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Od Redakcji

Ten numer w całości poświęcony jest zabytkom Warszawy. W dużej mierze powstał on dzię-
ki przychylności i współpracy kilku stołecznych instytucji (Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Narodowego w Warszawie) oraz zatrudnio-
nych w nich specjalistów, którzy przygotowali dla nas większość z prezentowanych artykułów. Ich 
uzupełnieniem są teksty naszych stałych współpracowników, w tym aż dwa autorstwa Wiesława 
Olszowicza. Autor ten już w pierwszym numerze w całości poświęconym dziedzictwu Warszawy 
(nr 4, 1996) odkrywał przed Czytelnikami efekty badań podziemi warszawskiego ratusza; obec-
nie wytrwale wyszukuje i opisuje podobne tematy. Z kolei wyróżnione grafi cznie trzy artykuły na 
s. 7-19 publikujemy, pamiętając o obchodzonej w tym roku 330. rocznicy odsieczy wiedeńskiej.

Ale to nie wszystko, o czym warto wiedzieć 
i co można zwiedzić – mając na myśli zabyt-
ki – w najbliższym czasie w Warszawie.

Już wkrótce będzie można oglądać w no-
wej, wyjątkowej oprawie w Galerii Sztuki Śre-
dniowiecznej Muzeum Narodowego w Warsza-
wie najbogatszą i najbardziej różnorodną ko-
lekcję sztuki średniowiecznej w Polsce, nale-
żącą do zbiorów tego muzeum. Słynne dzie-
ła – takie, jak: „Piękna Madonna z Wrocła-
wia”, „Poliptyk Grudziądzki”, „Poliptyk Zwia-
stowania z Jednorożcem”, monumentalny oł-
tarz z Pruszcza Gdańskiego czy reprodukowa-
na obok pełna uroku „Adoracja Dzieciątka” 
(jedna z kwater „Poliptyku ze Strzegomia”) 
– prezentowane będą w nowoczesnej i atrak-
cyjnej dla współczesnego odbiorcy aranża-
cji. „Za projekt, pozwalający na nowo odkryć 
świat wyobrażeń sztuki średniowiecznej i wie-
lość jej funkcji, odpowiada młody, utytułowa-
ny zespół warszawskiej pracowni architekto-
nicznej WWAA” – czytamy w informacji nade-

słanej do redakcji w związku z tym wydarzeniem. „Dzięki nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym 
poliptyki skrzydłowe będą dostępne ze wszystkich stron, łącznie z rewersami skrzydeł, które do 
tej pory nie były widoczne dla widzów. Zwiedzający będą mogli poznać pełne programy ikono-
grafi czne monumentalnych dzieł. Istotną zmianą w przestrzeni ekspozycji jest także odsłonię-
cie okien z widokiem na dziedziniec muzeum i zniesienie wtórnych podziałów wewnętrznych po-
mieszczeń. Przywrócono tym samym dawny, zabytkowy kształt sal zaprojektowanych przez Ta-
deusza Tołwińskiego, twórcę gmachu MNW”.

Jest to kolejna przestrzeń ekspozycyjna – po Galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego, Gale-
rii Portretu Staropolskiego i Europejskiego, Galerii Sztuki XIX Wieku, Galerii Sztuki XX i XXI Wie-
ku – która zostanie udostępniona zwiedzającym po przebudowie i rearanżacji warszawskiego Mu-
zeum Narodowego. Galeria dostępna będzie od 13 grudnia 2013 r.

W tym samym muzeum do 2 lutego 2014 r. czynna będzie wystawa „Guercino. Triumf baro-
ku. Arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji polskich”, poświęcona Giovanniemu Francesco Barbie-
ri zw. Guercino (1591-1666), jednemu z najwybitniejszych malarzy włoskiego baroku. Ta retro-
spektywna ekspozycja jest pierwszą w Europie tak bogatą prezentacją twórczości włoskiego arty-
sty poza jego ojczyzną. „Matka Boska z Dzieciątkiem błogosławiącym” Guercina na okładce tego 
numeru jest nie tylko zachętą do zwiedzenia wystawy (piszemy o niej na s. 59-62), ale także za-
powiedzią zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, z okazji których wszystkim naszym Czytelni-
kom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

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

NA OKŁADCE: 
Giovanni Francesco Barbie-
ri, zw. Guercino, „Matka Bo-
ska z Dzieciątkiem błogosła-
wiącym”, 1629, olej na płót-
nie (Pinacoteca Civica, Cen-
to) (zob. s. 59-62).
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Przeglądy, poglądy
.........................................................................................................................

KRÓLEWSKIE ZABYTKI W KORYCINIE 
W Korycinie w woj. podlaskim odrestauro-
wane zostały w ramach unijnego projektu 
„Królewskie zabytki Korycina”, m.in. neo-
gotycki kościół, siedemnastowieczny Park 
Plebański, miejski rynek.  

Historia Korycina sięga czasów króla Zyg-
munta III Wazy, który w 1601 r. ufundował 
tu pierwszy duży drewniany kościół. Miej-
scowość związana jest też z królem Mi-
chałem Korybutem Wiśniowieckim, który 
w 1671 r. nadał jej prawa miejskie. 
Prace restauratorskie trwały trzy lata. Do 
najważniejszych należała rewitalizacja 
Parku Plebańskiego − odnowiono m.in. 
alejki, którymi w przeszłości przechodzi-
ły procesje do znajdujących się w nim 
tzw. świętych źródeł. W kościele wyre-
montowano m.in. tabernakulum, ołtarz, 
ambonę i konfesjonały. Z placu rynkowe-
go usunięto drzewa, umieszczono ław-
ki, fontanny, a także pomnik truskawki 
(okolice Korycina są zagłębiem truskaw-
kowym). 

WIRTUALNE MUZEUM WARMII 
I MAZUR
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 
stworzyło wirtualną bazę swoich eks-
ponatów. Ekspozycja zawiera blisko 
3  tys. zdigitalizowanych zabytków. Są 
wśród nich przedmioty unikatowe, któ-
rych nie pokazywano na co dzień zwie-
dzającym. Największą część ekspozycji 
stanowią archiwalne wydania „Gazety 
Olsztyńskiej” z lat 1886-1939. Muzeum 
pokaże też około 100 militariów z cza-
sów pierwszej wojny światowej, które 
pochodzą ze zbiorów prywatnych. Są to 
głównie przedmioty związane z umun-
durowaniem i wyposażeniem, w tym od-
znaczenia rosyjskich i niemieckich żoł-
nierzy walczących w Prusach Wschod-
nich. Na razie opracowano niewielki 
ułamek zbiorów, ale ekspozycja będzie 
rozbudowywana. Opracowane cyfrowo 
eksponaty będą dostępne pod adresem 
wmwm.pl.

PAŁAC HERBSTA W ŁODZI 
PO REMONCIE
Muzeum Sztuki w Łodzi 20 września br. 
udostępniło zwiedzającym po trwającym 
dwa lata remoncie swój oddział na Księ-
żym Młynie − Pałac Herbsta przy ul. Przę-
dzalnianej 72. Pałac wzniesiony został na 
początku lat siedemdziesiątych XIX w., 
według projektu Hilarego Majewskiego, 
jako prezent ślubny dla najstarszej córki 
łódzkiego potentata przemysłowego Karo-
la Scheiblera, Matyldy i jej męża Edwarda 
Herbsta. Obiekt otrzymał formę neorene-
sansowej, jednopiętrowej willi na planie 
zbliżonym do kwadratu, sklepionej cztero-
spadowym dachem z belwederem. W rę-
kach rodziny Herbstów pozostawał do 
1941 r., kiedy to wyjeżdżając do Wiednia 
zabrali ze sobą całe wyposażenie wnętrz. 
Po wojnie uległ dewastacji i dopiero prze-
znaczenie go na siedzibę łódzkiego od-
działu Muzeum Sztuki zaowocowało pod-
jętym w 1976 r. remontem budynku i re-
konstrukcją jego wyposażenia. Oddany 
do użytku w 1990 r. przez dwadzieścia lat 
mieścił stałą ekspozycję wnętrz miesz-
czańskich łódzkiej burżuazji przemysło-
wej, a w przylegającej do niego od strony 
północnej oficynie gospodarczej, w pod-
ziemiach, organizowano wystawy czaso-
we, najczęściej sztuki dawnej. 
Kolejny remont, dofinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej rozpoczął się 
w  2011 r. i objął odnowienie ścian ze-
wnętrznych budynku, przywrócenie są-
siadującemu z nim ogrodowi pier-
wotnego wyglądu oraz modernizację 

i  rekonstrukcję wnętrz, bliższych orygi-
nalnemu wyposażeniu dzięki odnalezie-
niu nieznanych wcześniej materiałów iko-
nograficznych z dwudziestolecia między-
wojennego (głównie fotografii będących 
własnością dawnej pokojówki Herbstów). 
Dzięki temu pałacowe wnętrza wyglądają 
tak, jakby przed chwilą opuścili je ostatni 
właściciele. Wiszące na ścianach obrazy 
pochodzą z kolekcji Muzeum Sztuki w Ło-
dzi i reprezentują polski modernizm prze-
łomu wieków XIX i XX. 
Warto też zwiedzić w podziemiach oficy-
ny gospodarczej nową wystawę czasową 
„Herbstowie. Historie niedokończone”, 
czynną do 30 czerwca 2014 r., na której 
zgromadzono archiwalne filmy i zdjęcia 
pokazujące Łódź z czasów przemysłowej 
działalności rodzin Scheiblerów i Herb-
stów oraz nieliczne zachowane pamiąt-
ki rodzinne. 
Dodatkową propozycją dla zwiedzają-
cych pałac jest otwarta ponownie po 
przerwie Galeria Sztuki Dawnej, miesz-
cząca się w dawnej stajni i powozowni.

