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięk-
nych. Można tu również obejrzeć 
płótna o  tematyce historycznej oraz 
portrety. 

W  dawnych pokojach należących 
do córek artysty zwiedzający ogląda-
ją zarówno zabytki sztuki ze zbiorów 
Matejki pochodzące z  ziemi krakow-
skiej, jak i  prace artysty związane 
z  jego zainteresowaniami dotyczący-
mi krakowskich „starożytności”. 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Domowa pracownia malarza zo-
stała dobudowana w  latach 1872- 
-1873, kiedy to podniesiono i  rozbu-
dowano mansardę na trzecim piętrze. 
Do dziś znajdują się w niej przedmio-
ty należące do artysty: jego kuferek na 
przybory malarskie, palety, sztalugi, 
studia akademickie. 

Umieszczony w  gablocie wypcha-
ny koń, zakupiony w  początkowym 
okresie istnienia muzeum, służy do 
prezentacji bogatego rzędu oraz sio-
dła, które Matejko otrzymał w trakcie 
malowania obrazu „Bitwa pod Grun-
waldem” (1878 r.). Widz ma moż-
liwość poznania realiów malarskich 
i  rekwizytorni artysty w  interesująco 
zaprojektowanej scenografii. Stworzo-
no tu multimedialną impresję, która 
wzbogaca wiedzę o wielkich płótnach 

historycznych Matejki, zwracając uwa-
gę na proces ich powstawania. Z kolei 
w odrestaurowanej, zabytkowej klatce 
schodowej, umieszczono instalację 
scenograficzną autorstwa Marcina 
Chlandy „Hommage à Matejko”, bę-
dącą rodzajem komentarza do dzieła 
Matejki w  ramach projektu „Artysta 
w muzeum”.

Modernizacja ekspozycji Domu 
Jana Matejki podniosła atrakcyjność 
stałej galerii przez zastosowanie roz-
wiązań multimedialnych, umożli-
wiających publiczności m.in. dostęp 
do obiektów muzealnych czasowo 
nieeksponowanych, jak np. projekty 
do polichromii kościoła Mariackie-
go. Wymienione zostało oświetlenie 
na spełniające nowoczesne standardy 
muzealne. Także dzięki takim dzia-
łaniom, zabytkowa sień kamienicy 
zmieniła się w interesującą przestrzeń 
– zarówno dla dojrzałej, jak i  mło-
dej publiczności. Na parterze mie-
ści się również odrestaurowane po-
mieszczenie z  zabytkowym stropem 
z 1717 r., będące salą studiów, w któ-
rej przechowywany jest księgozbiór  
artysty oraz zabytki rzemiosła arty-
stycznego. 

2 | 3 |  Salon w Domu Jana Matejki na fotografii 
z około 1904 r. (2) i po remoncie (3)

4 | 5 |  Fragment wnętrza sypialni (4)  
i pracownia artysty (5)

6 | 7 |  Pierścionek zaręczynowy (6) i nalepka 
firmowa wykonawcy parkietu w salonie (7)

(zdjęcia w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)

................................................................................
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Przez wiele lat Matejko, rozwijając 
swoje zainteresowania przeszłością, 
stał się wytrawnym kolekcjonerem 
i zgromadził niezwykle ciekawe zbiory. 
Intencją artysty było udostępnienie tej 
kolekcji szerokiej publiczności. Mu-
zeum biograficzne malarza od ponad 
100 lat gromadzi zabytki związane 
z  jego działalnością artystyczną, peda-
gogiczną i  kolekcjonerską – obiekty 
datowane od wieku XV po XIX stule-
cie, pochodzące nie tylko z Polski, ale 
również innych krajów Europy oraz 
Bliskiego i  Dalekiego Wschodu. Do 
zbioru muzealiów należą zabytkowe 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

tkaniny, stroje, rzemiosło artystyczne, 
broń, starodruki, ale przede wszystkim 
rysunki, obrazy oraz materiały źródło-
we związane bezpośrednio z  życiem 
Jana Matejki. W ostatnich dwóch latach 
zbiór ten  wzbogaciły nowe nabytki, za-
równo prace artysty, jak i  dokumenty 
źródłowe. W nowej galerii stały się one 
kolejną atrakcją dla naszych gości. 

...............................................................................................................................................................................................................................

Spotkanie z książką

Muzeum Sztuki w Łodzi wydało katalog jednego ze swoich zbiorów, obej-
mującego dzieła malarstwa polskiego od XVII do początku XX w. Ta cenna 

publikacja autorstwa Marty Ertman, wieloletniego kustosza łódzkiego mu-
zeum, składa się z krótkiego wstępu dyrektora Jarosława Suchana, szczegó-
łowej charakterystyki i historii kolekcji oraz podzielonego na trzy działy kata-
logu dzieł, indeksu wystaw i literatury, indeksu osób portretowanych, a kończy 
ją indeks, zawierający Regulamin dla zwiedzających Miejskie Muzeum Historii 
i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów w Łodzi, zatwierdzony 25 listopada 1936 r.

Początki kolekcji dawnego malarstwa polskiego w Muzeum Sztuki w Ło-
dzi sięgają lat 1928-1930, kiedy to krakowski publicysta i historyk Kazi-
mierz Bartoszewicz przekazał miastu swój zbiór rodzinny. Zbiór ten stał się 
podstawą utworzenia w 1930 r. Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki im. 
Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów, które w 1950 r. otrzymało nazwę funk-
cjonującą do dziś. W tym samym czasie do nowo powstałego muzeum zło-
żona została kolekcja sztuki nowoczesnej, zainicjowana przez Władysława 
Strzemińskiego. W zasobach muzealnych znalazły się też dzieła z Muzeum 
Nauki i Sztuki (1911-1923) oraz zbiory Gminy Miasta Łodzi, prowadzono 
również zakupy. W 1939 r. ważnym uzupełnieniem zbiorów były trzy cenne 
obrazy, podarowane przez Karola Rajmunda Eiserta, łódzkiego przemysłow-
ca i społecznika. 

W okresie drugiej wojny światowej i okupacji wiele dzieł łódzkiego mu-
zeum zostało zniszczonych lub wywiezionych. Po zakończeniu wojny jego 

zasób powiększały przede wszystkim zakupy. 
Obecnie kolekcja dawnego malarstwa polskie-
go w łódzkim Muzeum Sztuki, zaprezentowana 
w katalogu, liczy około 450 obrazów olejnych 
oraz ponad 140 akwareli i pasteli, i może po-
szczycić się takimi wybitnymi dziełami malar-
stwa polskiego, jak np. „Portret matki” Henry-
ka Rodakowskiego, „Napoleon na koniu” Pio-
tra Michałowskiego czy „Śpiący Mietek” Sta-
nisława Wyspiańskiego. Obok prac czołowych 
artystów polskich od XVII do początku XX w.  
są też w kolekcji prace twórców związanych 
z kształtowaniem się środowiska artystycz-
nego wielkoprzemysłowej Łodzi – Maurycego 
Trębacza, Samuela i Leona Hirszenbergów, Leopolda Pilichowskiego. 

Katalog zamieszczony w Malarstwie polskim od XVII do początku XX wie‑
ku w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, stanowiący trzon publikacji, zawiera 
590 pozycji, opatrzonych szczegółowymi notami i kolorowymi fotografiami 
każdego dzieła. Jest to prawdziwa skarbnica ważnych dla historii sztuki pol-
skiej informacji o zbiorze łódzkiego muzeum. 

Publikacja (cena 80 zł) jest do nabycia w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz 
w księgarniach Serenissima. 

MALARSTWO POLSKIE W MUZEUM SZTUKI W ŁODZI

Realizowana modernizacja Domu 
Jana Matejki łączy się z  projektem 
przekształcania domów biograficz-
nych – Oddziałów Muzeum Narodo-
wego w Krakowie w nowoczesne cen-
tra badawcze nad życiem i twórczością  
artystów. 

Marta Kłak-Ambrożkiewicz

5

6

7

.......................................................................................................................................................................................

Dom Jana Matejki – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie:  
31-019 Kraków, ul. Floriańska 41 (www.muzeum.krakow.pl) można 
zwiedzać od wtorku do soboty w godz. 10.00-17.30, w niedziele  
w godz. 10.00-15.30.
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życia i śmierci. Opowiadał o ludzkim 
losie, korzystając z zasobu ulubionych 
przez symbolistów antynomii miło-
ści i  śmierci czy metamorfoz natury. 
Istotną rolę w  jego artystycznej wy-
obraźni odgrywała kobieta. Symboli-
zowała utraconą Ojczyznę – Polonię, 

Z okazji przypadającej w 2009 r. 
80. rocznicy śmierci Jacka 
Malczewskiego (1854-1929) 
Muzeum Narodowe w  War-

szawie prezentuje wystawę kolekcji 
własnej dzieł artysty. W  Galerii Ma-
larstwa Polskiego stale eksponowany 

z późnymi odnoszącymi się do rzeczy-
wistych wspomnień, jak i  ukazujące 
wątki i motywy zarysowane u począt-
ku drogi; „Hołd sztuce i  muzie” – 
dzieła symboliczne z dojrzałego okre-
su twórczości; „Pusty dwór” – dzieła 
późne o wymowie metafizycznej, bar-

    Dzieła Jacka Malczewskiego 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

................................................................................................................................................

jest wybór 20 najwybitniejszych obra-
zów olejnych tego wspaniałego mala-
rza (w tym wymiennie pięć – siedem 
depozytów prywatnych), a w zbiorach 
muzeum zgromadzono 130 obrazów 
i  szkiców olejnych oraz zespół około 
1000 rysunków (ołówkiem, tuszem, 
kredką) i  akwarel oraz dziewięć szki-
cowników.

Tytuł wystawy, sugerujący repre-
zentatywny i  przekrojowy przegląd 
dorobku artysty, odwołuje się jed-
nocześnie do tytułu tryptyku artysty 
„Moje życie”, znajdującego się w zbio-
rach warszawskiego Muzeum Narodo-
wego. Ekspozycja, na którą składa się 
około 100 obrazów i szkiców olejnych 
oraz 150 rysunków i akwarel (wyłącz-
nie z zasobów magazynowych), zapre-
zentowana została w  trzech grupach 
tematycznych: „Wspomnienie młodo-
ści” – dzieła wczesne, skonfrontowane 

dzo rzadko bądź też po raz pierwszy 
wystawiane.

W  epoce Młodej Polski twór-
czość Jacka Malczewskiego zajmowała 
miejsce szczególne. Jego symbolicz-
ne malarstwo ogniskowało motywy 
i  tematy charakterystyczne dla epoki 
przełomu XIX i  XX w. oraz zadzi-
wiało nieposkromioną inwencją w ich 
przetwarzaniu. Wielkimi tematami 
przewodnimi jego sztuki były: wątek 
narodowy, zagadnienie sztuki i  arty-
sty oraz problemy eschatologiczne. 
W  okresie niemal 50 lat twórczości 
rozbudowywał programowe motywy 
w  cykle i  serie, przydając do uzna-
nych symboli własne, zmieniając ich 
wymowę za pomocą wprowadzonego 
w  przestrzeń obrazu kontekstu. Osią 
swej sztuki uczynił człowieka, z  jego 
odwiecznymi dylematami dotyczą-
cymi tajemnicy istnienia – narodzin, 

przybierała fantastyczną postać osa-
czającej artystę chimery lub harpii czy 
też posągowego wysłannika śmierci 
– Thanatosa,  albo jego bardziej swoj-
skiej odmiany – dorodnej dziewczyny 
z kosą.

Na ukształtowanie osobowości 
Malczewskiego zasadniczy wpływ 
miało wychowanie w  klasycznej tra-
dycji kultury łacińskiej, mocne zako-
rzenienie w  historii własnego naro-
du oraz religijność wyniesiona z  ro-
dzinnego domu. Artysta swobodnie 
czerpał z  bogatej ikonografii sztuki 
antycznej i  kultury chrześcijańskiej, 
włączając ich symbole do własnego 
języka malarskiego. Równie chętnie 
odwoływał się do świata rodzimych 
baśni i  legend, jak do poezji polskich 
romantyków. Nawiązując do litera-
tury, traktował literacki motyw jako 
impuls dla gry wyobraźni. Mieszał 

1 | 2 | 3 |  Jacek Malczewski,  „Autoportret w zbroi”, 1914 r., olej, 
tektura (1), „Thanatos”, 1898-1899, olej, płótno (2), „Śmierć”, 
1902 r., olej, płótno (3)
(ilustracje ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie)
................................................................................................................ 2
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– wszystko to sprzyja wymianie do-
świadczeń i aktywizuje uczniów. 

Podczas ubiegłorocznej edycji 
programu uczniowie wędrowali  po 
Warszawie różnymi ścieżkami tema-
tycznymi, opracowanymi przez histo-
ryków, historyków sztuki z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Instytutu Sztuki 
PAN, Żydowskiego Instytutu Histo-

rycznego, Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami, przewodników po War-
szawie oraz varsavianistów. Wyciecz-
kom towarzyszyły opowieści o  histo-
rii, zabytkach i  kulturze Warszawy 
w różnych okresach dziejowych na tle 
historii sztuki polskiej i  europejskiej. 
Poznawano poszczególne dzielnice, 
zespoły zabytków, najważniejsze wy-

fantastykę z  rzeczywistością, co jest 
szczególnie uderzające w  portretach. 
Umieszczając w rozbudowanych tłach 
symbole, dostarczał klucza do odczy-
tania psychologicznych wizerunków 
swoich modeli. Fantastycznymi isto-
tami z  mitologii, jakby oswojonymi, 
zaludniał krajobrazy, mające odnie-
sienie do stron związanych z różnymi 
okresami swego życia.

Oeuvre Malczewskiego jest złożo-
ne, podobnie jak różnorodne są setki 
jego autoportretów i  kryptoautopor-
tretów, w  których rejestrował swój 
wizerunek. Zmieniał w nich kostium – 
przywdziewał strój błazna, więzienny 
płaszcz, rycerską zbroję, ukazywał sie-
bie jako Chrystusa, Tobiasza, Ezechie-
la, św. Franciszka, artystę-niewolnika 
sztuki. Fenomen sztuki Malczewskie-
go łączy kontrastujące ze sobą – reali-
styczną formę i  symboliczną treść. Jej 
wymowę wzmaga niemal rzeźbiarski 
modelunek postaci, sposób kadrowa-
nia czy struktura planów oraz magiczny 
szyfr kolorów, często opartych na nie-
oczekiwanych dysonansach barwnych.

Dopełnieniem wystawy jest ilu-
strowany folder z  omówieniem zało-
żeń wystawy oraz katalog naukowy ca-
łego zbioru dzieł Jacka Malczewskiego 
z wyborem ilustracji (150 reprodukcji 
obrazów + 200 reprodukcji rysun-
ków). Ekspozycję, otwartą 4 grudnia 
2009 r., można zwiedzać do 7 lutego 
2010 r. 

3
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Warszawska Fundacja He-
reditas (jej działalność 
przedstawił prezes Fun-
dacji na początku nume-

ru) realizuje wiele projektów skiero-
wanych do dzieci i  młodzieży, m.in. 
omówione poniżej.