MODERNIZACJA ZAMKU KSIĄŻĄT 
POMORSKICH W SZCZECINIE
Rozpoczął się remont północnego skrzy-
dła Zamku Książąt Pomorskich. Obej-
mie on wszystkie kondygnacje − od piw-

nic aż po dach i wieżę widokową. Naj-
bardziej reprezentacyjne pomieszczenie 
− sala Bogusława X zyska na ścianach 
i sklepieniach efektowną malaturę. Za-
chowane zostaną elementy kute, żyran-
dole, kraty, wykonane przez plastyków 
w latach pięćdziesiątych XX w. Sarkofa-
gi wrócą do krypty książęcej, a w wieży 
zamontowana zostanie winda, która do-
wozić będzie turystów do tarasu widoko-
wego na dachu. W holu, przed salą Bo-
gusława X znajdował się kiedyś prze-
jazd. Po remoncie pojawią się tam wro-
ta otwierane od strony dużego dziedziń-
ca. Planowane zakończenie prac w grud-
niu 2014 r. 

Pałac Herbsta w Łodzi

Siedemnastowieczny Park Plebański w Korycinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
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ARCYDZIEŁA Z WERSALU 
W WARSZAWIE
Na Zamku Królewskim w Warszawie 
czynna jest (do 5 stycznia 2014 r.) wy-
stawa „Wersal Marii Leszczyńskiej. 
Sztuka dworska we Francji XVIII wie-
ku”, na której po raz pierwszy w Pol-
sce można zobaczyć tak wiele sprowa-
dzonych z Wersalu i innych francuskich 
muzeów obrazów dotyczących życia 
dworskiego epoki Ludwika XV. Główną 
bohaterką wystawy jest żona Ludwika 
XV, królowa Francji Maria Leszczyńska, 
córka króla polskiego Stanisława Lesz-
czyńskiego. Jej wizerunki i całej rodziny 

królewskiej, ale także innych osób zwią-
zanych z dworem są tematem ekspono-
wanych płócien, których autorami są 
tak wybitni artyści, jak Jean-Marc Nat-
tier, Jean-Baptiste Oudry, Jean-Baptiste 
Vanloo, Hyacinthe Rigaud. Na wystawie 
jest też trochę innego rodzaju ekspona-
tów, są np. meble czy ręcznie rysowane 
karty z projektami architektonicznymi 
rokokowych wnętrz apartamentów Ma-
rii Leszczyńskiej.
Komisarze wystawy: Juliette Trey z Mu-
zeum Państwowego Pałaców w Wersalu 
i  Trianon oraz Anita Chiron-Mrozowska 
z Zamku Królewskiego w Warszawie. 

ODNOWA GUBIŃSKIEJ FARY
Pierwsze wzmianki o świątyni pochodzą 
z 1324 r. Kościół został wzniesiony w sty-
lu romańskim, w formie trójnawowej ba-
zyliki. Do 1524 r. był to kościół katolic-
ki, a po reformacji stał się protestanc-
kim. Ostatecznego kształtu budowla na-
brała w 1844 r. Podczas walk toczących 
się w mieście pod koniec drugiej wojny 
światowej została zniszczona.
Mieszkańcy Gubina na odbudowę ko-
ścioła czekali więc blisko 70 lat. W tym 
roku zakończyła się rekonstrukcja wieży. 
Wykonawcą dokumentacji projektowej 
renowacji fary zostało wyłonione w kon-
kursie wrocławskie biuro architektonicz-
ne Heinle, Wicher und Partner. Firma ta 
otrzymała wyróżnienie za „prawidłową 
koncepcję budowli bez naruszenia tkan-
ki historycznej, ascetyczne podejście do 
formy i funkcji, klarowność i czystość 
ekspozycji”.
Zabytek nie będzie już miał charakte-
ru sakralnego − stanie się gubińskim 
centrum kultury i komunikacji. W bocz-
nej nawie znajdzie się miejsce dla ad-
ministracji i archiwum dziedzictwa, 

w  głównej sala koncertowa. Ciekawym 
rozwiązaniem jest wstawienie dodatko-
wego pomieszczenia naprzeciwko wej-
ścia głównego. Zmieszczą się tam dwie 
sale: seminaryjna i multimedialna, stu-
dio nagrań, biblioteka, a nawet kawiar-
nia. Aby upamiętnić pierwotny sakral-
ny charakter budynku, podziemne kryp-
ty zamienią się w kaplicę ekumeniczną. 
Zagospodarowany będzie też plac wej-
ściowy obok ratusza. 
Według wstępnych planów fara ma być 
odbudowana do 2020 r. 

JUBILEUSZ HENRY’EGO VAN DE VELDE 
W POLSCE 
W dniach 5-6 września 2013 r. w Trze-
biechowie odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa związana z euro-
pejskimi obchodami jubileuszu 150-lecia 
urodzin belgijskiego artysty Henry’ego 

van de Velde, którego jedynym dziełem 
na terenie Polski jest wystrój i wyposaże-
nie wnętrz dawnego sanatorium w Trze-
biechowie (zob. Barbara Bielinis-Kopeć, 
Sanatorium w Trzebiechowie, „Spotka-
nia z Zabytkami”, nr 6, 2005, s. 9-13).
Podczas konferencji trzebiechowski za-
bytek zaprezentowany został w  kontek-
ście prowadzonych w ostatniej deka-
dzie badań i prac remontowo-konser-
watorskich oraz na tle innych dzieł ar-
tysty, głównie z Niemiec. Do udzia-
łu w  konferencji zaproszono wybitnych 
specjalistów, znawców twórczości Bel-
ga, konserwatorów i naukowców z Nie-
miec i Polski. Zaprezentowano też zaby-
tek w nowej roli jako produkt turystycz-
ny, który stanowi potencjał dla rozwoju 
turystyki transgranicznej.
Organizatorami konferencji byli: Powiat 
Zielonogórski i „Touristische Gebietsge-
meinschaft NEISSELAND”, przy współ-
pracy z Lubuskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków, Stowarzyszeniem 
na rzecz Odnowy i Rewaloryzacji Dzie-
ła Henry’ego van de Velde w Polsce oraz 
Gmina Trzebiechów.

ŚREDNIOWIECZNY INKUNABUŁ
Średniowieczny inkunabuł z dawnego 
księgozbioru bernardynów, będący wła-
snością Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Bydgoszczy, przeszedł 
gruntowną renowację. Inkunabuł to 
dzieło włoskiego franciszkanina, bł. An-
gelusa Carlettiego z Chivasso, pt. Sum-
ma angelica de casibus conscientiae, 
znane głównie pod skróconym tytułem 
Summa angelica. Wydane zostało w No-
rymberdze, w 1488 r., przez cenionego 
drukarza Antona Kobergera. Podzielo-
ne na 659 rozdziałów określane jest jako 
słownik teologii moralnej. W swojej epo-
ce cieszyło się ogromną popularnością: 
od chwili pierwszego wydania w 1476 r. 
do 1520 r. ukazało się aż 31 edycji. 

Zabytek stanowi część księgozbioru 
zgromadzonego niegdyś w Bydgoszczy 
przez zakon bernardynów. Jest to naj-
starszy zachowany w mieście księgo-
zbiór, którego początki sięgają schył-
ku XV w. W 1480 r. z fundacji bisku-
pa włocławskiego Zbigniewa z Ole-
śnicy powstał w Bydgoszczy konwent 
Braci Mniejszych, zwanych w  Polsce 
bernardynami. Przy konwencie utwo-
rzona została biblioteka. Po kasacie 
klasztoru przez władze pruskie zbio-
ry biblioteczne − liczące niespeł-
na 2  tys. obiektów − przechowywa-
ne były w bydgoskiej farze, a w 1907 r. 
trafiły do Biblioteki Miejskiej. Znalazł 
się wśród nich także inkunabuł Ange-
lusa Carlettiego. 

Sanatorium w Trzebiechowie

Jean-Baptiste 
Vanloo, 
„Portret Marii 
Leszczyńskiej”, 
zbiory Pałacu 
w Wersalu

Fara w Gubinie
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W tym roku warszawskiej Starówce stuknę-
ła sześćdziesiątka. Rocznica jest związa-
na nie z odbudową całego Starego Mia-
sta, lecz tylko jego pierwszej części: w po-

łowie 1953 r. świętowano zakończenie rekonstrukcji ka-
mienic położonych przy Rynku i dwóch prowadzących 
do niego ulicach. W ten sposób powstał szkielet nakre-
ślonego przez ówczesne władze Traktu Starej Warszawy. 
Odtwarzanie pozostałych, zniszczonych w 98% zabudo-
wań, nie licząc Zamku Królewskiego, trwało jeszcze do 
początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 

W weekend 20-21 lipca br. warszawskie ośrodki kul-
tury przypomniały tamten, w gruncie rzeczy nie tak od-
legły okres. Muzea i centra edukacyjne związane ze Sta-
rówką, zarówno tematycznie, jak i lokalizacyjnie, otwo-
rzyły swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych 
dziejami historycznego serca stolicy. 

Z okazji „Urodzin Starówki” można było m.in. nie-
odpłatnie zwiedzić niedawno otwarte i odrestaurowane 
piwnice i równie nową placówkę pod tajemniczą nazwą 
Centrum Interpretacji Zabytku (zob. „Spotkania z Za-
bytkami”, nr 3-4, 2013, s. 3), które przygotowało wiele 
atrakcji również dla najmłodszych.

Dom Spotkań z Historią zorganizował przegląd fil-
mów archiwalnych, fotoGrę miejską i  zwiedzanie Sta-
rówki z  varsavianistą Jarosławem Zielińskim. W  Mu-
zeum Historycznym m.st. Warszawy odbyły się pokazy 
filmów i  wykłady. W  różnych zakątkach Starego Mia-
sta przygotowano wystawy plenerowe, gry i  konkursy 
dla uczestników spacerów z  przewodnikami. Wieczo-
rem w powstałym w ramach renowacji piwnic staromiej-
skich Amfiteatrze przy Starej Prochowni zagrała na wio-
lonczeli przy akompaniamencie looperów Agata Ku-
rzyk. A po zmroku na Rynku wytrwali uczestnicy Jazzu 
na Starówce mogli oglądać na olbrzymim ekranie filmy 
archiwalne z okresu odbudowy.

Ogółem projekt zainicjowany przez Biuro Stołeczne-
go Konserwatora Zabytków wsparły następujące instytu-
cje: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Centrum In-
terpretacji Zabytku, Dom Spotkań z Historią, Stołeczne 
Centrum Edukacji Kulturalnej, Towarzystwo Przyjaciół 

Warszawy, Europejski Dom Spotkań Młodzieży, War-
szawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK, War-
szawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych 
i  Szkoleń, Filmoteka Narodowa, Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych, Fundacja Jazz Art, Na-
rodowe Archiwum Cyfrowe i  Archiwum Państwowe 
m.st. Warszawy. Honorowy patronat nad „Urodzinami” 
objął Polski Komitet ds. UNESCO. 

Sześćdziesiąte urodziny 
warszawskiej Starówki

1 | „Urodziny Starówki” w 2013 r.
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Współczesne Stare Miasto w Warszawie zostało wy-
budowane na początku lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych XX w. Odtworzona niemal od podstaw zabudowa 
nie jest przy tym wierną rekonstrukcją stanu sprzed dru-
giej wojny światowej. Działania zbrojne w drugiej poło-
wie 1944 r. i  realizowana w tym czasie operacja plano-
wego wyburzania Warszawy zamieniły tę część miasta 
w cmentarzysko ruin i gruzów. Na Starym Mieście spo-
śród ponad 260 kamienic ocalały fragmenty tylko 6 do-
mów. Ogromna skala zniszczeń rodziła wątpliwości 
w  sens odbudowy nie tylko Starówki, ale i  samej War-
szawy, której 84% zabudowy po lewej stronie Wisły le-
żało w gruzach. Już jednak w lutym 1945 r., miesiąc po 
wyzwoleniu miasta, Krajowa Rada Narodowa powołała 
do życia Biuro Odbudowy Stolicy. W jego strukturach 
utworzono Wydział Architektury Zabytkowej. Decy-
zja o odbudowie Starówki została podjęta dopiero czte-
ry lata później. 

Odgruzowywanie Starówki na dużą skalę i  w  spo-
sób zorganizowany zaczęło się w  1949  r. Odnalezione 
w gruzach ocalałe fragmenty kamieniarki i kowalstwa ar-
tystycznego segregowano w celu późniejszego wykorzy-
stania. Jeszcze przed zakończeniem odgruzowywania, 
na obszarze Starego Miasta udało się zrekonstruować 
pierwsze kamienice i kościoły. 

22 lipca 1953 r., w dniu Narodowego Święta Odro-
dzenia Polski nastąpiło oficjalne otwarcie Traktu Starej 
Warszawy − I  etapu prac na Starówce. Rekonstrukcja 
objęła zniszczone i wypalone kamienice położone przy 
Rynku Starego Miasta oraz na ulicach Piwnej i Zapiecek. 

Drugi etap robót, finalizujący powstanie Traktu Sta-
rej Warszawy, ukończono dokładnie rok później. Do-
stępny był już wówczas obszar od pl. Zamkowego do ul. 

Konwiktorskiej. Prace przy odbudowie Starówki trwały 
jeszcze do początku lat sześćdziesiątych XX w. Ostatnim 
etapem była restytucja Zamku Królewskiego, która za-
kończona została ostatecznie w 1984 r. 

Rekonstrukcja zabytków staromiejskich odbyła się 
na drodze kompromisu pomiędzy konserwatorami i ów-
czesnymi władzami. Zdecydowano, iż zespół staromiej-
ski zostanie odbudowany jako „Osiedle Mieszkaniowe 
Stare Miasto”. Powierzchnia lokali miała przy tym speł-
niać normatywy osiedli socjalistycznych. Zaprojektowa-
ny nowy układ mieszkań w obrysie zachowanych funda-
mentów połączył wewnątrz wiele dawniej odrębnych ka-
mienic.

Odtwarzając zabudowę, zdecydowano się na rekon-
strukcję formy, o której było najwięcej informacji, tj. ar-
chitektury ukształtowanej w XVII i XVIII w. Nie rekon-
struowano przybudówek i oficyn z XIX i XX w., wycho-
dząc z założenia, iż nie reprezentują one wartości zabyt-
kowych. Do odbudowy wykorzystano wszelkie odnale-
zione fragmenty budynków i elewacji. 

Ogromne tempo prac i braki materiałowe w począt-
kowym okresie odbudowy Starego Miasta przełożyły się 
na jakość wykonanych robót. Już na początku lat sie-
demdziesiątych XX w. przeprowadzono pierwsze pra-
ce remontowe. Dziś fasady wielu kamienic wymagają 

2 | „Sztafeta Przewodnicka po Starym Mieście” przygotowana przez 
Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK

3 | Seans filmowy na Rynku Starego Miasta, przygotowany przez Biuro 
Stołecznego Konserwatora Zabytków i Fundację Jazz Art

.........................................................................................................................
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ponownej renowacji. Problemy własnościowe i sytuacja 
formalnoprawna gruntów i  kamienic na Starym Mie-
ście często uniemożliwiają prowadzenie prac konserwa-
torskich. 

Największy problem stanowi oczywiście źródło finan-
sowania owych prac. Sprawę komplikuje brak w Polsce 
osobnego mechanizmu finansowania dla 14 miejsc wpi-
sanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Rozwiązanie nie zostało wdrożone pomimo ratyfikacji 
przez Polskę Konwencji w sprawie ochrony światowego 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej przez 
Konferencję Generalną ONZ w Paryżu w 1972 r.

Jako najczęściej odwiedzane miejsce w  Warszawie, 
dziś Stare Miasto aż prosi się o renowację elewacji, prze-
gląd estetyki witryn i pozbycie się elementów wybitnie 
jarmarcznych. Miejsce historyczne, przykład wielkiego 

zaangażowania i  poświęcenia zdecydowanie zasługuje 
na eksponowanie go w lepszej kondycji.