„Ale historia! Czyli aktywnie 
poznajemy dziedzictwo Warszawy” 

– to projekt opracowany w  2007 r., 
współfinansowany ze środków Miasta 
Stołecznego Warszawy. Celem pro-
jektu jest edukacja dzieci i młodzieży 
przez pogłębianie wiedzy o  historii 
stolicy przy wykorzystaniu lokalnych 
zasobów dziedzictwa kulturowego 
w sposób atrakcyjny dla uczestników. 
Zwiedzanie historycznych miejsc, 
bezpośredni kontakt z zabytkami, za-
jęcia prowadzone przez historyków, 
historyków sztuki czy architektów 

    Projekty Fundacji  
 Hereditas 
        adresowane do dzieci 
            i młodzieży
................................................................................................................................................

1 |  Uczestnicy projektu „Ars Auro Prior” w drodze 
do pałacu w Otwocku
................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
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darzenia w  dziejach miasta i  miejsca 
z nimi związane, obyczajowość w daw-
nych wiekach, tradycje historyczne, 
kulturowe i artystyczne Warszawy czy 
dzieje sławnych osób znaczących dla 
miasta. Uczestnictwo w  każdym ze 
spotkań wiązało się ze zdobywaniem 
dodatkowych umiejętności fotogra-
fowania i  rysowania odwiedzanych 
zabytków architektury, wyszukiwa-
niem tematów do artykułów praso-
wych. Powstałe w  trakcie wędrówek 
i  plenerów prace przedstawiono do 
konkursu, a wrażenia z wycieczek zo-
staną opracowane i wydane w formie 
Przewodnika Młodego Varsavianisty 
(w  wersji elektronicznej). Najaktyw-
niejsi uczestnicy projektu otrzymali 
tytuł Młodego Opiekuna Dziedzic-
twa Kulturowego Warszawy.

Od 2008 r. Fundacja Hereditas 
organizuje również warsztaty eduka-
cyjne dla dzieci i młodzieży o zainte-
resowaniach artystycznych i  humani-
stycznych – „Koneserzy architektury. 
Style – pojęcia – dzieła”, współfinan-
sowane ze środków Miasta Stołecz-
nego Warszawy. W warsztatach biorą 
udział uczniowie, którzy chcą  rozwi-
jać architektoniczne i  urbanistyczne 
zainteresowania. W  ubiegłorocznej 
edycji warsztatów odbyły się wykła-
dy z teorii architektury, przybliżające 
słuchaczom zagadnienia związane ze 
stylami architektonicznymi,  począw-
szy od architektury starożytnej, przez 
wieki średnie, epokę nowożytną, 
przełom XIX i  XX w., skończywszy 
na architekturze socrealizmu; dużo 
zajęć poświęcono architekturze rezy-

dencjonalnej. Uczestnicy wędrowali 
też po Warszawie, rozpoznając style 
architektoniczne w  bezpośrednim 
kontakcie z  zabytkami. Atrakcją był 
wyjazd terenowy połączony z  warsz-
tatami konserwatorskimi na tere-
nie zabytkowego dworu w  Sarnach 
w pow. ryckim – uczniowie zwiedzili 
zabytek, będący klasycznym przykła-
dem architektury dworskiej, pozna-
wali elementy jego budowy, dekora-
cję, wyposażenie.

Celem projektu „Studeo et con-
servo”, współfinansowanego ze środ-
ków Miasta Stołecznego Warszawy, 
realizowanego od 2007 r., jest umożli-
wienie dzieciom i młodzieży z terenu 
Warszawy, szczególnie zainteresowa-

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

2 |  Uczestnicy projektu „Studeo et conservo” 
oglądają odkrycia archeologiczne na terenach 
dawnego Banku Polskiego w Warszawie

3 |  Wędrówka po Warszawie w ramach projektu 
„Ale historia! Czyli aktywnie poznajemy 
dziedzictwo Warszawy” (zajęcia przy dawnym 
gmachu mennicy, w głębi biurowiec Aurum)

4 |  Przed dworem w Tułowicach
................................................................................

nym ochroną i konserwacją zabytków, 
aktywnego udziału w  specjalistycz-
nym programie edukacyjnym, dzięki 
czemu nie tylko pogłębiają wiedzę, 
ale też poznają  pracę konserwatora 
zabytków i opiekuna dziedzictwa kul-
turowego. Atrakcyjna dla młodych 
odbiorców forma sprzyja wymianie 
myśli i spostrzeżeń w trakcie spotkań 
z  historykami sztuki, archeologami, 

2
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architektami, konserwatorami, muze-
alnikami. Kontakt z  obiektem zabyt-
kowym, dziełem sztuki, architektury, 
przy wykorzystaniu nowoczesnych 
metod (high-tech, multimedia, In-
ternet, nowoczesne metody konser-
wacji zabytków), których często nie 
kojarzymy z  historią, historią sztuki 
i  konserwacją, ułatwia utrwalenie 
zdobytej wiedzy. W  ubiegłorocznej 
edycji cyklom wykładów towarzy-
szyły zajęcia praktyczne – badania 
i  warsztaty w  pracowniach konser-
wacji zabytków – zorganizowane we 
współpracy z  Polską Izbą Artystów 
Konserwatorów Dzieł Sztuki, Związ-
kiem Polskich Artystów Plastyków, 
Pracownią Konserwacji Zabytków 
MONUMENT, oraz badania i  zaję-
cia terenowe. Uczestnicy projektu we 
współpracy z  historykami sztuki, ar-
chitektami i  konserwatorami odwie-
dzili zabytkowe obiekty architekto-
niczne, na terenie których odbywały 
się lub trwają prace konserwatorskie, 
poznali też proces rewitalizacji obiek-
tów zabytkowych. Odbyły się również 
naukowo-badawcze wyjazdy tereno-
we – zwiedzano te obiekty, w których 
trwają bądź zakończyły się prace kon-
serwatorskie (m.in. pałac w Guzowie, 

gdzie prezentowano prace konserwa-
torskie prowadzone tu od 2006 r. czy 
dwór w Tułowicach, który w 2000 r. 
został wyróżniony prestiżową nagro-
dą Europa Nostra, jako wzorcowo od-
restaurowany obiekt zabytkowy).

Projekt „Ars auro prior”, realizo-
wany w  2008 r., współfinansowany 
ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, miał na celu 
upowszechnienie oraz promowanie 
edukacji kulturalnej i  artystycznej na 

Mazowszu, w tym – zgodnie z założe-
niami Narodowego Planu Rozwoju na 
Lata 2007-2013 – tworzenie równego 
dla wszystkich środowisk dostępu do 
edukacji przez kulturę i  sztukę. Bez-
pośrednim powodem opracowania 
projektu było umożliwienie pozyski-
wania wiedzy o kulturze i sztuce dzie-
ciom i młodzieży z obszaru pow. miń-
skiego. W  ramach programu odbyły 
się wykłady z kultury i sztuki polskiej 
oraz europejskiej w różnych epokach, 
zwrócono przy tym szczególną uwagę 
na dziedzictwo artystyczne i  zabytki 
Mazowsza. Wykładom towarzyszyły 
prezentacje – pokazy multimedialne 
oraz zajęcia praktyczne: warsztaty ar-
tystyczno-plastyczne oraz warsztaty 
terenowe połączone z plenerami arty-
stycznymi. Szczegółowy program za-
jęć został przygotowany i zrealizowa-
ny przez współpracujących z Fundacją 
historyków sztuki z Instytutu Historii 

Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 
i  Instytutu Sztuki PAN, konserwato-
rów zabytków, a  także Związku Pol-
skich Artystów Plastyków.

O    projektach    realizowanych 
przez Fundację Hereditas można 
było też przeczytać w  artykule opu-
blikowanym na łamach „Spotkań 
z  Zabytkami” (nr 4, 2008), więcej 
informacji na ten temat dostępnych 
jest na stronie internetowej Fundacji:  
www.fundacja-hereditas.pl.

5 |  Uczestnicy projektu 
„Studeo et conservo” 
zwiedzają pałac 
w Guzowie

6 |  Warsztaty 
konserwatorskie 
w Pracowni Konserwacji 
Zabytków MONUMENT 
w Warszawie w ramach 
projektu „Studeo et 
conservo”

(zdjęcia: 1 – Piotr Grzegorz 
Mądrach, 2-6 – Katarzyna 
Komar-Michalczyk)

.........................................
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Kolekcjonowanie zabytków ar-
cheologicznych było w dru-

giej połowie XIX w. zjawiskiem 
częstym i uprawianym nie tylko 
przez archeologów amatorów, 
ale także przez osoby przypadko-
we. Pozyskiwali oni okazy drogą 
kupna, wymiany, rzadziej daro-
wizn, a także dzięki badaniom 
wykopaliskowym, prowadzonym 
osobiście lub na zlecenie. Po-
wstawały w ten sposób zbiory ar-
cheologiczne, liczące nawet kilka-
dziesiąt tysięcy sztuk, które były 
eksponowane w domach prywat-
nych i udostępniane chętnym do 
ich obejrzenia. Do największych 
i najbardziej znanych w Króle-

stwie Polskim w końcu XIX w.  
zaliczyć należy zbiory Erazma 
Majewskiego w Warszawie, Zyg-
munta Glogera w Jeżewie (dziś 
w woj. podlaskim) i Franciszka 
Tarczyńskiego w Płocku. 

Zanim pozyskany zabytek zo-
stał przez swego właściciela wy-
eksponowany, przechodził zwy-
kle serię zabiegów, które miały 
go zabezpieczyć oraz przywró-
cić ładny wygląd. Uszkodzone 
naczynia były rekonstruowane, 
a ubytki uzupełniano gipsem. 
Usuwanie patyny lub rdzy na 
obiektach z metali przeprowa-
dzane było zwykle „domowymi 
sposobami”, m.in. poprzez mo-

Dawne sposoby 
   eksponowania
zabytków archeologicznych

...................................................................................................................

czenie ich w nafcie lub spirytu-
sie. Zabrudzenia czyszczono przy 
użyciu powszechnie wówczas do-
stępnych środków higienicznych. 
Zabytki drewniane lub kościane 
próbowano   zabezpieczać,   za-
nurzając je w rzadkim kleju sto-
larskim, a następnie susząc, do 
utrwalania zaś używano ałunu 
(minerału powszechnie wystę-
pującego i znanego od czasów 
starożytnych, stosowanego m.in. 
jako garbnik i utrwalacz). Wiel-
ką pomocą dla działań w tym 
zakresie stała się opublikowana 
w Warszawie w 1897 r. praca 
Erazma Majewskiego Wskazówki 
do konserwowania przedmiotów 
starożytnych (wykopalisk). Za-
wierała ona zgodne ze stanem 
ówczesnej wiedzy opisy profe-
sjonalnych sposobów zabezpie-
czania znajdowanych w ziemi 
przedmiotów oraz przepisy na 

1 |  Zbiory Erazma Majewskiego,  
1894 r.

2 |  Zbiory Franciszka Tarczyńskiego, 
1900 r.

3 |  Tabliczka z zabytkami 
kamiennymi, 1902 r.
............................................................

preparaty niezbędne do ich kle-
jenia i konserwacji. Autor, który 
był z wykształcenia chemikiem-

-farmaceutą, sam je stosował 
z dużym powodzeniem w swojej 
pracowni konserwatorskiej. 

Następnie zabytek podlegał 
zaewidencjonowaniu.    Kolek-
cjonerzy zwykle spisywali swoje 
nabytki, a w wypadku dużych 
zbiorów prowadzone były księgi 

1

2

3
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inwentarzowe, w których obok 
nazwy i numeru katalogowego, 
umieszczano czasem dodatkowe 
informacje: o materiale, z ja-
kiego zabytek został wykonany, 
o miejscu i dacie jego znalezienia, 
o jego stanie zachowania i warto-
ści rynkowej oraz od kogo i kiedy 
go pozyskano. Zainwentaryzowa-
nie zabytku oznaczało nadanie 
mu własnego, unikatowego nu-
meru, który mu towarzyszył jako 
wyznacznik na ekspozycji. 

Cyfry malowano farbą olej-
ną w widocznym miejscu na 
brzuścach naczyń, na ułamkach 
ceramiki lub na powierzchni 
przedmiotów z metalu, szkła, 
kości lub rogu (jeśli było więcej 
miejsca, to dopisywano także 
nazwę miejscowości, z której 
zabytek pochodził). Wypisywano 
je także tuszem lub atramen-
tem na identyfikatorach, które 
towarzyszyły zabytkom. Duże 
przedmioty i całe naczynia zwy-
kle otrzymywały identyfikatory 
w postaci metryczek, czyli ma-
łych karteczek naklejanych na 
przedmioty lub kartoników, któ-
re były przywiązywane do nich 
sznurkiem; ich rodzaj zależał od 
wielkości zabytku i upodobań 
właściciela. Na metryczce, obok 
nazwiska kolekcjonera, znajdo-
wał się numer inwentarzowy. Ko-
lekcjonerzy profesjonaliści, któ-
rzy prowadzili ewidencję swoich 
zbiorów, umieszczali tu również 
nazwę miejscowości, z której 
zabytek pochodził. Czasem wpi-
sywano także nazwę przedmiotu, 
o ile jego właściciel potrafił ów 
przedmiot zidentyfikować. Nu-
mery inwentarzowe wpisywano 

– wpisywano tylko numery inwen-
tarzowe, a jeśli z różnych – także 
opisy słowne. 

Eksperymentowano dla po-
prawienia jakości ekspozycji. Dla 
zabytków krzemiennych podej-
mowano próby oklejania tabli-
czek staniolem, który miał pełnić 
funkcję lustra i ukazywać każdy 
przedmiot również od niewidocz-
nej strony, tej, którą przylegał do 
tabliczki, ale sposób ten nie zy-
skał większej popularności.

Tabliczki były bardzo często 
fotografowane do publikacji; 
służyły jako materiał ilustracyj-
ny do prac naukowych. Otrzy-
mywały wtedy dodatkowe wy-
znaczniki w postaci cyfr lub liter, 
aby łatwiej było zidentyfikować 
znajdujące się na nich zabytki 
i sporządzić ich dokładny opis 
w publikowanym tekście. Odbitki 
służyły także do prezentacji zbio-
rów na forum kolekcjonerskim 

4 |  Współczesna 
ekspozycja tabliczek ze 
zbiorów E. Majewskiego

5 |  Karta z katalogu 
Wystawy Starożytności 
i Przedmiotów Sztuki 
w Warszawie, 1856 r.

(zdjęcia: 1 – Erazm 
Majewski, 2 – Grzegorz 
Frasunkiewicz,  
3 – A. Zaborski,  
4 – Roman Sofuł, 5 – Karol 
Beyer; ilustracje 1-4  
– ze zbiorów Państwowego 
Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie,  
il. 5 – ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie)

.......................................

także obok każdego umieszczo-
nego przedmiotu na tabliczkach. 

Tabliczki były przeznaczone 
do eksponowania narzędzi krze-
miennych, fragmentów ceramiki 
oraz mniejszych przedmiotów 
z gliny, szkła lub metali. W zależ-
ności od rodzaju zabytków, ich 
wielkości i wagi tabliczki sporzą-
dzane były z tektury, kartonu lub 
drewna. Wymiary także były róż-
norodne; większe tabliczki zawie-
szano bezpośrednio na ścianach, 
mniejsze umieszczano w szafach 
lub gablotach w pozycji piono-
wej lub półleżącej. Zabytki były 
układane na tabliczkach w taki 
sposób, aby uzyskać ładną kom-
pozycję. Starano się postępować 
według tej obowiązującej wów-
czas zasady nawet wtedy, gdy 
dotyczyło to dużych zespołów 
lub kształty przedmiotów były 
skomplikowane. Zabytki przycze-
piano do tabliczek drutem z brą-
zu lub nićmi, a gdy ich ciężar był 
znaczny lub rozmiar nietypowy 

– metalowymi haczykami albo 
gwoździkami. Był to powszech-
nie stosowany wówczas sposób 
przechowywania i eksponowa-
nia takich obiektów, stosowany 
zarówno w domach prywatnych, 
jak i w salach muzealnych. 

Na tabliczkach zwykle znaj-
dowały się zapisane odręcznie 
lub naklejone w formie wydru-
ków informacje: u góry nazwi-
sko właściciela zbioru, u dołu 

– jeśli zabytki pochodziły z jednej 
miejscowości – jej adres admi-
nistracyjny. Zabytki na tabliczce 
miały także oznaczenia, które 
służyły do ich identyfikacji: jeśli 
pochodziły z jednej miejscowości 

lub jako wglądówki do szklanych 
klisz. Duże kolekcje miały nawet 
kilkaset takich tabliczek.

Zabytki archeologiczne, znaj- 
dujące się w rękach osoby groma-
dzącej „starożytności” (w XIX w.  
zaliczano do nich nie tylko przed-
mioty pochodzące z czasów sta-
rożytnych, ale także ubiory, broń, 
medale, starodruki i inne zabytki 
kultury z czasów historycznych), 
były często przemieszane z in-
nymi przedmiotami i ekspono-
wane na meblach, stojakach, 
etażerkach, w serwantkach, na 
wspornikach przymocowanych 
do ścian lub bezładnie stały 
w miejscach przypadkowych. 
Czasem podejmowano próby 
ich uporządkowania: według 
kryterium    chronologicznego 
(układ zabytków według syste-
mu trzech epok: kamienia, brą-
zu i żelaza), według gabarytów 
lub funkcji. Często właściciel 
umieszczał zbiór w swoim gabi-
necie albo bibliotece, a niekie-
dy przeznaczał na ekspozycję 
specjalne pomieszczenie, wtedy 
kupował meble wzorowane na 
muzealnych (szafy przyścienne 
i kloszowe, witryny stołowe, ga-
bloty) lub adaptował już posia-
dane do potrzeb ekspozycyjnych. 
Meble wówczas były zaopatrzone 
w szyldziki – metalowe lub tek-
turowe identyfikatory, często 
artystycznie wykonane przez 
profesjonalne firmy. Zapisane 
były na nich informacje o typie 
stanowiska, chronologii i regio-
nie świata lub kraju, z którego 
dana grupa zabytków pocho-
dziła. Zabiegiem często stoso-
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wanym przez kolekcjonerów, 
posiadających stałe ekspozycje 
w domach prywatnych, było ta-
kie ustawienie mebli oraz zabyt-
ków, aby uzyskać efekt wizualny 
(według kanonów estetycznych 
wówczas powszechnie obowią-
zujących).

Udostępnianie    prywat-
nych zbiorów było w omawia-
nym okresie niezwykle ważne dla 
rozwoju archeologii. Nie było 
bowiem w Królestwie Polskim 
instytucji, która gromadziłaby 
i udostępniała wyłącznie zabyt-
ki archeologiczne. Brak muzeum 
archeologicznego rekompenso-
wano wówczas organizowaniem 
czasowych wystaw „starożytno-
ści”. Pierwszą i jedną z najważ-
niejszych była otwarta w 1856 r.  
w Warszawie Wystawa Staro-
żytności i Przedmiotów Sztuki. 
W jej organizację włączyli się 
wszyscy działający wówczas ar-
cheolodzy i właściciele prywat-
nych kolekcji archeologicznych. 
Dopełnieniem tej wystawy był 
katalog, zawierający fotografie 
sal wystawowych i zabytków, 
wykonane przez pioniera foto-
grafii archeologicznej, Karola 
Beyera, oraz praca naukowa, 
napisana przez Pawła Bolesła-
wa Podczaszyńskiego, zatytu-
łowana Przegląd historyczny 
starożytności krajowych. Wy-
stawa odniosła ogromny sukces 
i zainicjowała konsolidację war-
szawskiego środowiska nauko-
wego. Inne czasowe ekspozycje, 
prezentujące prywatne kolekcje 
archeologiczne, były organizo-
wane później w Salonach Sztuki 
Józefa Ungra i Aleksandra Kry-
wulta. Pojawiły się wreszcie 
nieduże, instytucjonalne zbiory: 
jeden zgromadzony w Oddziale 
Archeologicznym Muzeum Prze-
mysłu i Rolnictwa w Warszawie 
oraz drugi w Gabinecie Arche-
ologicznym i Numizmatycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
ale były one trudno dostępne. 

Powszechnie dostępne mu-
zeum, w którym znalazły się wy-
łącznie zabytki archeologiczne 
ze wszystkich epok na ziemiach 
polskich oraz materiały porów-
nawcze z Europy powstało do-
piero na początku XX w. (zob. 

„Spotkania z Zabytkami”, nr 9, 
2008, ss. 34-35). 

Maria Krajewska

W Kowalu, niewielkim mia-
steczku na Kujawach, w któ-

rym urodził się Kazimierz III Wielki 
(1310-1370), dobiegają końca 
prace przy monumencie mającym 
upamiętnić postać tego wybitne-
go władcy. Inicjatywę wzniesienia 

pomnika podjął Społeczny Komi-
tet Budowy Pomnika Kazimierza 
Wielkiego w Kowalu, któremu od 
chwili powołania (maj 2008 r.) 
przewodniczy burmistrz miasta 
Eugeniusz Gołembiewski.

Pomnik w postaci posągu 
króla, odzwierciedlającego wize-
runek utrwalony w świadomości 
Polaków przez Jana Matejkę, od-
kuł w czterdziestotonowej bryle 
granitu Tadeusz Bieniewicz, ar-
tysta pracujący w pobliskim Go-
styninie. Projekt jest autorstwa 
Artura Jeziorskiego, związanego 
rodzinnie z Kowalem, absol-

ROZMAITOŚCI

Przed wielką   
       rocznicą 

...........................................................................................

...........................................................................................

wenta Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Statua, usytuowana 
na niewysokim okrągłym cokole 
w bezpośrednim sąsiedztwie ko-
ścioła parafialnego św. Urszuli 

– w którym 30 kwietnia 1910 r.,  
z okazji sześćsetnej rocznicy uro-

1 |  Artur Jeziorski, „Projekt pomnika Kazimierza Wielkiego”, 
2008 r., gips
2 |  Rzeźba pomnikowa dla miasta Kowala, stan z grudnia 
2009 r., granit 
(zdjęcia: 1 – Szymon Struciński, 2 – Eugeniusz Gołembiewski)
......................................................................................................1

późniejszego władcy Polski i naj-
wybitniejszego obywatela Kowala.

Wzniesienie pomnika Kazi-
mierza Wielkiego w Kowalu nie 
jest jedynym przedsięwzięciem 
związanym ze zbliżającą się rocz-
nicą urodzin króla. W Kowalu ma 
swoją siedzibę Stowarzyszenie 
Miast Króla Kazimierza Wielkie-
go, któremu także przewodniczy 
burmistrz Eugeniusz Gołembiew-
ski. Z inicjatywy tego stowarzy-
szenia oraz samorządu miasta 30 
czerwca 2009 r. w katedrze na 
Wawelu odbyła się ogólnopolska 

dzin króla odsłonięto pamiątko-
wą tablicę z rzeźbą króla, ujętą 
do połowy postaci, wykonaną 
przez włocławianina Franciszka 
Gontarskiego – otrzyma wspa-
niałą oprawę w postaci skweru 
z licznymi alejkami, placem za-
baw i miejscem przeznaczonym 
na plenerowe wystawy planszo-
we (Park Kazimierza Wielkiego). 
Uroczystość wmurowania aktu 
erekcyjnego pod pomnik króla 
odbyła się 2 maja 2009 r.; odsło-
nięcie pomnika zaplanowano na 
30 kwietnia 2010 r. – dokładnie 
w siedemset lat od daty urodzin 

inauguracja obchodów 700-lecia 
urodzin ostatniego króla Polski 
z dynastii Piastów. Burmistrz Ko-
wala, będąc reprezentantem nie 
tylko urzędu, który sprawuje, ale 
także dwóch wymienionych sto-
warzyszeń, czyni też starania, by 
rok 2010 ogłoszony został przez 
polski parlament Rokiem króla 
Kazimierza Wielkiego. Z kolei na 
zamku w Niepołomicach – sie-
dzibie Muzeum Niepołomickiego, 
przygotowywana jest wielka ju-
bileuszowa wystawa z okazji sie-
demsetnej rocznicy urodzin króla 
Kazimierza Wielkiego.           WP

2
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Ciekawy jest też kamień, na 
którym z dużą starannością wyku-
to krzyż o wysokości 66 cm. Krzyż 
ma formę ozdobną – trzy ramiona 
mają zakończenie w postaci mniej-
szych krzyży. Ślady obróbki kamie-
niarskiej noszą jeszcze dwa głazy. 
Na jednym jest to wyraźny krzyż 
o wysokości około 30 cm, na innym 

– nieczytelne inskrypcje bądź wzory 
zwieńczone niewielkim krzyżem.

Kamień z zachowanymi napi-
sami pozwala na ustalenie daty 
funkcjonowania cmentarza i pew-
ne domysły co do jego charakte-
ru. Należy przyjąć, że sama data 
 („1636”) oznacza datę śmierci. 
Inskrypcje wykonano łacińskimi li-
terami, w czterech rzędach: „IW / 
AN / ZISZE [lub „ŻISZE”] / NIA”.

W czasach przedrozbiorowych 
Litewniki były włością biskupią. 
Nigdzie nie zachowały się wzmian-
ki, by zarządcy bądź dzierżawcy 
ufundowali w tej okolicy jakąkol-
wiek świątynię – najbliższa, cer-
kiew greckokatolicka, znajdowała 
się wówczas w odległym o około 2 
km Chłopkowie. Z dużym prawdo-
podobieństwem można więc twier-
dzić, że cmentarz założono jako 
epidemiczny. W wypadku takiego 
charakteru nekropolii zapewne 
mniejsze znaczenie mógł mieć jej 
charakter wyznaniowy, tzn. niewy-
kluczone, że grzebano tu wiernych 
wyznania grecko- i rzymskokato-

ROZMAITOŚCI

Podlasie, podobnie jak i inne 
regiony kraju, obfituje w miej-

sca pochówku, wobec których brak 
potwierdzonych informacji źró-
dłowych. O ich istnieniu świadczą 
lokalnie używane nazwy „mogiłki”, 
nienaturalnego kształtu kopce lub 
wykopywane przypadkiem kości. 
Wiedza na ich temat jest przekazy-
wana wyłącznie w opowiadaniach, 
a fakty ustępują domysłom i mie-
szają się z legendą. Nierzadko są 
to cmentarze o charakterze epide-
micznym.

Prawdopodobnie taki charak-
ter miał cmentarz na kolonii wsi 
Litewniki Stare (w gminie Sarnaki 
w woj. mazowieckim). Oprócz rela-
cji ustnych świadectwem istnienia 
cmentarza są pochodzące zeń ka-
mienie nagrobne. Po rozparcelo-

  Zabytkowy nagrobek 
      w Litewnikach
...........................................................................................

...........................................................................................

Spotkanie z książką

Od wielu lat trwały we fromborskiej kate-
drze poszukiwania szczątków Mikołaja Ko-

pernika; próbował to robić Napoleon, nieuda-
ne próby podejmowano i później, nawet przed 
wybuchem drugiej wojny światowej. W 2005 r. 
zespół badaczy pod kierunkiem prof. Jerzego 
Gąssowskiego z Akademii Humanistycznej 
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na 
podstawie dokumentów z epoki wywniosko-
wał, że do XVIII w. kanonikom katedralnym 
powierzano w dożywotnią pieczę ołtarze, 
a Kopernikowi przypadła opieka nad ołta-
rzem Świętego Krzyża. Tam też pod posadzką 

znaleziono fragmenty szkieletu astronoma. 
W 2008 r. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtu-

sku wydała książkę pod redakcją prof. J. Gąssowskiego, zatytułowaną Bada‑
nia nad identyfikacją grobu Kopernika, w której profesor opisuje szczegó-
łowo, jak doszło do przełomowego odkrycia. Równie fascynujący jest opis 

dotarcia do DNA astronoma (najważniejszą rolę odegrały tu włosy Kopernika 
odnalezione w należącym do niego księgozbiorze, znajdującym się od czasów 
szwedzkiego „potopu” w bibliotece uniwersyteckiej w Uppsali). Centralne La-
boratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie dokonało 
rekonstrukcji twarzy Kopernika. 

W książce zamieszczone zostały również teksty innych badaczy epoki. 
Krzysztof Mikulski pisze o toruńskich przodkach Kopernika – rodzie Watzen-
rode,  Joanna Jendrzejewska i Anna Stachowska zajmują się badaniami nad 
żeńską linią krewnych astronoma, a Jerzy Sikorski opisuje praktyki pochów-
ków biskupich we fromborskiej katedrze. O poszukiwaniach grobu Łukasza 
Watzenrode pisze Ryszard Cichocki, badania architektoniczne w krypcie 
fromborskiej katedry przedstawia Tomasz Wencławowicz, a Karol Piasecki 
rozważa etyczne problemy naukowego odkrycia. O analizach DNA i badaniach 
genetycznych szczątków Kopernika piszą Wiesław Bogdanowicz, Wojciech 
Branicki, Tomasz Kupiec  i Marie Allen. 

Książka wydana została wraz z tłumaczeniem na język angielski. Można 
ją nabyć za pośrednictwem strony internetowej Akademii Humanistycznej im. 
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (www.ah.edu.pl). 

GRÓB KOPERNIKA
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waniu w latach dwudziestych XX w. 
gruntów dóbr rządowych Litewniki, 
na których znajdował się cmentarz, 
kamienie te umieszczono w pobliżu 
murowanej kapliczki, znajdującej 
się obok nieistniejących dziś zabu-
dowań dworskich. Właściciel terenu 
dawnego cmentarza, wykonując 
wykopy przed posadowieniem bu-
dynków, natrafiał na kości i frag-
menty trumien.

W sąsiedztwie kapliczki znaj-
duje się sześć głazów narzutowych, 

z których cztery noszą  
ewidentne ślady obróbki. 
Ich datowanie umożliwia 
zachowana inskrypcja, 
która jest prawdopo-
dobnie najstarszą tego 
typu na Podlasiu. Z całą 
pewnością nie napo-
tkano starszej w byłym 
woj. bialskopodlaskim, 
gdzie do rzadkości na-
leżą znacznie późniejsze 
nagrobki i inskrypcje 
osiemnastowieczne.