Projekty rewaloryzacyjne realizowane są na obszarach 
należących do miasta. W  latach 2008-2012 przeprowa-
dzono renowację i  adaptację na cele kulturalne 15 piw-
nic staromiejskich. Podczas tego wieloetapowego projek-
tu dokonano istotnych odkryć archeologicznych. Piwni-
ce są dostępne dla zwiedzających w pięciu miejscach na te-
renie Starego Miasta. Od początku 2012 r. jest realizowa-
ny projekt wymiany nawierzchni i wykonania izolacji fun-
damentów kamienic. Jest to największy remont staromiej-
skich ulic od czasów odbudowy Starówki.

Duże nadzieje na poprawę sytuacji Starego Miasta 
i pozostałych historycznych miejsc w Polsce budzą ini-
cjatywy przekształcenia istniejących i  utworzenia no-
wych funduszy, pomocnych przy realizowaniu prac re-
nowacyjnych i  konserwatorskich. Byłby to wspaniały 
prezent dla Starówki z  okazji 35. rocznicy wpisania jej 
na listę UNESCO, która przypada we wrześniu 2015 r.

Anna Jagiellak 

4 | „Etapy Odbudowy Starego Miasta w Warszawie”, opracowanie autorki 
we współpracy z Barbarą Hensel-Moszczyńską

(zdjęcia: Anna Jagiellak)

.................................................................................................
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W latach dziewięćdzie-
siątych XVII  w. po-
wstało w  Warszawie 
pierwsze wielkie zało-

żenie architektoniczno-urbanistyczne 
– Marywil. Przez cały okres swego ist-
nienia była to największa i najbardziej 
oryginalna budowla w stolicy. Łączyła 
w  sobie różnorodne funkcje użytko-
we, finansowe, a zwłaszcza prestiżowe 
i propagandowe. Była zarówno gale-
rią handlową, jak i rezydencją królew-
ską, była hotelem oferującym aparta-
menty o zróżnicowanej kategorii, pu-
blicznym ogrodem, jak również miej-
scem uroczystości dworskich, festy-
nów, zabaw karnawałowych i parad 
wojskowych. Obok apartamentów 
królewskich i pomieszczeń dla dworu 
funkcjonowały apartamenty gościn-
ne, w  których przyjmowano przyby-
wające do Warszawy osobistości. Tu 
mieściły się przeznaczone na wynajem 
mieszkania dla cudzoziemskich kup-
ców. Parter zapełniały liczne magazy-
ny i sklepy oferujące luksusowe, spro-
wadzane z zagranicy towary.

Wprowadzenie motywu sakral-
nego do przestrzeni świeckiej przez 
umieszczenie w obrębie założenia ka-
plicy Matki Boskiej Zwycięskiej, ma-
jącej upamiętniać heroiczne czyny 
króla Jana III, nadało temu miejscu 
charakter swoistego wotum na pa-
miątkę wiktorii wiedeńskiej. W  mo-
mencie zmierzchu sławy niedoma-
gającego coraz bardziej króla był to 

niezwykle ważny gest, przypominają-
cy zasługi monarchy.

Marywil miał również bardziej 
prozaiczny, merkantylny charakter. 
Był źródłem dochodu pary królew-
skiej oraz późniejszych jego właści-
cieli, bowiem − jak zauważa Wiktor 
Gomulicki – „intencje pobożnej mo-
narchini były idealne, przeznaczenie 
jednak wznoszonej budowli aż nadto 
praktyczne” (W. Gomulicki, Opowia-
dania o  starej Warszawie, Warszawa 
1960). Warto również podkreślić, iż 
dzięki swemu położeniu, olbrzymiej 
powierzchni oraz połączeniu w  jed-
nym organizmie wielorakich funkcji 
Marywil stał się samowystarczalnym 
miasteczkiem, odrębnym bytem funk-
cjonującym w tkance miasta. „Każdy, 
kto po raz pierwszy w  to miejsce przy-
bywa, nie może oprzeć się złudzeniu, że 
znalazł się wśród małego miasteczka. 
Co do mnie – pisał anonimowy autor 
w  1744  r. – przyznaję z  całą szczero-
ścią, żem uległ tej iluzji, zwłaszcza na 
widok wznoszącej się tam wspaniałej 
kaplicy, posiadającej łudzący wygląd 
parafialnego kościoła” (Varsovie vengée 
et son apologne, autor i miejsce wyda-
nia nieznane, 1742).

Historia tego miejsca jest niezwy-
kle burzliwa. W  ciągu blisko 140 lat 
swego istnienia całe założenie uległo 
daleko idącym przeobrażeniom i stra-
ciło pierwotne znaczenie i charakter. 
„Polski Paryż”, bo tak też nazywano 
Marywil, w  swojej ogólnej koncepcji 

nawiązywał do francuskich placów 
królewskich, zakładanych w  Paryżu 
od początku XVII  w., zwłaszcza do 
placu przy Palais Royale oraz pary-
skiego założenia Place Dauphine.

Autorem tej niezwykłej budow-
li, nazwanej na cześć swej fundatorki 
królowej Marii Kazimiery Sobieskiej 

Marywil  
– dziękczynne wotum 
królowej Marysieńki

1 | „Marywil. Kaplica – przekrój pionowy 
i projekt dekoracji”, 1733-1738, rysunek 
projektowy (ze zbiorów Saskiego Krajowego 
Archiwum Głównego w Dreźnie)

...............................................................
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„Marie Ville” (miasto Marii), którą to 
nazwę szybko spolszczono na Mary-
wil, był jeden z  najwybitniejszych ar-
chitektów tego okresu Tylman z  Ga-
meren. Na miejsce budowy wybrano 
parcele przy ul. Senatorskiej, wzdłuż 
Wierzbowej i Dziekańskiej, wykupio-
ne przez Marię Kazimierę od Koniec-
polskich, Lipskich i Działyńskich. Lo-
kalizacja ta nie była przypadkowa. Po 
zniszczeniach spowodowanych woj-
nami ze Szwecją nastąpiło intensyw-
ne ożywienie życia gospodarczego, 
do Warszawy zewsząd zaczęło przy-
bywać wielu kupców. Brakowało wy-
godnych, nowoczesnych targowisk 
oraz zaplecza magazynowo-mieszkal-
nego. Wybrane tereny, dzięki poło-
żeniu przy trakcie wylotowym z mia-
sta w  kierunku zachodnim, blisko 
centrum, doskonale nadawały się na 
umieszczenie w tym miejscu centrum 
handlowego.

Budowa prowadzona była w  la-
tach 1692-1695, do 1696  r. wykań-
czano wnętrza apartamentów, a ka-
plicę ukończono ostatecznie dopiero 
w  latach 1737-1738. Tylman podzie-
lił parcelę marywilską na dwie nie-
malże równej wielkości części – połu-
dniową od strony Trębackiej z  ogro-
dem oraz zabudowaną północną 
przy Senatorskiej. Powstało założe-
nie oparte na planie pięcioboku z we-
wnętrznym, olbrzymim dziedzińcem. 
Ryzalit bramy głównej, zwieńczo-
nej trójkątnym naczółkiem z  herbem 

Sobieskich – Janina, umieszczo-
no w  północnym trzykondygnacyj-
nym skrzydle frontowym, lekko za-
łamanym w  partii środkowej. Skrzy-
dła boczne, również trzykondygnacyj-
ne, zakończono nieznacznie szerszy-
mi i wyższymi o  jedną kondygnację 
pawilonami z apartamentami królew-
skimi. Do zewnętrznych narożników 
po stronie południowej, przy pawilo-
nach rezydencjonalnych dostawiono 
pięciopiętrowe wieże. Dekoracje ele-
wacji były dość oszczędne, składały się 
na nie skromne lizeny, uszakowate ob-
ramienia okien, boniowanie. Czwarte 
skrzydło zamykające dziedziniec było 
otwartą arkadową galerią, pośrodku 
której umieszczono kaplicę na planie 
kwadratu, przykrytą kopułą. Stano-
wiła ona najważniejszy element kom-
pozycyjny założenia, a osiowe poło-
żenie podkreślało jej wyjątkową rolę 
(mniej więcej w  miejscu usytuowa-
nia kaplicy znajduje się dziś główne 
wejście do Teatru Wielkiego). Dzie-
dziniec otaczały arkadowe podcienia, 
które zapewniały wygodę kupującym. 
Typowy segment składał się z piwnic, 
handlowego przyziemia, apartamen-
tu mieszkalnego na pierwszym pię-
trze i umieszczonych wyżej pomiesz-
czeń dla służby. W  budynku bram-
nym znajdowała się również wielka 
reprezentacyjna sala, z  której korzy-
stała rodzina królewska. Cały gmach 
przykryto stromym, dwuspadowym 
dachem. Za kaplicą rozpościerał się 

ogród, podzielony na część ozdobną 
i użytkową.