Kamień umożliwiający 
datowanie cmentarza ma 
formę nieregularną, zbli-
żoną do stożka, i wyso-
kość nad gruntem 60 cm. 
Na jego licu został wyryty 
krzyż, data („1636”) 
oraz czytelne inskrypcje, 
wykonane za pomocą ła-
cińskich liter.

lickiego. Czteroramienne krzyże 
mogły być z powodzeniem używane 
przez wiernych obu kościołów, któ-
rzy w XVII w. zamieszkiwali Litewni-
ki (w głównej mierze w okolicznych 
wsiach mieszkali Rusini unici).

Choć są to ledwie dwa słowa, 
treść inskrypcji pozwala na intere-
sujące rozważania. Zapis imienia 

„IWAN” wskazywałby zdecydowanie 
na tradycję ruską i greckokatolickie 
wyznanie zmarłego. Zastanawia na-
tomiast zastosowanie już w 40 lat 
po zawarciu unii w Brześciu czcion-
ki łacińskiej, podczas kiedy wpływy 
łacińskie w cerkwi greckokatolickiej 
przyjmuje się głównie na wiek XVIII.

Nazwisko (przydomek patro-
nimiczny) zmarłego – „ZISZENIA” 

– nie występuje obecnie ani w oko-
licy, ani w innych częściach kraju. 
Nazwiska z końcówką -enia w ogóle 
należą do rzadkości, a osoby posłu-
gujące się nimi mieszkają najczę-
ściej na terenie północnego Podla-
sia (byłe woj. białostockie). Podaj-
my kilka podobnych przykładów: 
Achremienia, Bielenia, Hawrylenia, 
Łukaszenia, Mojsienia, Prokopienia, 
Pietruczenia. Jak widać, podstawę 
dla tworzenia tego typu nazwisk 
stanowią najczęściej imiona. Na-
zwisko Żiszenia jest również takim 
patronimikiem od słowiańskiej for-
my imienia Zych bądź Żych (nota-
bene obie formy jako samodzielne 
nazwiska występują w okolicy). Jest 
to zdrobniała forma imion zaczyna-
jących się na Zy-, najczęściej Zyg-
munt (czy w wersji dawnej Żygmut), 
ale też Żyrosław.

Choć walory artystyczne nagrob-
ków z Litewnik są niewielkie, są to 
zabytki interesujące. 

Rafał Zubkowicz
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Grafiki portretowe przedsta-
wiające polskich władców, 

które wykonywano w zachod-
nioeuropejskich   pracowniach 
XVI-XVIII w. nierzadko zawierają 
błędy w zapisie imion, liczb oraz 
sposobie ukazania herbu Rze-
czypospolitej. Zazwyczaj były 
one konsekwencją nieznajomo-
ści polskich realiów, ale także 
nierzetelności sztycharza bądź 
rytownika. Zwykle też uchodziły 

one wykonawcy na sucho, rzad-
ko kiedy podlegając poprawkom. 
Te ostatnie następowały jedynie 
wtedy, gdy np. druk zawierający 
konterfekt przeznaczony był na 
ogólnoeuropejski rynek, wyda-
wany przez dbającą o renomę 
oficynę, jak i przede wszystkim 
wówczas, gdy książka miała wię-
cej niż jedną edycję. 

Przykładem powyższego są 
portrety ostatnich dwóch królów 
z dynastii Jagiellonów, zamiesz-
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Poprawka heraldycznej   
    niepoprawności

czone w słynnej kronice Marcina 
Kromera De origine et rebus ge‑
stis Polonorum. Dzieło to wydane 
zostało po raz pierwszy w 1555 r. 
w prężnej oficynie Jana Oporina 
w Bazylei, znanej choćby z opu-
blikowania innych doniosłych 
prac polskich autorów (m.in. 
Jana Frycza Modrzewskiego 
De Republica emendanda). Na 
odwrocie strony tytułowej Kro-
merowskiego druku oraz na po-

czątku oracji na cześć zmarłego 
Zygmunta Starego znalazły się 
dwa całostronicowe drzeworyty, 
wykonane przez nieokreślonego 

„Formschneidera”   najpewniej 
według rysunków szwajcarskie-
go malarza Hansa Sauerdumma. 

Pierwszy drzeworyt prezentu-
je Zygmunta Augusta w popier-
siowym ujęciu na tle wzorzystej 
kotary, ubranego w charaktery-
styczny strój – podbitą futrem 
szubę i futrzaną czapę; pierś mo-

tuż pod górną krawędzią ryciny 
z Zygmuntem Augustem, pomię-
dzy pofałdowanymi draperiami 
kotary wkomponował maleńki 
monogram „HB” wraz z moty-
wem graficznego nożyka.       

Obie prace, jakkolwiek spo-
rządzone na dobrym poziomie 
warsztatowym, zawierały kar-
dynalne błędy, chciałoby się 
rzec – o posmaku dyplomatycz-
nego skandalu. Otóż ukazany 
w górnym narożniku czteropo-
lowy herb Rzeczypospolitej pod 
zamkniętą koroną pałąkową 
prezentuje w pierwszym i czwar-
tym polu tarczy Pogoń litewską, 
skierowaną w heraldyczną lewą 
stronę, zaś w drugim i trzecim 
polu orła Korony ze splecionymi 

tzw. cyframi królewskimi S[igi-
smundus] A[ugustus]. Zgodnie 
z ogólnie wówczas przyjętymi 
zasadami przedstawień her-
bowych, uwydatnienie Pogoni 
w pierwszym i czwartym polu 
tarczy należałoby traktować jako 
godło państwa litewsko-polskie-
go, a nie polsko-litewskiego, 
i zarazem jako dowód prymatu 
księstwa nad królestwem.

Ów błąd niewątpliwie nie 
miał podłoża politycznego czy 

narchy zdobi pokaźny łańcuch, 
a palce dłoni pierścienie, w któ-
rych zresztą władca znajdował 
upust swej wielkiej słabości do 
klejnotów. U dołu w rollwerko-
wym, prostokątnym kartuszu 
zawarto tytulaturę króla oraz 
informację o sportretowaniu go 
w trzydziestym piątym roku ży-
cia (czyli na rok przed wydaniem 
książki). Ujęty na podobnym jak 
wyżej wzorzystym tle popiersio-
wy portret Zygmunta Starego 
na drugim drzeworycie ukazuje 
władcę jako brodatego mężczy-
znę w podeszłym wieku, ubra-
nego w szubę z potężnym fu-
trzanym kołnierzem; jego pierś 
zdobi łańcuch, a w lewej dłoni 
tkwi królewskie berło. Tekst kar-

tusza inskrypcyjnego wymienia 
zasługi króla na polu polityki 
i religii. Oba drzeworyty są sy-
gnowane za lewym ramieniem 
portretowanych monogramem 

„HS”; fakt umieszczenia nad 
sygnaturą ryciny z młodszym 
władcą motywu pióra bądź sty-
lusa wyraźnie wskazuje na wyko-
nawcę rysunku, według którego 
wycięto grafikę. Także drzewo-
rytnik nie omieszkał umieścić na 
odbitce swojego monogramu: 

1 |  Drzeworyt 
według rysunku Hansa 
Sauerdumma z dzieła 
Marcina Kromera De 
origine... (1 wydanie, 
Bazylea 1555), 
ukazujący Zygmunta 
Starego 

2 |  Zygmunt August 
na drzeworycie 
według rysunku Hansa 
Sauerdumma z dzieła 
Marcina Kromera De 
origine... (2 wydanie, 
Bazylea 1558)

3 |  Prawidłowy herb 
Rzeczypospolitej na 
rycinie zamieszczonej 
w trzecim wydaniu 
dzieła Marcina 
Kromera De origine..., 
Bazylea 1568

(ilustracje ze zbiorów 
autora)

..................................21
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też ideologicznego; stanowił 
raczej konsekwencję zbyt swo-
bodnego podejścia rysownika do 
faktycznego wyglądu państwo-
wego herbu, ewentualnie skutek 
naniesienia na drzeworytniczy 
klocek rysunku bez uwzględ-
nienia odwrócenia jego stron 
w odbitce. Ta druga możliwość 
wydaje się jednak mało prawdo-
podobna, bowiem litera „S” na 
piersi orła zachowała swój pra-
widłowy kształt.

O tym, że rysowniczo-rytow-
nicza pomyłka nie wzbudziła 
zrazu gwałtownego sprzeciwu, 
świadczyć może fakt, że w wyda-
nym w 1557 r. w Moguncji dziele 
Stanisława Hozjusza Confessio 
catholicae fidei christiana wyko-
rzystano ten sam –  pochodzący 
z Kromerowskiej kroniki – drze-
woryt z portretem Zygmunta 
Augusta. Także w drugim ba-
zylejskim wydaniu De origine... 
Kromera (1558 r.) herb ten po-
został bez zmian.                

Nie wiadomo, co spowodo-
wało w końcu ową formalnie 
drobną, ale heraldycznie fun-
damentalną zmianę: protesty 
płynące z kręgu polsko-litew-
skiego władcy, sugestie zmiany 
ze strony polskich czytelników 
czy może wola zorientowanego 
w błędzie wydawcy dzieła?

Tak czy inaczej, w trzecim 
łacińskim wydaniu Kroniki Kro-

ROZMAITOŚCI

    Rzeźba cechu 
rzeźników nyskich
..............................................................................................................

..............................................................................................................

Wśród cechów nyskich naj-
większym poważaniem 

cieszył się cech rzeźników. 
W 1424 r. w Nysie, liczącej 
4500 mieszkańców, wyrobem 
mięsa trudniło się 23 rzeźników 
i 14 kiełbaśników. W 1774 r.  
było w mieście 47 rzeźników 
z 55 ławami mięsnymi (jatka-
mi). 

Według legendy rzeźnicy za-
służyli się Nysie w 1428 r. pod-

czas najazdu husytów na Śląsk. 
Kiedy wojska najeźdźców opa-
nowały Stare Miasto i szykowa-
ły się do ataku na Nowe Miasto 
(obecnie centrum Nysy), rzeź-
nicy walczący na Mniszej Łące 
(obecnie pl. J. Paderewskiego) 
zastosowali fortel wojenny. 
Ubrali się w stroje Chorwatów 
i wyruszyli w kierunku Bramy 
Wrocławskiej, aby uderzyć na 
tyły wroga. Husyci sądzili, że 

rzeczywiście napotkali Chor-
watów przysłanych nysanom 
z odsieczą przez cesarza (a tak-
że króla Czech) Zygmunta Luk-
semburczyka, ponieśli dotkliwe 
straty i wycofali się z Nysy.

Na pamiątkę bitwy z husyta-
mi postawiono na Mniszej Łące 
kolumnę kamienną z napisem 
łacińskim. W 1698 r. podczas 
gwałtownej burzy kolumna zo-
stała zwalona i dopiero w 1928 r.  

pośrodku nowej zabudowy pl. 
Staromiejskiego (dawna Mni-
sza Łąka) został wzniesiony 
Pomnik Rzeźników, upamiętnia-
jący obronę Nysy przed husyta-
mi w 1428 r. W czasie drugiej 
wojny światowej figura rzeźnika 

3

mera, które wyszło 
spod prasy tej samej 
Oporinowskiej oficy-
ny w 1568 r., błąd 
ten został fachowo 
i dyskretnie usunię-
ty. Nie zdecydowano 
się w tym celu by-
najmniej na opraco-
wanie nowych rycin: 
fragment drewnia-
nych klocków, który 
w obu portretach 
zajmowany był przez 
tarczę, został po 
prostu wycięty, a na 
jego miejscu wkom-
ponowano nowy, już 
z prawidłowo ukaza-
nym herbem. Mimo, 
że korekty tej doko-
nano w umiejętny 
sposób, dokładny 
ogląd odbitek ujaw-
nia ślady po zabiegu: 
o ile w drzeworycie 

z Zygmuntem Augustem biała 
linia przerywająca szrafirunek 
tła na styku nowej i starej partii 
klocka jest niemal niedostrze-
galna, to w portrecie starszego 
Jagiellona widać nie tylko grani-
cę pomiędzy gęstszym i bardziej 
rozrzedzonym   szrafowaniem 
oraz przerwę w obramieniu 
kompozycji, ale zwłaszcza długą, 
prostą linię na styku tarczy i kró-
lewskiej czapki oraz kołnierza. 
Koronę w obu wypadkach pozo-
stawiono nienaruszoną.

Kłopotliwe, ocierające się 
o wielką politykę doświadcze-
nie z herbami w portretach Ja-
giellonów musiało uwrażliwić 
zarówno rysownika, jak i drze-
worytnika na problem heral-
dycznej poprawności. Świadczy 
o tym dzieło Jana Herburta 
Chronica, sive Historiae polo‑
nicae compendiosa, wydane 
w 1571 r. również w bazylej-
skiej oficynie Oporina. W zdo-
biącej ów druk pomniejszonej 
wersji konterfektu Zygmunta 
Augusta, którą najprawdopo-
dobniej wykonali ci sami artyści, 
herb Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów podlega już bowiem 
wszystkim kanonom przedsta-
wieniowym, zgodnym z poli-
tycznym status quo potężnego 
wówczas państwa.

Arkadiusz Wagner

|  Rzeźba cechu rzeźników nyskich

(fot. Kazimierz Staszków, obiekt 
w zbiorach Muzeum w Nysie)
............................................................
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Spotkanie z książką

W 2009 r. ukazała się publikacja Kazania 
świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe pro‑

pozycje badawcze pod redakcją Pawła Stępnia, 
przygotowana we współpracy z Haliną Tchó-
rzewską-Kabatą i Izabelą Winiarską-Górską, 
wydana przez Bibliotekę Narodową 75 lat po 
edycji krytycznej, opracowanej przez Jana Ło-
sia i Władysława Semkowicza. Historia tego 
cennego zabytku sztuki piśmienniczej była już 
opisywana na łamach „Spotkań z Zabytkami” 
(nr 5, 2003).

Jak pisze w słowie wstępnym do obecnej 
edycji Paweł Stępień „[…] «Kazania święto‑

krzyskie» domagały się już wydania, które w pełni uwzględniałoby wyniki do‑
tychczasowych dociekań, a zarazem kreśliło kierunki przyszłych badań nad 
różnymi aspektami tego złożonego dzieła, głęboko zakorzenionego w tra‑
dycji średniowiecznego kaznodziejstwa, a tym samym w tradycji retoryki, 
estetyki, teologii, hagiografii”. 

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej – monograficznej, 
zamieszczone zostały teksty napisane przez wybitnych znawców epoki śre-
dniowiecza. Izabela Winiarska-Górska opisuje dzieje badań nad Kazaniami 
świętokrzyskimi, Wiesław Wydra analizuje, na czym polega fenomen tych 
tekstów, Tomasz Mika zajmuje się interpunkcją, składnią i stylem Kazań, 
a Mieczysław Mejor łaciną, którą teksty zostały spisane. Wacław Twardzik pi-
sze o tym, czego zabrakło w zachowanych fragmentach Kazań, Marek Skwara 
opisuje strukturę i sposoby argumentacji w zachowanym w całości tekście, 
Katarzyna Skowronek – liczby i słowa najczęściej występujące w Kazaniach, 
a Paweł Stępień dokonuje rekonstrukcji tekstu Kazania na dzień św. Katarzy‑
ny i przedstawia opracowaną przez siebie bibliografię Kazań. 

Część edycyjna publikacji zawiera faksymilowe podobizny wszystkich 
kart Kazań świętokrzyskich oraz najnowszą transliterację i transkrypcję ręko-
pisu, indeks – słownik wyrazów, indeks frekwencyjny, przekład z łaciny oraz 
obszerne komentarze przybliżające źródła i konteksty kazań. 

Książkę można nabyć (cena: 80 zł) w większych księgarniach oraz zamó-
wić w Sekcji Promocji Wydawnictwa Biblioteki Narodowej (02-086 Warszawa, 
al. Niepodległości 213, tel. 22 608-25-39, e-mail: promocja@bn.org.pl). 

KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE

ROZMAITOŚCI

dwa wielkie, wysokości 2,60 m  
świeczniki procesyjne cechu 
rzeźników (XVIII w.) z kościoła 
farnego św. Jakuba. Największą 
osobliwością jest jednak drew-
niana rzeźba renesansowa cechu 
z początku XVII w.

Pierwotnie był to najprawdo-
podobniej ceremonialny „ołtarz” 
cechowy. Taki renesansowy „oł-
tarz” (z 1593 r.), także cechu 
rzeźników, ale ze Zgorzelca (Gör-
litz), przechowywany jest w Mu-
zeum Narodowym we Wrocławiu. 
Podobne obiekty z XVIII w. innych 
cechów posiada Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu.  

Ceremonialne „ołtarze” ce-
chowe miały formę tryptyków 
i nawiązywały do ołtarzy szafia-
stych. Stanowiły one wystrój i  
cenioną wysoko przez rzemieśl-
ników ozdobę izb cechowych, 
a były związane z odbywanymi 
co kwartał obradami cechów. 
Otwarcie skrzydeł bocznych da-
wało sygnał do rozpoczęcia ob-
rad. Zazwyczaj „ołtarz” taki miał 
umieszczone w punkcie central-
nym godło cechu, patrona, a na 
skrzydłach bocznych – pełnopo-
staciowe portrety czeladników 
albo mistrzów.

Taką konstrukcję miał niegdyś 
zapewne zabytek nyski. W XIX w.  
rzeźby, najprawdopodobniej wy-
stępujące na skrzydłach bocz-
nych, przeniesiono do części 
zasadniczej „ołtarza”. Wtedy też 
wykonano szafkę wiszącą z drew-
na sosnowego, drzwi z wpra-
wionymi w mosiądz czterema 
szybami i deskę – tło. Całość ma 

wymiary 115 x 94 cm. Poszcze-
gólne elementy usytuowane są 
na dwóch poziomach i ukazują 
rzeźników przy pracy podczas 
uboju zwierząt oraz wstępnego 
rozbioru poubojowego. Przedział 
stanowi gzyms profilowany.  Przy-
twierdzone do niego godło cechu 
w obramieniu kartuszowym za-
wiera narzędzia pracy rzeźników, 
tj. skrzyżowane noże, poniżej 
topory i jeszcze niżej inne na-
rzędzia, które prawdopodobnie 
służyły do usuwania  szczeciny 
ze skóry świni. W kwaterze gór-
nej, po lewej stronie czeladnik 
oszałamia stojącego wołu za po-
mocą młota lub siekiery, a więc 
w sposób powszechnie wówczas 
stosowany. Pomaga mu w tym 
uczeń przytrzymujący  zwierzę za 
róg i postronek obejmujący pysk. 
Po prawej stoi mistrz, nadzoru-
jący pracę. Pomiędzy mistrzem 
a rzeźnikami dokonującymi uboju  
siedzi pies (trzymany być może 
do zwalczania szczurów), któ-
ry przygląda się tej czynności. 
Nad nim wysoko wisi kiełbasa 
w osłonce z jelita grubego. W dol-
nej części, po stronie lewej jest 
scena oprawiania świni wiszącej 
na haku wbitym w ścianę. Przed-
stawienie ze strony prawej – to 
rzeźnik zdejmujący skórę z owcy, 
ułożonej w pozycji grzbietowej 
na drewnianym koźle. Pośrodku 
dolnej części „ołtarza” umiesz-
czone są sprzęty typowe dla tego 
rodzaju warsztatu rzemieślni-
czego, a więc stół drewniany 
z grubą płytą, na nim miska 
ceramiczna, w której być może 

składano wnętrzności zwierząt, 
pod stołem – cebrzyk, najpraw-
dopodobniej służący do zbierania 
krwi, oraz konew na wodę.

Zabytek ten ma duże walory 
poznawcze. Pozwala widzowi 
zorientować się w realiach ce-
chu rzeźniczego początku XVII w. 
Przede wszystkim ukazuje modę 
okresu renesansu w zakresie 
fryzur i bród, strojów męskich 
i obuwia. Ubiory poszczególnych 
postaci są uroczyste, jedynie far-
tuchy stanowią element odzieży 
roboczej. W ten sposób podkre-
ślona została wysoka pozycja  
rzeźników wśród innych przed-
stawicieli rzemiosł i mieszkańców 
miasta. Poznajemy też ówczesne 
sprzęty i narzędzia pracy.

Figury rzeźby zostały wykona-
ne na początku XVII w. z drewna 
gruszy i polichromowane tempe-
rą. Nazwisko rzeźbiarza jest nie-
znane. Zapewne był to artysta 
miejscowy. W późniejszym okre-
sie rzeźby uległy  kilka  razy prze-
malowaniom farbami olejnymi. 
W niewiadomym czasie, w każ-
dym razie przed 1945 r., zabytek 
w formie nadanej w XIX w. tra-
fił do dawnego Muzeum Sztuki 
i Starożytności w Nysie. W latach 
sześćdziesiątych XX w. rzeźba 
poddana została konserwacji 
w pracowni konserwatorskiej Mu-
zeum w Nysie. Wtedy to usunięto 
przemalowania i przywrócono 
figurom stan pierwotny.

Rzeźba rzeźników nyskich jest  
unikatowym, cennym przykła-
dem sztuki cechowej na Śląsku.

Krzysztof Pawlik

z brązu uległa rekwizycji na cele 
wojenne. 

O znaczeniu cechu rzeźników 
w Nysie świadczył przywilej kro-
czenia na przedzie i uświetnia-
nia wjazdów do miasta biskupów 
i książąt. Tak było zwłaszcza pod-
czas wjazdów biskupów wrocław-
skich, którzy przybywali do Nysy 

– stolicy biskupiego księstwa 
nysko-grodkowskiego w celu 
uroczystego objęcia rządów oraz 
przyjęcia hołdu stanów księstwa. 
W 1665 r. w czasie wjazdu księ-
cia biskupa Sebastiana Rostocka 
szczególną rolę odegrał orszak 

„turecki” 50 rzeźników z godłem 
cechu, mieczem, włóczniami 
i czerwono-białym proporcem. 
120 lat później (1685 r.), kie-
dy odbywał się wjazd biskupa 
Franciszka Neuburga, ważne 
miejsce zajęła „kompania huza-
rów w mundurach węgierskich”, 
składająca się z nyskich rzeź-
ników. Także podczas procesji 
Bożego Ciała jeszcze w okresie 
międzywojennym cech rzeźni-
ków zajmował poczesne miejsce 
wśród innych cechów, niosąc 
wielki sztandar procesyjny z ob-
razem przedstawiającym walkę 
z husytami w 1428 r.

Muzeum w Nysie posiada 
wiele pamiątek z XVII-XIX w. po 
zrzeszeniach rzeźników nyskich. 
Są to przede wszystkim wyroby 
z cyny – wielkie konwie, wilko-
my, kufle, kubki oraz naczynia 
do picia w kształcie topora 
i wołu. Służyły one podczas 
uroczystości, które odbywały 
się w izbie cechowej. Są także 
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W 2009 r. Stowarzyszenie Willa De-
cjusza we współpracy z Instytu-

tem Historii Architektury i Konserwacji 
Zabytków Wydziału Architektury Poli-
techniki Krakowskiej zrealizowało I etap 
projektu „Inwentaryzacja Pałacu Fre-
drów w Beńkowej Wiszni na Ukrainie”. 
Projekt finansowany był przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu „Ochrona polskie-
go dziedzictwa narodowego poza grani-
cami kraju”. 

Neorenesansowy pałac Fredrów 
w Beńkowej Wiszni zbudowany został 
w 1835 r. przez Aleksandra hr. Fredrę 
i rozbudowany w 1896 r. przez Andrzeja 
(syna pisarza). Jest to okazała budowla 
piętrowa na planie prostokąta, z krót-
kim prostokątnym skrzydłem bocznym. 
Jego fasadę wzbogacają dwa ryzality, 
zwieńczone trójkątnymi frontonami. 
Frontony ozdobione są sztukatorskimi 
kompozycjami z herbem rodu Fredrów 

– Bończa. Główne wejście poprzedzone 
jest arkadowym gankiem, a przy tyl-
nej elewacji znajduje się taras. Wystrój 
elewacji, podobnie jak wnętrza pałacu, 
został wykonany w latach 1895-1898 
przez Piotra Witalisa Harasimowicza. 
Rezydencja rodowa Fredrów stano-
wi obecnie siedzibę Vyshnya College 

of Lviv National Agrarian University. 
W 1993 r. z okazji 200-lecia urodzin 
pisarza urządzono tam izbę pamięci, 
gdzie zgromadzono wiele unikatowych 
pamiątek po luminarzu polskiej komedii 
i jego rodzinie. 

Od 6 do 16 września 2009 r. grupa 
studentów Politechniki Krakowskiej pod 
kierunkiem dr Jolanty Sroczyńskiej oraz 

Mai Bogdani-Czepita, we współpracy 
ze studentami Politechniki Lwowskiej, 
prowadziła prace inwentaryzacyjne 
pałacu. 15 września w siedzibie Rady 
Obwodowej we Lwowie, a później,  
10 grudnia, w Willi Decjusza w Krako-
wie odbyły się seminaria poświęcone 
projektowi. Zaprezentowane zostały 
efekty przeprowadzonej inwentaryzacji 
oraz odbyły się dyskusje dotyczące pla-
nowanych kolejnych etapów prac oraz 
koniecznych działań, mających na celu 
zmianę przeznaczenia części odrestau-
rowanego obiektu na ośrodek kultury 
europejskiej, prowadzący działalność 
zbliżoną do krakowskiego Stowarzysze-
nia z siedzibą w odrestaurowanej Willi 
Decjusza.  

   Inwentaryzacja 
pałacu Fredrów 
  w Beńkowej Wiszni

.........................................................................................................
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W Muzeum Pałacu w Wila-
nowie opracowana zo-

stała nowa seria wydawnicza 
Ad Villam Novam. Materiały 
do dziejów rezydencji; pierw-
szy tom ukazał się w 2008 r.  
We wprowadzeniu do pu-
blikacji dyrektor muzeum 
Paweł Jaskanis pisze o pro-
jekcie serii: „[...] zrodziła 
się z przekonania, iż badania 
dotyczące historii pałacu 
i osób z nim związanych są 

niekompletne tak w odniesieniu do znanych zespołów 
dokumentów, jak i odkrytych źródeł pisanych w polskich 
i zagranicznych archiwach”. W trakcie prowadzonych 
od 2003 r. prac konserwatorskich przy pałacu dokonano 
wielu niespodziewanych odkryć, które również powodują 
konieczność skorygowania dotychczasowej wiedzy o bu-
dowli i kontekście historycznym losów zabytku.

Podstawą tekstów publikowanych w nowej serii są 
rękopisy i maszynopisy – odtworzone in extenzo – po-
zyskane w czasie kwerend archiwalnych. Najważniejszym 
źródłem do dziejów rezydencji są archiwalia zgroma-
dzone w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie: materiały 
z okresu władania Wilanowem przez Elżbietę z Lubomir-
skich Sieniawską oraz Czartoryskich – Aleksandra Augu-
sta i Marię Zofię wraz z ich córką Izabelą. Najciekawsza 
jest przytoczona w tomie Korespondencja Sieniawska. 
Za rządów hetmanowej wielkiej koronnej i kasztelano-
wej krakowskiej Elżbiety Sieniawskiej przeprowadzono 
wiele inwestycji budowlano-artystycznych, o których 
szczegółowe informacje zawarte są właśnie w obszernej 
korespondencji z oficjalistami, architektami, artystami 
i rzemieślnikami pracującymi w Wilanowie.

Kolejnym tekstem opublikowanym w omawianym 
tomie jest Dziennik Wilhelma Osseckiego, ostatnie-
go przedwojennego kustosza wilanowskiego muzeum. 
Przedstawiona tu została historia Wilanowa przed wybu-
chem drugiej wojny światowej, w czasie oblężenia War-
szawy w 1939 r. i pierwsze dni okupacji niemieckiej. 

Bardzo ciekawy jest również pozyskany z Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy Pamiętnik Warszawiaka 

– wspomnienia Austriaczki Ilzy Glinickiej, żony polskiego 
malarza Zygmunta Glinickiego, która w czasie drugiej 
wojny przebywała w Wilanowie, pomagała zabezpieczać 
zbiory wilanowskie i pośredniczyła w kontaktach z do-
wódcą stacjonujących tu niemieckich oddziałów, a po 
wyzwoleniu przyczyniła się do powrotu wielu zarekwiro-
wanych przez okupantów obiektów. Tę mało znaną postać 
przybliża opublikowana na końcu Pamiętnika… rozmowa 
aktorki Aliny Janowskiej (w czasie wojny też znalazła 
schronienie w pałacu) i Anny Branickiej-Wolskiej, córki 
ostatniego właściciela Wilanowa; wspomnienia obu pań 
przywołują wiele sensacyjnych wręcz zdarzeń z życia Ilzy 
Glinickiej, które nieoczekiwanie splotło się z dziejami Wi-
lanowa z okresu wojny. 

Publikację ilustrują zdjęcia z prywatnego archiwum 
Aliny Janowskiej. 

Nowa seria wydawnicza zapowiada się interesująco. 
Warto kupić pierwszy tom (cena: 25 zł) w muzealnym 
sklepiku w Wilanowie. 

AD VILLAM NOVAM
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Pomimo ogromnych i niepo-
wetowanych strat, zadanych 

Chopinowskiej ikonografii oraz 
pamiątkom po wielkim kompo-
zytorze w XIX stuleciu (mowa 
o splądrowaniu pałacu Andrzeja 
Zamoyskiego przy Nowym Świe-
cie w Warszawie 19 września 

1863 r. przez carskich żołnierzy, 
w odwet za zamach na hrabie-
go Berga), a zwłaszcza podczas 
drugiej wojny światowej, po-
zostało jeszcze niemało jego 
wizerunków i związanych z nim 
zabytków. W przeciwieństwie 
jednak do malarskich oryginałów 
czy dagerotypów nawet, z natu-
ry swej unikatowych, graficzne 
podobizny mają zawsze większą 
szansę przetrwania, ponieważ – 
nawet po dłuższym upływie cza-
su – krążą co najmniej w kilku 
lub kilkunastu egzemplarzach, 
zależnie od nakładu.