Zarówno król, jak i królowa byli 
częstymi gośćmi na placu budowy. 
Jak wspomina w swych pamiętnikach 
Kazimierz Sarnecki „po nieszporach 
król jm. z  królową […] jechał do Ma-
rywila […]. Tam trochę był wesół, bę-
dąc bardzo kontent z  założenia ogro-
du i przyjęcia się w nim drzew, który-
mi zasadził” (K. Sarnecki, Pamiętniki 
z  czasów Jana Sobieskiego, Warszawa 
2004). Dwór wraz z  parą królewską 
przeniósł się na Marywil w  listopa-
dzie 1696 r. i już w lutym następnego 
roku król udzielił w  nowej siedzibie 
audiencji publicznej nuncjuszowi pa-
pieskiemu oraz posłowi moskiewskie-
mu Kuźmie Nikityczowi Nefimono-
wi. Niespełna cztery miesiące później 
odbyły się tu również uroczystości 
związane z  nadaniem ojcu królowej, 
markizowi Henrykowi de la Grange  
d’ Arquien, godności kardynalskich.

Ze względu na dużą liczbę skle-
pów, magazynów sklepowych oraz lo-
kali mieszkalnych zajętych przez kup-
ców zwano to miejsce również dwor-
cem albo giełdą kupiecką. Zgodnie 
z  zamysłem fundatorki królowały tu 
przede wszystkim modne i drogie to-
wary francuskie. Oferowano zamoż-
nym kupującym wszystko, co stano-
wiło przedmiot codziennej potrzeby, 
jak i wykwintnego zbytku.

Na obszernym dziedzińcu, któ-
ry pełnił funkcję reprezentacyjnego 
placu miejskiego, organizowano róż-
norakie uroczystości dworskie i nie-
zwykle huczne zabawy karnawałowe, 
o  których Sarnecki pisał: „Jmp mar-
szałkowa za babę sprośną była ubrana, 
że jej nikt nie uznał dnia onegdajszego 
u jmp. posła z inszymi ich mościami na 
kolacji, którą często nie tylko dla mary-
wilskich rezydentów, ale też dla wszyst-
kich ich mpp. urzędników w  Warsza-
wie rezydujących” (K. Sarnecki, Pa-
miętniki…). To właśnie na Marywilu 
król spędził ostatni w swym życiu kar-
nawał, a po pożarze pałacu Kazimie-
rzowskiego zamieszkał tu królewicz 
Jakub Sobieski z małżonką.

W 1716  r., wraz ze śmiercią kró-
lowej Marii Kazimiery skończył 
się pierwszy okres świetności tego 

2
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miejsca. Marywil stał się sukcesją kró-
lewicza Jakuba, który przystąpił do 
prac naprawczych, jakich wymagał 
pozostawiony bez nadzoru obiekt. 
Kłopoty finansowe nie pozwoliły jed-
nak na zakończenie rozpoczętych re-
montów. W  1729  r. całe założenie 
przeszło w dzierżawę Augusta II, któ-
ry zwrócił nań uwagę już w  stycz-
niu 1698  r., odbywając swój uro-
czysty ingres do Warszawy. W  zbio-
rach Saskiego Krajowego Archiwum 
Głównego w  Dreźnie zachowały się 
rysunki pomiarowe Marywilu z  lat 
1729-1733, będące próbą zagospo-
darowania i  adaptacji całego założe-
nia według oczekiwań Sasa. Głów-
nym mieszkańcem tego miejsca miał 
zostać elitarny regiment gwardii ko-
ronnej grandmuszkieterów, będącej 
przyboczną gwardią i oczkiem w gło-
wie Augusta II i to z myślą o niej pla-
nowane były wszelkie zmiany. Dzięki 

»superwesty« [wierzchnie kaftany] 
suto haftowane, czapki z aksamitu błę-
kitnego, dookoła srebrnym galonem ob-
szyte, z wyhaftowanym na przedzie or-
łem polskim. W  muzyce trąby i kotły 
były ze szczerego srebra, sztandary zaś 
z niebieskiego aksamitu, srebrem hafto-
wane. Zwyczajne ich chorągwie »ki-
tajeczne« miały również barwę nie-
bieską, brzeg ich tylko był karmazyno-
wy i również haftem pokryty. Równie 
piękne i kosztowne były pod tymi ryce-
rzami konie, na których uprząż złotem 
i  srebrem błyszczała” (W. Gomulicki, 
Opowiadania…). 

Nie stał się jednak Marywil wy-
łącznie obiektem o  charakterze woj-
skowym. Wciąż urzędowali tu zagra-
niczni kupcy, oferujący bogatej klien-
teli luksusowe towary. Potrzebujący 
nadal wynajmowali wygodne apar-
tamenty. Organizowane były róż-
norakie imprezy dworskie, występo-
wali cyrkowcy, kuglarze i akrobaci. 
Z umieszczonych w skrzydle wschod-
nim garderób korzystali aktorzy, bio-
rący udział w  licznych przedstawie-
niach teatralnych. Słynne były rozpro-
pagowane przez Augusta II bale re-
dutowe, na których pod zasłaniający-
mi twarze maskami bawili się wspól-
nie przedstawiciele różnych klas spo-
łecznych. Wiele kontrowersji wzbu-
dzały wśród mieszkańców ówczesnej 
Warszawy pokazy ulubionych przez 
króla walk wygłodzonych zwierząt 
szczutych przez psy, w trakcie których 
„dziedziniec mógł spełniać rolę amfite-
atru, gdy widzowie ulokowali się wy-
godnie we wszystkich oknach”. Były to 
pierwsze w  Warszawie „hece”, czyli 
szczwalnie (A. Rychłowska-Kozłow-
ska, Marywil…). 

Marywil ponownie stał się zatem 
centrum życia publicznego osiem-
nastowiecznej Warszawy. O  iro-
nio, było to za panowania tak znie-
nawidzonego przez Sobieskich Sasa. 
August II cieszył się Marywilem 
do 1733  r., do czasu swojej śmier-
ci a „Grandmuszkieterowie, którzy 
jak sen błyskotliwy pojawili się w koń-
cu panowania Augusta II jak sen zni-
kli z powierzchni ziemi ze śmiercią te-
goż władcy” (W. Gomulicki, Opowia-
dania…). W  1735  r. Jakub Sobieski 

rysunkom opatrzonym komentarza-
mi architekta – Jana Zygmunta Dey-
bla i samego króla wiemy, iż Mary-
wil miał pełnić funkcję zbliżoną do 
drezdeńskiego Zwingeru. Duży dzie-
dziniec służyć miał, jako miejsce ćwi-
czeń i parad wojskowych, dla gwar-
dii „wielkoludów” (każdy żołnierz re-
gimentu musiał pochwalić się wzro-
stem ok. 2 m) przeznaczone zostało 
całe skrzydło frontowe, gdzie oprócz 
mieszkań planowane było urządze-
nie kasyna polskiego i saskiego, a duże 
pomieszczenie nad bramą zajmować 
miała infirmeria dla ciężko chorych. 
Anna Rychłowska-Kozłowska, opie-
rając się na zachowanych opisach, za-
uważa, iż w skrzydłach bocznych mia-
ły być mieszkania dla adiutantów, sze-
fa straży, architekta, inżyniera, goli-
brody. Reprezentacyjne dawne apar-
tamenty królewskie przeznaczone zo-
stały dla komendanta, generała jazdy 
saskiej, miecznika koronnego Jakuba 
Lubomirskiego. W  mniejszych loka-
lach na parterze umieszczono urzęd-
ników, dostojników dworskich, re-
zydentów, łowczego (A. Rychłow-
ska-Kozłowska, Marywil, Warszawa 
1975). Na obszernym dziedzińcu od-
bywały się ćwiczenia, musztry oraz 
urzekające przepychem i kolorem pa-
rady, na których „grandmuszkieterzy 
prezentowali swe niezwykle szykowne 

2 |  Jan Zygmunt Deybel, „Marywil. Rzut 
przyziemia z oznaczeniem przeznaczenia 
pomieszczeń dla dworu, kancelarii, artystów 
i in. z własnoręczną aprobatą Augusta II AR oraz 
poprawkami naniesionymi ołówkiem”, 1729-1733 
(ze zbiorów Saskiego Krajowego Archiwum 
Głównego w Dreźnie)

3 | „Marywil – widok ogólny z lotu ptaka 
od  pn.-zach.”, rysunek (ze zbiorów Saskiego 
Krajowego Archiwum Głównego w Dreźnie)

...............................................................
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przekazał całe założenie swojej krew-
nej, siostrzenicy Marii Kazimiery, Jo-
annie z  Bethunów Jabłonowskiej. 
W  krótkim okresie władania Mary-
wilem dzięki jej znacznym nakładom 
finansowym została ukończona ka-
plica, a jej wnętrze uzyskało rokoko-
wy już wystrój.

Marywil wciąż był kulturalnym 
centrum stolicy, głównym ośrodkiem 
życia publicznego, niezmiennie też 
pełnił funkcje handlowe. W  1738  r. 
przeszedł w  ręce biskupa płockiego, 
kanclerza wielkiego koronnego An-
drzeja Stanisława Kostki Załuskie-
go. O tym, jak wyglądał Marywil na 
początku lat czterdziestych XVIII w. 
dowiadujemy się z  opisu anonimo-
wego autora: „Ten pałac jeden z  naj-
większych w  mieście, służy za miesz-
kanie wielkiemu kanclerzowi, które-
go jest własnością. Pomimo jednak, że 
właściciel na własną i swego liczne-
go dworu potrzebę, zajmuje nader ob-
szerne apartamenty, znajdują w  nim 
jeszcze wygodne pomieszczenia liczne 
rodziny mieszczańskie oraz, zwłasz-
cza w  czasie sejmu, wielka liczba ofi-
cerów królewskich. Pałac, którego od-
dzielne pawilony zbudowane są po-
dług jednego i tegoż samego wzoru, po-
siada olbrzymi dziedziniec otoczony 
trzema rzędami arkad, wzniesionych 
w ten sposób, że można przejść je swo-
bodnie z jednego końca w drugi, mając 
nad głową sklepienie, a z boku widok 
otwarty. Pod arkadami znajduje się 
zdumiewająca ilość sklepów oraz bar-
dzo wygodnych mieszkań, które zaj-
mują wszelkiego rodzaju kupcy” (Var-
sovie…).

Odnośnie do Marywilu nowy 
właściciel miał duże, ściśle określone 
plany. Wybrał go na miejsce, w  któ-
rym chciał udostępnić szerokiej pu-
bliczności swój bogaty i cenny księ-
gozbiór. Ponad 80 skrzyń zawierają-
cych m.in. księgi z  kolekcji Zygmun-
ta Augusta, Stefana Batorego, Włady-
sława IV oraz zbiory należące do het-
mana Stanisława Żółkiewskiego i kró-
la Jana III Sobieskiego trafiło do ma-
rywilskiej posiadłości. Niebawem do-
łączył do nich równie zasobny i war-
tościowy księgozbiór Józefa Jędrzeja 
Załuskiego.

Przy bibliotece Załuski miał za-
miar powołać towarzystwo naukowe, 
a że był człowiekiem o  postępowych 
poglądach, planował przyjmować do 
towarzystwa również damy doskonale 
władające językiem francuskim. Nie-
stety, zamiar otwarcia biblioteki pu-
blicznej i uczynienia z  Marywilu sie-
dziby towarzystwa naukowego nie 
powiódł się. W  1742  r. całe założe-
nie zostało sprzedane, a Załuscy prze-
nieśli swą siedzibę do pałacu Teodo-
ra Potockiego. Wkrótce otwarta tam 
została pierwsza biblioteka publicz-
na, znana jako Biblioteka Załuskich. 
Na zmianę planów biskupa Załuskie-
go ogromny wpływ miała wdowa po 
ordynacie Zamoyskim, Antonina Za-
moyska. Otóż postanowiła ona ufun-
dować świeckie zgromadzenie panien 
pochodzących ze znamienitych do-
mów, ale pozbawionych posagu. Aby 
uniknąć staropanieństwa lub klaszto-
ru, przyjmowane były do zgromadze-
nia, gdzie mogły uczestniczyć w  ży-
ciu towarzyskim, co zwiększało ich 
szanse na zamążpójście. Zgromadze-
nie zakonne panien kanoniczek, czy-
li „Damy Orderu Niepokalanego Po-
częcia NMP Kapituły Marywilskiej 
w Warszawie”, którego regułę opraco-
wał sam biskup Załuski, zatwierdzono 
w 1744 r. Ich siedzibą stał się właśnie 
Marywil. Zgromadzenie było bardzo 
zamożne. O stan ich finansów zadba-
ła wspaniałomyślna fundatorka, a sta-
ły pokaźny dochód przynosił im wy-
najem lokali lokatorom i handlarzom. 

Marywil tętnił życiem, wciąż speł-
niał swe pierwotne funkcje. Nadal po-
zostawał publicznym, szeroko dostęp-
nym centrum handlu luksusowymi 
towarami oraz ośrodkiem życia roz-
rywkowego, a nawet politycznego. 
Tu bowiem w okresie sejmu kwatero-
wali posłowie i senatorzy. Reprezen-
tacyjne sale na piętrze wynajmowano 
na bale, reduty i koncerty. Kwitł han-
del oraz różnorakie usługi. Dolne po-
mieszczenia mieściły sklepy i magazy-
ny. Jak pisze Anna Rychłowska-Ko-
złowska, swój kantor i mieszkanie 
umieścił tu słynny bankier i kupiec 
Piotr Tepper. Kupiec Morino posia-
dał sklep z  adamaszkami, Nencki – 
ze stylowymi meblami, a pracownię 

złotniczą − Gotfryd Hanson. Przyj-
mował tu lekarz Mausberg, a Włoch 
Perosio prowadził cukiernię. Tu zo-
stał umieszczony Generalny Pocztamt 
oraz sam dyrektor poczty hrabia Mar-
schal de Biberstein. Liczne były róż-
norakie traktiernie (restauracje), ka-
wiarnie i  bilardy, gdzie prowadzono 
– „gry rozmaite i szulernie”.

Marywil skupiał również spo-
rą liczbę oficyn wydawniczych i księ-
garni. Najbardziej znany i zasłużo-
ny w  tej dziedzinie był drukarz, wy-
dawca i księgarz Michał Gröll, które-
mu w 1777 r. Stanisław August nadał 
tytuł konsyliarza nadwornego. Gröll 
był założycielem marywilskiej księgar-
ni „Pod Znakiem Poetów” (nad księ-
garnią widniały dwa medaliony z po-
piersiami A. Naruszewicza oraz M. K. 
Sarbiewskiego), która działała w  nie-
zwykle nowoczesny sposób. Gröll, 
jako pierwszy w  Polsce wydawał ka-
talog, gdzie informował klientów 
o  książkach znajdujących się w  księ-
garni, a także o  nowościach wydaw-
niczych. Nakładem drukarni Micha-
ła Grölla wychodziło pierwsze w Pol-
sce pismo literackie − tygodnik „Za-
bawy Przyjemne i Pożyteczne z Sław-
nych Ludzi Wieku Tego Autorów Ze-
brane”, które miało istotny wpływ na 
ożywienie życia literackiego w Polsce 
oraz przyczyniło się do upowszech-
nienia twórczości ówczesnych czo-
łowych pisarzy. Jego oficynę opuści-
ły takie dzieła, jak Kodeks Andrze-
ja Zamoyskiego, Konstytucja 3 Maja 
czy podręczniki dla szkół Komisji 
Edukacji Narodowej. Zasługą Gröl-
la jest również pierwsze polskie wy-
danie Przypadków Robinsona Crusoe 
Daniela Defoe. W 1762 r. zorganizo-
wał on w  stolicy biuro informacyjne. 
Było to w istocie pierwsze w Warsza-
wie biuro ogłoszeń, które zajmowało 
się również pośrednictwem handlo-
wym. W 1772 r. w głównym pomiesz-
czeniu nad bramą otworzył czytelnię 
i wypożyczalnię książek. Jako jeden 
z  pierwszych wydawców wprowadził 
instytucję honorariów autorskich. Na 
Marywilu działalność księgarską i wy-
dawniczą prowadzili również Jan Au-
gust Poser oraz najstarszy z  marywil-
skich wydawców Krzysztof Bogumił 
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Nicolai. Fryderyk Pfaff miał wypoży-
czalnię książek francuskich.