Tak też stało się w przypadku 
graficznych wizerunków Frydery-
ka Chopina, często utrwalających 

zaginione lub zniszczone obrazy 
bądź rysunki. Kompozytora, wio-
dącego w Paryżu całkiem dostat-
ni żywot (zarabiał miesięcznie 
około 3 tys. franków, utrzymując 
się z dawania lekcji, po 20 fran-
ków w złocie za godzinę), portre-
towano nader chętnie, gdyż był 

to model niezwykle atrakcyjny. 
Znający go osobiście Franciszek 
Liszt tak scharakteryzował po 
latach swego kolegę „po fachu” 
(1852 r.) : „[...] W jasnym spoj‑
rzeniu niebieskich oczu więcej 
było dowcipu niż rozmarzenia; 
miły, łagodny uśmiech nigdy nie 
miał w sobie goryczy. Delikatna 
przeźroczysta cera budziła za‑
chwyt, jasne włosy miały mięk‑
kość jedwabiu, nos był nieco orli, 
ruchy wykwintne, a sposób bycia 
nacechowany tak arystokratycz‑
ną wytwornością, że mimo woli 
traktowało się go jak księcia. Po‑
ruszał się z niewysłowioną gracją, 
mówił zawsze głosem cichym, 
nieraz przytłumionym [...]. Nie 

O kilku graficznych podobiznach
      „poety fortepianu”

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

bez znaczenia wy‑
dawała się też jego 
niemal legendar‑
na elegancja [...]. 
Ubierał się z wyszu‑
kaną wytwornością. 
Zgodnie z ówcze‑
sną modą nosił frak. 
Do granatowego 
ze złotymi guzika‑
mi lubił wkładać 
spodnie barwy 
perłowej (jego ulu‑
biony kolor). Fular, 
spięty szpilką z bry‑
lantem, kilkakrot‑
nie okręcany wokół wysokiej szyi, 
uzupełniały śnieżnobiałe dodatki, 
z nieodzownymi, nieskazitelnej 
czystości rękawiczkami włącz‑
nie. Ubierali go przy tym najlepsi 
krawcy, szewcy, kapelusznicy” 
(Bożena Weber, Chopin, Wrocław 
2003, ss. 90-91).

Jednym z wielu malarskich 
odpowiedników tegoż opisu 
może być akwarelowy portret 
Fryderyka, zdjęty z natury w Ma-
rienbadzie w sierpniu 1836 r. 
przez Marię Wodzińską (1819- 

-1896), przechowywany do dziś 
w jej rysunkowym albumie z 39 
pracami w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Ów wykwintny wi-
zerunek, starannie wykończony 
i odtwarzający niezwykle wier-
nie rysy twarzy młodego Cho-
pina, jest też wymownym świa-
dectwem ich narzeczeńskich, 
choć utrzymywanych w tajem-
nicy, stosunków, które bardzo 
niedługo miały uwiędnąć. Ta 
niewątpliwie utalentowana arty-
stycznie i wykształcona, ale też 
snobująca się panna zatroszczyła 
się, zapewne w tym samym roku, 
o utrwalenie swojej akwareli, 
własnoręcznie przenosząc ją na 
kamień litograficzny. Czyniąc to, 
nie odwróciła jednak kompozy-
cji, w związku z czym na odbitce 
graficznej, sygnowanej „pinx: 
et lith: Maria”, model zwrócony 
jest w stronę przeciwną w sto-
sunku do rysunkowego wzoru. 

Jedną z takich odbitek odręcznie 
zadedykowała rodzicom Fryde-
ryka („Rodzicom Jego wdzięcz‑
na za ich łaskawą przychylność 

– Maria Wodzińska”) i przesła-
ła do Warszawy. Wymieniony 
egzemplarz, szczęśliwie jesz-
cze zreprodukowany w 1930 r.  
przez Leopolda Binentala, za-
ginął wraz ze stołecznymi zbio-
rami Marii Izabeli Ciechomskiej 
w 1939 r. Pozostałe, zachowane 
obecnie w polskich kolekcjach 
odbitki litografii mają już tylko 
faksymile autografu kompozyto-
ra, identyfikujące modela.

Równie tragiczny los nie 
oszczędził wspaniałego portretu 
Chopina, wykonanego w 1847 r.  
przez Ary Scheffera (1795- 

-1858) i należącego, po śmierci 
kompozytora, do jego siostry 
Izabeli, zamężnej Barcińskiej. 
Ten obraz olejny, sfotografo-
wany w 1862 r. przez Marcina 
Olszyńskiego na wystawie ma-
larskiej w pałacu Maurycego 
Potockiego w Warszawie, uległ 
zniszczeniu rok później podczas 
wspomnianej na początku, bez-
przykładnej dewastacji pałacu 
Zamoyskiego, wraz ze zbiorami 
rodzinnymi Chopinów; wtedy też 
wyrzucono na bruk uliczny for-
tepian Chopina, na którym gry-
wał przed wyjazdem za granicę 
(co sprowokowało Norwida do 
napisania jesienią 1863 r. jed-
nego ze swych najsławniejszych 

ROZMAITOŚCI

1 |  „Portret Fryderyka 
Chopina”, litografia według 
własnego portretu akwarelą 
Marii Wodzińskiej, około 
1836 r.

2 |  „Portret Fryderyka 
Chopina”, wykonany 
i odbity przez Maksymiliana 
Fajansa w jego własnym 
zakładzie w Warszawie, 
według obrazu Ary 
Scheffera, nakładem 
Josepha Lemerciera 
w Paryżu, 1851-1862

3 |  „Portret pośmiertny 
Fryderyka Chopina”, 
litografia Pawła Bolesława 
Podczaszyńskiego 
według rysunku Teofila 
Kwiatkowskiego, odbita 
w Zakładzie Litograficznym 
Banku Polskiego 
w Warszawie, 1850 r.

(litografie w zbiorach Biblioteki 
Narodowej w Warszawie)

..............................................1
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Kraków 
     Chopinowi

....................................................................................................................

Rok 2010 będzie boga-
ty w wydarzenia mające 

uświetnić 200. rocznicę urodzin 
Fryderyka Chopina. W organi-
zację uroczystości jubileuszu 
urodzin kompozytora aktywnie 
włączy się też Kraków.

Rankiem 28 lutego na Wa-
welu odbędzie się uroczysta 
msza, koncelebrowana przez 
metropolitę krakowskiego Kar-
dynała Stanisława Dziwisza. 
Symbolicznym oddaniem hołdu 
kompozytorowi będzie wmu-
rowanie medalionu Fryderyka 
Chopina w Krypcie Wieszczów 
Narodowych na Wawelu. Uro-
czystość uświetni wykonanie 
Scherzo h‑moll na fortepian 
oraz recytacja Fortepianu 
Szopena C.K. Norwida. Będzie 
można zobaczyć oryginalne 
partytury Chopina na wystawie 
w Collegium Maius Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego; jej otwarciu 
towarzyszyć będzie koncert 
w Sali Zielonej na jednym z nie-
wielu zachowanych na świecie 

fortepianów Fryderyka Chopina. 
Dzięki telebimom uroczystość 
będzie oglądana na dziedzińcu 
Collegium.

....................................................................................................................

|  Fortepian firmy „Pleyela” z 1848 r., 
na którym grywał Fryderyk Chopin 

(fot. Grzegorz Zygier)

............................................................

utworów Fortepian Szopena). 
Dzieło Scheffera, kilkakrotnie 
wspominane w korespondencji 
Fryderyka z rodziną (kiedy to 
musiał pozować malarzowi), 
przedstawiało go w pozycji sie-
dzącej, z rękami złożonymi na 
kolanach, prawie w naturalnej 
wielkości. Zachowało się nato-
miast studium przygotowawcze 
Scheffera do tego obrazu, ogra-
niczone tylko do popiersia (Mu-
zeum Ary Scheffera w Dordrech-
cie) oraz podobnie zredukowana, 
malarska kopia, sporządzona 
9 stycznia 1858 r. przez Stani-
sława Stattlera na zamówienia 
księżnej Marceliny Czartoryskiej 
(Muzeum Książąt Czartoryskich 
w Krakowie).

Czwartym i ostatnim, jak 
dotychczas, śladem utraconego 
wizerunku jest jego dobra lito-
graficzna redakcja (także ogra-
niczona do popiersia), wykona-
na i odbita przez Maksymiliana 
Fajansa (w 1825 r. lub w latach 
1827-1890) w jego własnym 
zakładzie, mieszczącym się przy 
ul. Długiej pod numerem 550 
w Warszawie. Litografia, wydana 
nakładem Josepha Lemerciera 
w Paryżu, weszła w skład luk-
susowego albumu tegoż Fajansa 
Wizerunki polskie, który ukazał 
się w stolicy Kongresówki w la-
tach 1851-1862, a więc już po 
śmierci Chopina.

Ostatnie wizerunki Fryderyka 
z lat 1847-1849 notują już wy-
raźne oznaki trawiącej go choroby 
(obrzęk twarzy, rozchylone usta 
wskazujące na objawy duszności). 
Świadczą o tym trzy podobizny, 
wszystkie zaginione w Warszawie 
w latach 1939-1944, a mianowi-
cie: dagerotyp wykonany przez nie-
znanego fotografa około 1847 r.  
(zdjęta zeń klisza w zbiorach Bi-
blioteki Polskiej w Paryżu), obraz 
olejny Antoniego Kolberga nama-
lowany w Paryżu na przełomie 
lat 1847 i 1848 oraz – może 
najbardziej wstrząsająca – fo-
tografia Louis-Augusta Bissona, 
sporządzona ad vivum (oryginał 
tej fotografii nabyto w 1937 r. do 
zbiorów Biblioteki Narodowej). 

Żaden z wymienionych obiek-
tów nie został niestety zreprodu-
kowany w grafice, choć wypada 
dodać, iż na fotografii Bissona 
wzorował się – dość dowol-
nie – zaprzyjaźniony od wielu lat 

z Chopinem jego czołowy malarz, 
Teofil Kwiatkowski (1809-1891), 
wykonując w latach 1850-1860 
portret    olejny    kompozytora 
(obecnie w Muzeum Fryderyka  
Chopina w Warszawie).

Kwiatkowski, obecny przy 
śmierci przyjaciela, „czekając aż 
się tylko rozwidni”, zdjął z natu-
ry 17 i 18 października 1849 r.  
w technice akwareli trzy jego wi-
zerunki na marach, ograniczone 
do profilowego ujęcia głowy. 
Owe szkice (których losów nie 
znamy, może uległy zniszcze- 
niu ?) stały się prototypami póź-
niejszych licznych akwarelowych 
replik, rozsianych w zbiorach 
prywatnych i muzealnych w Pol-
sce i w Europie. Wymienione re-
pliki (15 zachowanych i 18 zagi-
nionych), opatrzone przeważnie 
datą śmierci Fryderyka, notą de-
dykacyjną lub inną jeszcze infor-
macją, pełniły funkcję dokumen-
tu i pamiątki zarazem, przyczy-
niając się do stworzenia wokół 
postaci Chopina romantycznej 
legendy. Kwiatkowski w ten 
sposób stworzył w pośmiertnej 
ikonografii muzyka najbardziej 
znany typ portretu, kopiowany 
w rysunku przez Napoleona Ordę 
i Stanisława Wyspiańskiego, 
a w grafice przez Pawła Bole-
sława Podczaszyńskiego (1822-

-1876). Chodzi o dwubarwną 
litografię, wykonaną w styczniu 
1850 r. i wydaną w 200 egzem-
plarzach w Zakładzie Litogra-
ficznym Banku Polskiego w War- 
szawie.

Silnie związany z Chopinem 
Kwiatkowski był autorem kilku-
dziesięciu – w różnych ujęciach 
i technikach – jego wizerunków 

ROZMAITOŚCIROZMAITOŚCI

(z 43 odnaleziono 32), stając 
się niekwestionowanym auto-
rytetem w tej dziedzinie. Obok 
oficjalnych podobizn (np. obraz 
olejny z około 1843 r. w zbio-
rach rodziny Alfreda Cortot w Lo-
zannie) powstały też portrety 
o bardziej intymnym i kameral-
nym charakterze – akwarelowe, 

sepiowe i rysunkowe. W latach 
1849-1850 artysta wykonał rów-
nież cykl „Ostatnie chwile Chopi-
na”, obejmujący jedną akwarelę 
i cztery obrazy olejne – wszyst-
kie zaginęły, z wyjątkiem sceny 

„Chopin podczas ostatniej choro-
by”, która znajduje się w zbio-
rach Muzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie.

Ograniczając się tylko do 
niektórych przykładów w Cho-
pinowskiej ikonografii, skrzącej 
się przecież dziełami takich arty-
stów, jak Delacroix czy Winterhal-
ter, dochodzimy do oczywistego 
wniosku, iż została ona zdomino-
wana przez malarstwo i rysunek. 
Grafika, na poprawnym poziomie, 
ale bez większych indywidual-
ności twórczych – przynajmniej 
w czasach współczesnych Fryde-
rykowi, tzn. w pierwszej połowie 
XIX stulecia – uplasowała się na 
dalszym planie. 

Hanna Widacka 
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Fryderyk Chopin mieszkał w Pa-
ryżu w czasie, kiedy rodziła 

się fotografia. To stwierdzenie, 
choć zupełnie banalne, pobudza 
wyobraźnię... W 1839 r. wynala-
zek został oficjalnie ogłoszony na 
spotkaniach francuskiej Akade-
mii Nauk, a kompozytor przeby-
wał wówczas z George Sand i jej 
dziećmi w podróży na Majorce, 
w Marsylii i Nohant. Wyobraźmy 
sobie ich zaskoczenie, kiedy po 
powrocie zastali Paryż opanowa-
ny „szaleństwem dagerotypoma-
nii”. Chemicy, optycy, malarze 
porzucali swoje dotychczasowe 
zajęcia, uczyli się nowej, rewolu-
cyjnej techniki, kupowali sprzęt 
i otwierali zakłady fotograficzne. 
Wyobraźmy sobie, jaki zachwyt 
musiały wzbudzić w nich pierw-
sze dagerotypy, świat utrwalony 
światłem, wynalazek, na który 
długo czekano. Niedługo później 
oboje, Chopin i jego przyjaciółka, 
dali wyraz swojej fascynacji, sta-
jąc przed obiektywem aparatu 
fotograficznego. O ile jednak 
portrety George Sand autorstwa 
Léona Riesenera możemy podzi-
wiać do dziś, po dagerotypach 
Chopina pozostały tylko repro-
dukcje i garść domysłów. Naj-
nowsze badania pozwoliły nieco 
rozjaśnić ich historię.