Dobra passa Marywilu trwała do 
1785  r., kiedy to rodzina Pociejów, 
ówczesnych właścicieli pałacu War-
szyckich, sąsiadującego od wscho-
du z  Marywilem, otworzyła na pla-
cu przed pałacem targowisko, na któ-
rym mogli handlować Żydzi. Na Po-
ciejowie, bo tak potocznie nazwano 
to miejsce handlu, będącym najwięk-
szym w  ówczesnej Warszawie skupi-
skiem ludności żydowskiej, można 
było kupić wszelkiego rodzaju tan-
detę, używane przedmioty i sprzęty 
oraz wszystko to, czym handlowano 
na Marywilu, tylko po znacznie niż-
szych cenach. Kupcy marywilscy za-
częli stopniowo opuszczać swe skle-
py, przez co ceny czynszu na Marywi-
lu spadły, a kanoniczki zmuszone były 
wynajmować lokale coraz to uboższej 
ludności. Pod koniec XVIII w. miesz-
kańcy i kupcy Pociejowa coraz tłum-
niej zaczęli osiedlać się w murach Ma-
rywilu. Na dziedzińcu rozpanoszy-
ły się liche, chaotycznie porozrzuca-
ne stragany, gdzie handlowano często 

ich znosić. Od czasu jak wyżej wzmian-
kowane zostały urządzone, marywil-
skie wiele straciły i coraz niżej upada-
ją. Parę wypadków zabójstw dokona-
nych na cudzoziemcach, których spraw-
cy wpośród tłumu kręcącego się i za-
mieszkującego Marywil odkryć nie było 
podobna, kradzieże gwałtowne, na-
tychmiast przez Żydów mieszkających 
na dole ukryte i przepadłe, niezmier-
na ciżba wszelkiego łajdactwa, brudy 
w  korytarzach i na wschodzie, wiecz-
nie plączące się pod nogami brudne ży-
dowskie bachury, brak zupełny wozow-
ni na powozy podróżne; te i inne nie-
bezpieczeństwa i niedogodności sprawi-
ły, że się nie lokuje na Marywilu, chyba 
gdzie indziej nie ma już mieszkania” 
(F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi 
do Warszawy i po Polsce w latach 1791- 
-1793). Jednym słowem Marywil uzy-
skał renomę miejsca podejrzanego 
i niebezpiecznego. Złą sytuację pogar-
szały również spory wewnątrz zgro-
madzenia kanoniczek, które spowo-
dowały ostrą krytykę zgromadzenia 
przez opinię publiczną, domagającą 
się nawet usunięcia ich z Marywilu.

skradzionymi i podrabianymi towa-
rami, prowadzono podejrzane inte-
resy. Pozbawione większych docho-
dów kanoniczki zaprzestały remon-
tów. Magistrat coraz częściej nakła-
dał na właścicielki wysokie kary pie-
niężne za niedopilnowanie porząd-
ków. Marywil tonął w błocie, brudzie, 
śmieciach i nieczystościach, notorycz-
nie wyrzucanych przez mieszkańców 
przez okna. Bez zezwoleń dostawia-
no do istniejących budynków drew-
niane kloaki, szopy i pomieszczenia 
dla zwierząt. O  organizowaniu im-
prez przez bogatszą klientelę nie było 
już mowy.

Kolejnym czynnikiem, który przy-
pieczętował upadek Marywilu, było 
powstanie w  Warszawie w  latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych XVIII  w. tak znakomitych ho-
teli, jak hotel „Pod Białym Orłem” 
na Tłumackiem, „Hotel Pruski” przy 
ul. Wierzbowej czy „Hotel de Polo-
gne” przy Senatorskiej. Jak pisał Fry-
deryk Schulz, „hotele w Marywilu były 
dawniej jedynymi w Warszawie, zatem 
najlepszymi; musiano niedogodności 

4 | Pieter 
Schenk wg 
rysunku Johanna 
Friedricha 
Karchera „Widok 
Marywilu 
w Warszawie”, 
1703, 
miedzioryt, 
wym. 46,4 
x 58,5 cm 
(w zbiorach 
Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie)

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

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2013    |   11



Mimo, iż stan budynków był ka-
tastrofalny, mury pękały, przecieka-
ły dachy, kanoniczki nie zrezygno-
wały ze swego wystawnego stylu ży-
cia, wciąż „żyły wygodnie i dostatnio. 
Skrzydło, które zajmowały wewnątrz 
utrzymane bardzo porządnie, pokoje 
jasne, obszerne, a w części nawet wspa-
niale urządzone. Praktyczne kanonicz-
ki starały się ze swej posesji wyciskać do-
chód jak największy, dla zysku wynaj-
mowały pomieszczenia komu się zda-
rzy, nawet dziewczętom sprzedajnym, 
jeżeli tylko zachować pozory umieją” 
(tamże).

Zdawać by się mogło, że ten do-
stojny niegdyś gmach zakończy swój 
żywot. Tak się jednak nie stało. Próba 
dźwignięcia Marywilu z upadku miała 
miejsce po powstaniu Królestwa Kon-
gresowego. Dzięki polityce władz na-
stąpiła poprawa koniunktury gospo-
darczej, napływ ludności, co przyczy-
niło się do rozwoju budownictwa, po-
wstawały duże założenia urbanistycz-
ne, różnorakie budynki użyteczno-
ści publicznej, przeprowadzono m.in. 
poprawianie dróg, oczyszczanie rzek, 
urządzanie wygodnych zajazdów na 
głównych traktach. Aby przyśpie-
szyć rozwój handlu i ożywić kontak-
ty handlowe z  Zachodem, w  1816  r. 
decyzją namiestnika ustalono, iż od 
1817  r. odbywać się będą corocznie 
tzw. jarmarki walne na towary zagra-
niczne, na których kupcy cudzoziem-
scy będą otrzymywać znaczne ulgi. 
Początkowo jarmarki odbywały się 
raz w  roku, jednak wobec wielkiego 
nimi zainteresowania ustalono dwa 

jarmarki walne – w maju oraz w listo-
padzie. Pierwsze jarmarki miały miej-
sce w  prowizorycznie skleconych bu-
dach i straganach na pl. Saskim. Po-
trzebowano jednak znacznie większej 
przestrzeni w  dobrej lokalizacji. Wa-
runki te w ówczesnej Warszawie speł-
niało jedynie założenie marywilskie. 
Jak podaje A. Rychłowska-Kozłow-
ska, już majowy jarmark w  1818  r. 
urządzono w  Marywilu; zgromadził 
on znaczną liczbę kupców, w  daw-
nych pomieszczeniach księgarni Mi-
chała Grölla „nad bramą” miała swoją 
siedzibę giełda kupiecka. W  gmachu 
Marywilu umieszczono również Try-
bunał Handlowy i komorę celną. 

Dzięki jarmarkom, które przynosi-
ły miastu duże dochody, Marywil od-
żył na krótką, ostatnią już chwilę, po-
nownie był centrum handlu. Począt-
kowo wynajmowany od zgromadze-
nia kanoniczek, w 1820 r. stał się wła-
snością miasta. Aby uczynić ze znisz-
czonego założenia nowoczesne cen-
trum handlowe, należało poddać je 
gruntownemu remontowi i przebu-
dowie. Prace te związane były również 
z  planowanymi zmianami w  otocze-
niu Marywilu. Siedzibę władz miej-
skich przeniesiono z  Rynku Stare-
go Miasta do pałacu Jabłonowskich. 
Przed pałacem miał powstać główny 
plac miejski o  funkcjach reprezenta-
cyjno-handlowych, otoczony nowy-
mi budynkami również przeznaczo-
nymi na potrzeby handlu. Pierwsze 
projekty autorstwa Sebastiana Siera-
kowskiego powstały w  1817  r. Osta-
tecznie jednak przebudowa Marywilu 

została zlecona Chrystianowi Piotro-
wi Aignerowi, który wykorzystał wie-
le z  zaproponowanych przez Siera-
kowskiego rozwiązań. W 1818 r. liche 
zabudowania Pociejowa zostały zbu-
rzone. Jak pisał Julian Ursyn Niem-
cewicz, „zburzenie pociejowskich kli-
tek prawdziwem stało się dobrodziej-
stwem: waliły się, były zgniłe i niezdro-
we, otworzył się przez to Marywil i plac 
wielki” ( J. U. Niemcewicz, Podróże hi-
storyczne po ziemiach polskich od 1811 
do 1828, Warszawa 1859). Nowo po-
wstały reprezentacyjny plac nazwa-
no Aleksandrowskim, a wschodnie 
skrzydło Marywilu opatrzono wzdłuż 
zewnętrznej elewacji kolumnadą. Ar-
chitekt podwyższył dawną Tylma-
nowską wieżę marywilską, zwieńczył 
ją gloriettą i umieścił na niej zegar ze 
słynnej pracowni zegarmistrzowskiej 
Gugenmusów, wykonany za sumę 
26 000 złotych polskich przez Anto-
niego Gugenmusa. Od południa plac 
został zamknięty nowym gmachem, 
wzniesionym przez Aignera „Domem 
Jarmarcznym”, zwanym również „Do-
mem pod Kolumnami” (zachował się 
do dzisiaj w bryle Teatru Wielkiego). 
Opatrzony kolumnadą, nad którą roz-
pościerał się na wysokości pierwszego 
piętra wielki taras, mieścił sklepy na 
parterze i na antresoli, a na wyższych 
piętrach pokoje do wynajęcia. Tak 
o  nowym budynku pisała z  entuzja-
zmem w październiku 1819 r. „Gaze-
ta Warszawska”: „Tam, gdzie dawniej 
w  tak zwanym Pociejowie, wśród naj-
bardziej zaludnionej części miasta był 
stek ubogiego żydostwa i nieczystości, 
otwiera się teraz przed okiem przechod-
nia jeden z najpowabniejszych placów. 
Naprzeciw rozległego ratusza stanęła 
pyszna w  stylu starożytnym nowa bu-
dowa dla składów jarmarcznych. Dwa 
ją zdobią porządki: dorycki i jonicki. 
Pierwszy od dołu sięga ponad sklepami 
i międzypiętrem do piętra pierwszego, 
drugi ciągnie się przez pierwsze i dru-
gie piętro. Przed sklepami zostawiono 

5 | Zygmunt Vogel, „Widok ogrodu P.P. 
Kanoniczek”, rysunek tuszem, wym. 24,5 x 
39,1 cm (ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie)

...............................................................
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wzdłuż rzędu kształtnych kolumn, do-
godne miejsce dla przechodzących, któ-
rzy stamtąd przejść mogą do Marywi-
lu, gdzie znowu cała ściana od strony 
tego placu przybraną została stosow-
nymi arkadami dla wygody publicz-
nej i wieżą na zegar miejski w  guście 
wieku XV”.