Znamy dwa portrety fotogra-
ficzne Chopina. Pierwszy, bar-
dziej rozpowszechniony, został 
wykonany w ostatnich latach 
życia kompozytora przez pary-
skiego dagerotypistę i fotografa 
Louis-Augusta Bissona (1814- 

-1879). O autorstwie świadczy su-
cha pieczęć ze splecionymi inicja-
łami „LAB” oraz cytowana przez 
Marię Mirską, a nieistniejąca dziś, 
etykietka: „Portraits au Daguer‑
réotype à l’Ombre, à l’interieur 
et en quelques secondes par  
L.A. Bisson fils, Rue St. Germain 
l’Auxerrois près le Pont neuf, 65, 
à Paris” (Portrety dagerotypo-
we [robione] w cieniu, we wnę-
trzu, w ciągu kilku sekund przez  
A. Bissona syna, ulica St. Germain  
l’Auxerrois blisko Pont Neuf, 65, 

w Paryżu). Pierwsze atelier Bis-
sona działało od 1844 do 1847 r.  
pod nazwą „Louis-Auguste Bis-
son fils”. Oprócz Louis-Augusta 
pracowali w nim również młod-
szy brat Auguste Rosalie (1826-

-1900) oraz ojciec François, 
parający się hobbystycznie ma-
larstwem. Bracia Bisson odegrali 
ważną rolę w historii fotografii 

francuskiej również jako wyna-
lazcy, wprowadzając wiele waż-
nych udoskonaleń technicznych, 
z których najważniejsze pozwa-
lało skrócić czas naświetlania do 
kilku sekund. Umożliwiało to wy-
konywanie portretów w technice 
dagerotypii.

Prześledzenie   działalności 
warsztatu Bissona pozwala przy-
bliżyć czas powstania portretu 
dagerotypowego Chopina. Do-
tychczas uważano, że powstał 
on w ostatnich miesiącach życia 
kompozytora. W rzeczywistości 

Fryderyka Chopina    
           przygoda z fotografią

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

portret ten wykonany został naj-
później w końcu 1847 r. Ciepły 
płaszcz, który ma na sobie Cho-
pin na zdjęciu wskazuje raczej na 
chłodną porę roku, wiosnę lub 
jesień. Niestety, nie zachowały 
się żadne informacje w bezpo-
średni sposób mówiące o wyko-
naniu tego ani innych portretów 
fotograficznych Chopina. Jedyna 

wzmianka znajduje się w listach 
Jane Stirling do Ludwiki Jędrze-
jewiczowej, siostry kompozytora: 

„Niech Pani powie swej drogiej 
Matce, że dagerotypy są napraw‑
dę zupełnie brzydkie – one nie 
oddadzą ani jego, ani jej podo‑
bieństwa”.

Istnieje przekonanie, że wi-
zerunek ten został wykonany 
w domu wydawcy Chopina – Mau-
rice’a Schlésingera. Dowodem 
na to miał być mebel widoczny 
w tle fotografii, który rozpozna-
wali i rzekomo posiadali w zbio-

rach rodzinnych potomkowie 
Schlésingera. Niestety, w żadnej 
publikacji nie znajdziemy repro-
dukcji tego mebla. W rzeczywi-
stości mebel ów jest jedynie tłem 
fotograficznym używanym przez 
Bissona w jego pierwszym atelier 
i odnajdziemy go na innych da-
gerotypach powstałych w tym za-
kładzie. To samo dotyczy stolika, 
który pojawił się m.in. na prze-
chowywanym dziś w Bibliotece 
Polskiej w Paryżu portrecie dage-
rotypowym Celiny Mickiewiczowej. 
Dodatkowym argumentem jest 
praktyka dziewiętnastowiecz-
nych fotografów, którzy jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach (np. 
w wypadku fotografii pośmiert-
nej) przemieszczali się z ciężkim 
sprzętem dagerotypowym do 
mieszkania modela. Nawet ko-
ronowane głowy przychodziły do 
studia fotografa.

Drugi dagerotyp – to anoni-
mowy portret przedstawiający 
Chopina na gładkim tle, spoglą-
dającego poza kadr. Jest on dużo 
mniej znany i rzadko reproduko-
wany, zapewne z powodu złego 
stanu zachowania, utrudnia-
jącego lekturę samego obrazu. 
Niewiele możemy powiedzieć 
o jego pochodzeniu i okoliczno-
ściach powstania. Uważa się go 
za wcześniejszy wobec portretu 
Bissona, na co wskazuje pro-
sta kompozycja przedstawienia 
oraz obojętne tło, występujące 
najczęściej w dagerotypach naj-
starszych. Wydaje mi się, że jego 
powstanie należałoby umiejsco-
wić w pierwszej połowie lat czter-
dziestych XIX w.

Odpowiedź na pytanie, czy 
wspomniane portrety Chopina 
były fotografiami czy dagero-
typami, długo dzieliła badaczy. 
Zważywszy jednak na fakt, że 
w momencie śmierci Chopina fo-
tografia na papierze raczkowała 
jeszcze i była uprawiana jedynie 
przez wąskie grono pasjonatów, 
oraz że sam Bisson zajął się nią 
dopiero na początku lat pięćdzie-
siątych XIX w., wątpliwości te 
należy uznać za rozwiane. Oba 
portrety były z całą pewnością 
wykonane w technice dageroty-
powej, najstarszej znanej formie 
fotografii.

Uważa się, że jeszcze za ży-
cia Chopina dagerotypy trafiły 
do zbiorów, najpierw wydawcy 

1
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Maurice’a Schlésingera, a na-
stępnie firmy „Breitkopf & Häer-
tel” w Lipsku. W 1843 r. zakupiła 
ona od kompozytora prawa druku 
jego utworów. Odpowiedni doku-
ment poświadczający tę transak-
cję przechowywany jest w kolekcji 
Helmuta van Hasse w Wiesbaden. 

„Ja, niżej podpisany, zamieszkały 
w Paryżu, przy ulicy St. Lazarre 
34, poświadczam sprzedaż Pa‑
nom Breitkopf i Härtel z Lipska 
prawa do następujących moich 
kompozycji [lista zawierająca 34 
utwory]. Poświadczam przeka‑
zanie własności tym Panom bez 
żadnych wyjątków i ograniczeń, 
na czas nieokreślony, na wszyst‑
kie kraje oprócz Francji i Anglii, 
i poświadczam otrzymanie odpo‑
wiedniego honorarium. Paryż, 10 
grudnia 1843. F. Chopin”. Zapis 
ten nie mówi nic o dageroty-
pach, zresztą przynajmniej jeden 
z nich został wykonany z całą 
pewnością dużo później. Nasuwa 
się pytanie: dlaczego dagero-
typy te miały być w posiadaniu  
Maurice’a Schlésingera? Czy była 
to czuła pamiątka po przyjacielu? 
Jeśli tak, to dlaczego w jego rę-
kach znalazły się oba wizerunki 
(a także trzeci dagerotyp, przed-
stawiający portret rysunkowy au-
torstwa George Sand)? A może 
zostały one mu przesłane dla 
zilustrowania publikacji utwo-
rów Chopina? Jeśli tak, to czemu 
ostatecznie zdecydował się nigdy 
ich w tym celu nie użyć? Popular-
ną praktyką było wykonywanie na 
podstawie dagerotypów ich re-
produkcji w grafice, litografii czy 
stalorycie, które to techniki były 
powszechnie stosowane w ilu-
strowaniu gazet i książek. Zadzi-
wiające jest, że nieznane są żad-
ne dziewiętnastowieczne graficz-
ne reprodukcje fotograficznych 
portretów Chopina. Właściwie do 
lat trzydziestych XX w. pozostały 
one nieznane i określenie użyte 
w katalogu wystawy z 1937 r. 

„trois daguerréotypes jusqu’ici in‑
connus du public” (trzy dageroty-
py nieznane do dnia dzisiejszego) 
doskonale opisuje tę sytuację.

W 1936 r. manuskrypty te 
zostały sprzedane za pośrednic-
twem ówczesnego konsula Polski 
w Lipsku, Tadeusza Brzezińskie-
go, państwu polskiemu. Zakup, 
przeprowadzony przez Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Oświe-

cenia Publicznego, dotyczył 20 
manuskryptów zawierających 49 
kompozycji, 13 listów Chopina 
oraz dwóch dagerotypów i jednej 
fotografii, a także kopii utworów 
kompozytora autorstwa Juliana 
Fontany, Adolfa Gutmanna i in-
nych. Kolekcja dotarła do Polski 
w pierwszej połowie 1937 r., jed-
nak już w lipcu jej pokaźna część 
była zaprezentowana na wspo-
mnianej wystawie „Frédéric Cho-
pin, George Sand i ich przyjaciele” 
w Bibliotece Polskiej w Paryżu. 
Znalazły się na niej m.in. oma-
wiane portrety Chopina. Przy tej 
okazji wykonane zostały ich foto-
graficzne reprodukcje. Zarówno 
wykonane wtedy przez anonimo-
wego dziś fotografa odbitki, jak 
i szklane negatywy zachowały 
się w zbiorach Biblioteki Polskiej 
w Paryżu.

Po powrocie do Polski cały 
zbiór został przekazany do Bi-
blioteki Narodowej w Warsza-
wie. Niedługo później wybuchła 
druga wojna światowa i manu-
skrypty Chopina, wraz z innymi 
skarbami kultury polskiej, zostały 
wywiezione za granicę, najpierw 
do Francji (Paryża, Aubusson, 
Bordeaux), następnie do Anglii 
i ostatecznie statkiem „Batory“ 
do Kanady, a później drogą lądo-
wą do Ottawy. Zostały tam aż do 
1959 r. 3 lutego wróciły do War-
szawy i zostały zaprezentowane 
na wystawach zorganizowanych 
w Muzeum Narodowym w War-
szawie oraz na Wawelu.  Obecnie 
przechowywane są w zbiorach 
specjalnych Biblioteki Narodowej.

Większość tekstów opisują-
cych historię tej kolekcji pomija 
sprawę dagerotypów. W dziale 
rękopisów Biblioteki Polskiej 
w Paryżu znajduje się pokwitowa-
nie wypożyczenia z Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego świeżo nabytego 
w Lipsku zbioru, podpisane przez 
Franciszka Pułaskiego, ówcze-
snego dyrektora biblioteki, które 
obok manuskryptów muzycznych 
i korespondencji wymienia także 

„3 daguerreotypy“ [sic]. Dołą-
czony do niego protokół zdaw-
czo-odbiorczy, będący odpisem 
aktu sporządzonego przy okazji 
sprowadzenia kolekcji do Polski, 
poświadcza obecność „2 dagu‑
erreotypów przedstawiających 
Chopina en face / 1 daguerreoty‑

pu przedstawiającego Chopina 
z profilu”. Zaprezentowane na 
wystawie dagerotypy wzbudziły 
wielkie zainteresowanie prasy. 
Autorzy artykułów i recenzji pod-
kreślają sensacyjność znaleziska, 
przeprowadzają porównania ma-
lowanych portretów kompozytora 
z fotograficznymi odwzorowa-
niami. Dagerotypy wymienione 
zostały również w protokole spo-
rządzonym przy okazji przeniesie-
nia kolekcji rękopisów z  gabinetu 
dyrektora Biblioteki Narodowej 
do skarbca w Banku Gospodar-
stwa Krajowego 5 sierpnia 1939 r.  
Oprócz rękopisów muzycznych 
w ogniotrwałym kufrze znalazły 
się „2 dagerotypy przedstawiają‑
ce Chopina”.

To ostatnia pisemna wzmian-
ka na temat interesujących nas 
wizerunków. Na podstawie ze-

branych materiałów należałoby 
sądzić, że wraz z rękopisami 
Chopina zostały one wywiezione 
z Polski w 1939 r. Nie było ich 
jednak wśród obiektów, które 
dwadzieścia lat później powróci-
ły do kraju. Panuje przekonanie, 
że ostatecznie, jeszcze w War-
szawie, zdecydowano się wyłą-
czyć je ze zbioru i pozostawić 
w kasie pancernej wraz z innymi 
skarbami kultury. Tam miały one 
spłonąć w pierwszych miesiącach 
wojny. Taki obrót sprawy, choć 
możliwy, wydaje mi się mało 
prawdopodobny. Niezwykle trud-
na do zaakceptowania jest dla 
mnie hipoteza, zgodnie z którą 
w skrzyni z manuskryptami Cho-
pinowskimi zabrakło miejsca dla 
dwóch niewielkich rozmiarów 
obrazków, które w 1937 r. zrobi-
ły tak wielką furorę swoim poja-
wieniem się. Trudno mi uwierzyć, 
że kuratorzy kolekcji, znawcy 
życia i twórczości kompozytora 
zdecydowali się zaryzykować 
unicestwienie jedynych istnieją-
cych fotograficznych jego portre-
tów. Pozostaje mieć nadzieję, że 
odnajdą się one kiedyś w jakiejś 
prywatnej kolekcji lub pojawią 
się na aukcji w Sotheby’s.

Małgorzata Maria  
Grąbczewska

1 |  Portret Fryderyka Chopina, 
fotografia dagerotypu Louis-Augusta 
Bissona z około 1847 r., 1937 r. 
(w zbiorach Biblioteki Polskiej 
w Paryżu, Towarzystwa Historyczno- 
-Literackiego)

2 |  Portret Fryderyka Chopina, 
fotografia anonimowego dagerotypu 
z około 1845 r., 1937 r., (w zbiorach 
Biblioteki Polskiej w Paryżu, 
Towarzystwa Historyczno- 
-Literackiego).............................................................
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Europa się zmienia. Możemy 
mieć dom w każdym z kra-

jów Unii. Podróżując, nie sto-
imy godzinami na przejściach 
granicznych, nie zauważamy już 
granic, nie ma szlabanów, straż-
ników. Nie oznacza to jednak, 
że granice państwowe przestały 
istnieć i że nie ma już przepisów 
obowiązujących przy ich prze-
kraczaniu. Wywożąc z Polski 
zabytkowe przedmioty przez 
granicę niemiecką czy czeską, 
raczej nie będziemy kontrolowa-
ni. Czy jednak to, co zrobiliśmy 
jest zgodne z prawem?

Zasady wywozu przedmiotów 
będących zabytkami reguluje 
ustawa „O ochronie zabytków 
i opieki nad zabytkami” z 23 
lipca 2003 r. (Dz. U., Nr 162, 
poz. 1568) oraz rozporządze-
nie Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z 19 kwietnia 
2004 r. „w sprawie wywozu 
zabytków i przedmiotów o ce-
chach zabytków za granicę” (Dz. 
U., Nr 84, poz. 789). Wywożą-
cy zabytek pierwsze kroki musi 
skierować do Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków. Tam 
musi złożyć wniosek o wydanie 
stosownego dokumentu zezwa-
lającego na wywóz zabytku za 
granicę. W zależności od tego, 
czy stara się o wywóz zabyt-
ku na stałe, wywóz czasowy 
czy też inny, zobowiązany jest 
dołączyć odpowiednią doku-
mentację. W wypadku wywozu 
zabytku za granicę na stałe do 
wniosku dołącza się oświadcze-
nie o własności zabytku, w za-
leżności od tego, czy obiekt ma 
zostać wywieziony do Unii Eu-
ropejskiej – dwa zdjęcia obiek-
tu, w wypadku wywozu poza 
Unię Europejską – trzy zdjęcia, 
wycenę obiektu, potwierdzenie 
opłaty skarbowej i, w razie ta-
kiej potrzeby, dokument stwier-
dzający udzielenie pełnomoc-
nictwa. Na początku procedury 
odbywają się oględziny obiektu 
i następuje rozstrzygnięcie czy 

dany przedmiot jest zabytkiem 
wymagającym pozwolenia na 
wywóz za granicę. Takowe 
pozwolenie nie jest wymaga-
ne i Wojewódzki Konserwator 
Zabytków wystawia stosowne 
zaświadczenie, gdy wywożone 
dzieło jest:
• zabytkiem niewpisanym do re-
jestru, mającym nie więcej niż 
55 lat;
• zabytkiem, będącym obiektem 
techniki, niewpisanym do reje-
stru, mającym nie więcej niż 25 
lat;
• zabytkiem   przywiezionym 
z terytorium państwa niebędą-
cego członkiem Unii Europej-
skiej, który jest objęty procedu-
rą odprawy czasowej lub proce-
durą uszlachetniania czynnego 
w rozumieniu przepisów prawa 
celnego;
• zabytkiem   przywiezionym 
z terytorium państwa niebędą-
cego członkiem Unii Europej-
skiej, który był objęty procedurą 
dopuszczenia do obrotu ze zwol-
nieniem od należności celnych 
przywozowych, jeżeli wywóz 
tego zabytku następuje przed 
upływem 5 lat od dnia dopusz-
czenia do obrotu;
• zabytkiem   przywiezionym 
z terytorium państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej 
na okres nie dłuższy niż 3 lata, 
jeżeli wywozu takiego zabytku 
dokonuje się na terytorium pań-
stwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej;
• zabytkiem   przywiezionym 
z zagranicy przez osoby korzy-
stające z przywilejów lub im-
munitetów dyplomatycznych, 
w tym przywiezionym w celu 
urządzenia wnętrz przedstawi-
cielstw dyplomatycznych i urzę-
dów konsularnych;
• dziełem żyjącego twórcy;
• materiałem bibliotecznym po-
wstałym po dniu 31 grudnia 
1948 r. (w wypadku materiałów 
bibliotecznych   zaświadczenia 
i pozwolenia są wydawane przez 

   Zabytki 
na granicy państwa

...............................................................................................................

...............................................................................................................
Dyrektora Biblioteki Narodo-
wej);
• innym   przedmiotem   o   ce-
chach zabytku, niebędącym za-
bytkiem.

Jeżeli pracownicy Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków 
mają wątpliwości, czy obiekt 
może być wywieziony jedynie na 
podstawie zaświadczenia, mogą 
zwrócić się o opinie do kompe-
tentnych ekspertów lub instytu-
cji kultury wyspecjalizowanych 
w opiece nad zabytkami. W przy-
padku, gdy zabytek wymaga 
w ocenie WUOZ pozwolenia na 
stały wywóz, wniosek zostaje 
wraz z dokumentacją przesłany 
do Ośrodka Ochrony Zbiorów 
Publicznych. Wówczas jego oce-
ny dokonuje specjalna komisja 
do spraw wywozów zabytków 
za granicę, powołana przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, nad pracą której 
stały nadzór sprawuje Ośrodek 
Ochrony Zbiorów Publicznych. 
Zapoznawszy się z materiałem 
zdjęciowym, ocenami ekspertów 
i wycenami, Komisja sporządza 
protokół, w którym rekomen-
duje Wojewódzkiemu Konser-
watorowi Zabytków wydanie 
zaświadczenia bądź wnioskuje 
do Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego o wydanie po-
zwolenia na wywóz lub wydanie 
zakazu wywozu.

Z punktu widzenia osoby wy-
wożącej zabytki różnica między 
zaświadczeniem a pozwoleniem 
na wywóz jest bardzo istotna. 
Zaświadczenia są wydawane 
przeważnie „od ręki”, czyli bez 
zbędnej zwłoki, nie później jed-
nak niż w terminie 7 dni od zło-
żenia wniosku. Opłata za wyda-
nie zaświadczenia wynosi 17 zł. 
Odmowa wydania zaświadczenia 
następuje w drodze postanowie-
nia, na które przysługuje zaża-
lenie do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, któ-
re zainteresowany może wnieść 
w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania postanowienia. Proce-
dury związane z wydaniem po-
zwolenia trwają znacznie dłużej 

– dokumenty wędrują z WUOZ 
do Ośrodka, potem na Komisję, 
następnie za pośrednictwem 
Ośrodka trafiają do General-
nego Konserwatora Zabytków, 
który z upoważnienia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego wydaje stosowną decyzję. 
Także opłata skarbowa za po-
zwolenie jest znacznie wyższa, 
bowiem wynosi aż 25% wartości  
dzieła.

Jest jeszcze jedna różnica 
między zaświadczeniem a po-
zwoleniem na wywóz zabytku za 
granicę. Brak pozwolenia skut-
kuje sankcją karną z art. 109 
ustawy „o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami”, w myśl 
którego „Kto bez pozwolenia 
wywozi zabytek za granicę lub 
po wywiezieniu go za granicę 
nie sprowadza do kraju w okre‑
sie ważności pozwolenia, podle‑
ga karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5”. W wy-
padku, gdy sprawca działał 
nieumyślnie, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do 
lat 2. Za wywóz zabytku bez 
pozwolenia grozi również prze-
padek przedmiotu i nawiązka. 
Z kolei brak zaświadczenia nie 
skutkuje żadną sankcją karną, 
choć w praktyce może wiązać 
się dla osoby wywożącej z wie-
loma problemami, m.in. z moż-
liwością zatrzymania przedmio-
tu przez służby celne i straż  
graniczną.

Oprócz polskiego prawa do-
tyczącego wywozu zabytków za 
granicę obowiązuje nas także 
prawo unijne – w tym zakre-
sie szczególnie rozporządzenie 
Rady nr 116/2009 z 18 grudnia 
2008 r. w sprawie wywozu dóbr 
kultury poza granice Unii Euro-
pejskiej. Niestety, niespójność 
polskich przepisów z unijnymi 
sprawia, że funkcjonariusze 
strzegący naszych granic dość 
nerwowo reagują na brak pol-
skich pozwoleń, o czym naj-
częściej przekonują się turyści 
podróżujący tranzytem. Także 
wśród sędziów orzekających jest 
bardzo mała wiedza na temat 
przepisów dotyczących wywozu 
zabytków.

Robert Pasieczny
Olgierd Jakubowski

Szczegółowe informacje na temat wywo-
zu zabytków za granicę wszyscy zaintere-
sowani mogą uzyskać na stronie interne-
towej Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicz-
nych – www.oozp.pl bądź pod numerem 
telefonu: 22 651-53-00, wew. 14.

ROZMAITOŚCI



Szanowna Redakcjo!

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł pana 
Mariusza Żebrowskiego „Cytadela grudziądzka” („Spotkania 
z Zabytkami”, nr 8, 2009 r.). Byłem w niej kilka razy i przy‑
znam, że zamierzam się tam udać, kiedy tylko będę miał 
taką możliwość,  jeszcze niejednokrotnie. Sam obiekt jest 
bardzo rozległy, a zwiedzać go można tylko z przewodni‑
kiem. Zgadzam się z opinią autora, że stan cytadeli wymaga 
podjęcia prac konserwatorskich, a także dokonania wycinki 
drzew i krzewów. Natomiast to, że obiekt w dużej części jest 
zajęty przez wojsko ma swój plus, bo pilnowany – uniemoż‑
liwia jego dewastację. Natomiast jeśli chodzi o zniszczenie 
Dzieła Rogowego, w wyniku pozyskiwania z niego cegieł na 
odbudowę Warszawy, to podobnie było też z większością 
obiektów twierdzy Toruń. W ten sposób okaleczono ponad 
połowę z piętnastu warowni toruńskich niszcząc oskarpo‑
wania fos i uszkadzając przy tej okazji system wodny.

W 2006 r. ukazał się album fotograficzny „Cytadela 
Grudziądzka” ze zdjęciami Lesława Domowicza. Praca nad 

tymi zdjęciami trwała 
aż sześć lat, ale dzię‑
ki takiemu podejściu 
w wydawnictwie można 
zobaczyć cytadelę we 
wszystkich czterech 
porach roku.

Na koniec uwaga 
dotycząca artyku‑
łu „Kanał Augustowski 
– wspólne dziedzic‑
two” (nr 11, 2009 r.). 
Wymieniono w nim 
wiele nazwisk osób 
związanych z budo‑
wą tego obiektu, ale 
zbrakło projektanta 
kanału gen. Ignacego 
Prądzyńskiego. W załą‑

czeniu zdjęcia tablicy informacyjnej z nazwiskiem genera‑
ła oraz głazu z medalionami upamiętniającymi projektanta 
i jego dzieło [zob. fot. wyżej]; wszystkie te zdjęcia wykona‑
łem w Augustowie 15 sierpnia 2007 r.

  Z wyrazami szacunku   
Franciszek E. Kazimierski 

Toruń

(fot. Franciszek E. Kazimierski)

KLUB „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

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

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

naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Marek Wasilewski z Jeleniej Góry − Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, pod 
red. Stanisława Januszewskiego, wyd., Fundacja Hereditas, Warszawa 2009

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie − Ziemia Wschowska w czasach 
starosty Hieronima Radomickiego, wyd. Muzeum Okręgowe w Lesznie, Stowarzyszenie Kultury Ziemi 
Wschowskiej, Wschowa-Leszno 2009 

Helena Staniek z Radomyśla − Michał Krasucki, Katalog warszawskiego dziedzictwa 
postindustrialnego, wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa 2009

Lech Jerzy Stanisz z Sobótki − Zdzisław J. Zasada, Strażacka Orkiestra Królewskiego Miasta Kowala. 
100 lat w służbie miastu i społeczeństwu, wyd. Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego 
w Toruniu, Urząd Miasta Kowala, Włocławek-Kowal 2008

Urszula Cieśla-Guertler z Katowic − Jarosław Zieliński, Realizm socjalistyczny w Warszawie. 
Urbanistyka i architektura, wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa 2009

W 2010 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 12 zł każdy.
W wypadku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 72 zł. 
Aby zamówić prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto Fundacji Hereditas:
Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 4 lokal 4, 00-590 Warszawa

konto: ING Bank Śląski 36 1050 1038 1000 0090 6992 4562

Przy wpłacie prosimy o podanie dokładnego adresu, na jaki ma być dostar-
czana przesyłka. Dane można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. Najprostszą metodą zamówienia pre-
numeraty jest wypełnienie formularza na stronie spotkania-z-zabytkami.pl.
W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o podanie danych do jej wystawie-
nia. Wszelkie pytania w sprawie prenumeraty na 2010 r. prosimy kierować do Fundacji 
Hereditas, tel. (22) 353 83 30, e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl.

S P R Z E D A Ż

Aktualne numery „Spotkań z Zabytkami” są w sprzedaży w kioskach RUCHU, 
KOLPORTERA i w punktach sprzedaży GARMOND oraz w warszawskich księgarniach. 

P R E N U M E R ATA
Szanowni Państwo!

W związku z Państwa 
akcją poszukiwania 
w Polsce pomników lub 
popiersi Jana Gutenber‑
ga – mam przyjemność 
przesłać do redakcji 
informację o jeszcze jed‑
nym popiersiu wynalaz‑
cy druku, umieszczonym 
na jednej z kamienic 
przy ul. Szabatowskiego w Chorzowie, w budynku, w któ‑
rym niegdyś mieściła się redakcja „Königshütter Tageblatt” 
(rzeźbę wykonano po 1907 r.). Wiadomość ta pochodzi 
z przewodnika „Chorzów A.D. 2000”, autorstwa Romana 
Liczby (tekst) i Sylwestra Wlaźlaka (zdjęcia).  

Z wyrazami szacunku   
Marian Banach 

Kraków
Za umożliwienie nam publikacji zdjęcia tego popiersia 
dziękujemy panom: Adrianowi Ślązokowi, autorowi foto-
grafii oraz Sylwestrowi Wlaźlakowi, który na naszą proś-
bę podjął się trudu wyszukania tego zdjęcia i przesłania 
go do redakcji.

..............................................................

(fot. Adrian Ślązok)

LISTY



Koncerty Urodzinowe 
22-28 lutego 2010
Cykl koncertów, podczas których największe dzieła Fryderyka Chopina 
zaprezentują m. in.: Rafał Blechacz, Ivo Pogorelić, Piotr Anderszewski, Murray 
Perahia, Garrick Ohlsson, Kevin Kenner, Nelson Goerner, Janusz Olejniczak, Evgeny 
Kissin, Daniel Barenboim.
W programie różne wykonania i interpretacje.

Koncert Galowy
1 marca 2010
Teatr Wielki – Opera Narodowa
W programie: utwory solowe Fryderyka Chopina – Yundi Li, 
koncert fortepianowy f-moll op. 21 Fryderyka Chopina – Dang Thai Son z orkiestrą, 
koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina – Martha Argerich z orkiestrą.  

III Międzynarodowy Kongres Chopinologiczny
Chopin 1810-2010. Idee, Interpretacje, Oddziaływania.
25 lutego – 1 marca 2010
Spotkanie naukowców z całego świata, poświęcone osobie i twórczości wielkiego 
Polaka.

Festiwal Chopin Open 
(Zwariowany Świat Muzyki – Fryderyk Chopin)
10-13 czerwca 2010
Cykl 20 koncertów w ramach Finału Światowego tournee Festiwalu Folle Journee de 
Nantes. Koncerty odbywać się będą na terenie Teatru Wielkiego-Opery Narodowej 
oraz Teatru Narodowego.

Wystawa „Warszawa – miasto młodości Chopina”
26 lutego – 15 sierpnia 2010
Wystawa w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy prezentująca związki Chopina 
z Warszawą i miasto w czasach Królestwa Kongresowego.

VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i Jego Europa”
1-31 sierpnia 2010
Jedna z najważniejszych imprez poświęconych Fryderykowi Chopinowi. Obok 
szerokiej gamy wersji dzieł artysty zaprezentowane zostaną utwory z różnych epok 
i kręgów stylistycznych.

Mozart: Requiem
17 października 2010
Koncert Reqieum d-moll W. A. Mozarta zostanie wykonany podczas liturgii 
kościelnych przed sercem Chopina w Bazylice Św. Krzyża, z udziałem słynnego 
paryskiego zespołu grającego na instrumentach historycznych Orchestre 
des Champs-Élysées.

XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
3-23 października 2010
Jeden z najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie, 
który stanie się zwieńczeniem obchodów Roku Chopinowskiego.

Ponadto szereg koncertów okolicznościowych, których organizatorami 
będą m.in. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 
Filharmonia Narodowa, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Stołeczna Estrada 
i inne instytucje kultury.

Więcej informacji na stronach internetowych: 
www.chopin2010.pl, www.nifc.pl, nifc@nifc.pl, www.chopin.edu.pl, 
info@chopin.edu.pl, www.tifc.chopin.pl, info@chopin.pl, 
www.mazowszechopina.pl, lot@mazowszechopina.pl

Więcej informacji na stronach internetowych: Więcej informacji na stronach internetowych: Więcej informacji na stronach internetowych: Więcej informacji na stronach internetowych: 