Ostatnią zrealizowaną na Mary-
wilu inicjatywą było przedłużenie we-
dług planów Aignera do ul. Trębackiej 
jego bocznych skrzydeł i umieszcze-
nie w  nich komory celnej i magazy-
nów. Niestety, przeprowadzone prace 
budowlane ze względu na opieszałość, 
niezdecydowanie i brak konsekwen-
cji władz nie przyniosły spodziewa-
nego rezultatu. Świadczy o tym choć-
by fakt, iż w  momencie, gdy czynio-
ne były nowe inwestycje, stary gmach 
Marywilu, pozbawiony większych re-
montów, chylił się ku upadkowi.

Mury pękały, a próby doraźnej po-
mocy okazały się niewystarczające. 
Wszelkie prośby o  dodatkowe finan-
se na ratowanie Marywilu, poprzedza-
ne zachowanymi do dnia dzisiejszego 
raportami kierowanymi do Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych i Po-
licji, mówiące o katastrofalnej sytuacji 
budynków, spełzły na niczym. Z  po-
stulatem generalnego remontu wy-
stępowali zarówno budowniczy mia-
sta Warszawy − Fryderyk Albert Les-
sel, jak i architekci − Fryderyk Adolf 
de Schütz i Aleksander Groffe. Ska-
la zniszczenia była jednak tak wielka, 
iż władze nie chciały przeznaczyć ol-
brzymich sum na remont. 

Coraz częściej słychać było rów-
nież głosy, iż jarmarki walne za-
miast ożywiać handel krajowy tylko 
go spowalniają. Los Marywilu przy-
pieczętowało ostatecznie cofnięcie 
w  1823  r. decyzji znoszącej ulgi cel-
ne dla kupców zagranicznych, któ-
rzy, pozbawieni dotychczasowych 

jak w  przypadku kupca korzennego 
Stamma, zapewniała mu mieszkanie 
na Marywilu do 1870  r. Urząd Mu-
nicypalny Miasta Stołecznego War-
szawy ogłosił licytację publiczną na 
rozbiór zabudowań Starego Marywi-
lu i sprzedaż materiałów, pozostałych 
z  rozbiórki. W  fundamentach nieist-
niejącej wówczas kaplicy odnalezio-
no kamień węgielny, pokryty srebrną 
blachą z  wyrytą inskrypcją i na krót-
ko odżyło wspomnienie o  fundator-
ce i idei przyświecającej powstaniu ka-
plicy.

W miejscu, w  którym stał Ma-
rywil, utworzono plac zwany póź-
niej Teatralnym. Na terenie dawnych 
ogrodów Antonio Corazzi wzniósł 
Teatr Narodowy, później nazwany 
Wielkim. Z  założenia marywilskie-
go ocalała wieża, którą, jak podaje Ta-
deusz S. Jaroszewski (T. S. Jaroszew-
ski, Chrystian Piotr Aigner architekt 
warszawskiego klasycyzmu, Warszawa 
1970), Corazzi wykorzystał jako klat-
kę schodową w korpusie głównym Te-
atru Wielkiego, a Aignerowski „Dom 
pod kolumnami” z  nieznacznymi 
zmianami został włączony przez ar-
chitekta we wschodnie (lewe) skrzy-
dło nowego teatru.

Długo jeszcze wśród mieszkań-
ców Warszawy oraz w  pismach urzę-
dowych nowo powstały teatr nazy-
wano „Teatrem na Marywilu”, a plac 
przed nim „Placem Marywilskim”. 
Nazwy te oficjalnie zmieniono dopie-
ro w 1840 r.

Agnieszka Świtek

przywilejów, przestali przyjeżdżać. 
Doprowadziło to do zlikwidowania 
w 1824 r. walnych jarmarków, będą-
cych głównym użytkownikiem Ma-
rywilu. W  czerwcu 1823  r. rozebra-
no kaplicę, a z  Marywilu wyprowa-
dził się jeden z  głównych najemców 
– Trybunał Handlowy. Coraz czę-
ściej ogłaszano upadłość kolejnych 
kupców marywilskich, w  wielu skle-
pach odbywały się ostatnie licytacje 
i wyprzedaże. Marywil szybko stał się 
własnością deficytową, przynoszącą 
miastu coraz większe straty. Pomimo 
tej rozpaczliwej sytuacji, na początku 
1824 r. miasto wynajęło założenie na 
pomieszczenia prywatne, zobowią-
zując najemców do przeprowadza-
nia remontów we własnym zakresie 
i na własny koszt. Efekt był katastro-
falny. Stan Marywilu szybko się po-
garszał. Jeden z  ostatnich raportów 
donosił: „arkady przed dawnymi za-
budowaniami Marywilu wraz z  mu-
rem nad nimi tak się nachyliły, iż gro-
żą upadkiem i skarpowanie onych nie 
pomaga, że chcąc zapobiec grożącemu 
zawaleniu się gmachów wypada, żeby 
mury wraz ze sklepieniami między ar-
kadami rozebrane były” (A. Rychłow-
ska-Kozłowska, Marywil…).

W 1825 r. podjęto decyzję o  roz-
biórce Marywilu. Rozpoczęto od wy-
kwaterowania mieszkańców i użyt-
kowników. Jak pisała A. Rychłowska- 
-Kozłowska, spotkało się to z  gwał-
townymi protestami, gdyż miesz-
kańcy żądali odszkodowań za przed-
wczesne rozwiązanie umowy, która, 

6 | Friedrich Dietrich, „Marywil w Warszawie”, 
ok. 1820, akwaforta z akwatintą (ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej w Warszawie) 

(ilustracje: 1, 2, 3 – wg katalogu wystawy „Varsaviana 
w zbiorach drezdeńskich” w Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy w 1965 r., 4 – fot. Piotr Ligier, 
5 – fot. Teresa Żółtowska-Huszcza)
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W okresie od kwiet-
nia do końca lipca 
bieżącego roku fir-
ma Akme Sp. z  o.o. 

przeprowadziła na zlecenie Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy bada-
nia archeologiczno-architektonicz-
ne na stanowisku zlokalizowanym 
na działce nr 20 (obręb 50304) na 
pl. Teatralnym w  Warszawie. Pra-
ce prowadzone były przez zespół ar-
cheologiczny pod kierownictwem 
dr. hab. Bogdana Bobowskiego, prof. 

Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ba-
dania wykonano na terenie znanych 
z  podziału parcelacyjnego z  trze-
ciej dekady XVII w. działek: dworu 
i ogrodu Jana Zamoyskiego, starosty 
kałuskiego (działka nr 474) i dworu 
należącego do sekretarza królewskie-
go Filipa Lipskiego (działka nr 475). 
Zabudowa znajdująca się na tych 
działkach została zniszczona w  wy-
niku wojen szwedzkich. Regestr re-
wizji gospód miasta starej Warszawy 
z  1669  r. określił działki jako place 

puste. Sukcesorzy terenu odstąpili go 
w  1692  r. królowej Marii Kazimie-
rze. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom ożywionego życia gospodarcze-
go po wojnach szwedzkich, królowa 
postanowiła stworzyć nowoczesne 
centrum handlowe w Warszawie. Bu-
dowa nowego założenia urbanistycz-
no-architektonicznego w  tym miej-
scu rozpoczęta została 24 kwietnia 
1692 r. Nazwano je na cześć królowej 
Marywilem (zob. artykuł na s. 7-13). 

W 1825 r. podjęto decyzję o  roz-
biórce podupadającego budynku Ma-
rywilu. Pustą parcelę przeznaczono na 
urządzenie olbrzymiego placu, a tere-
ny po ogrodach miał zająć gmach Te-
atru Narodowego, zaprojektowany 
przez Antonia Corazziego. Teren zni-
welowano i  zmieniono jego funkcję. 
Nowe założenie w  postaci dominan-
ty przestrzennej gmachu Teatru Wiel-
kiego ostatecznie zmieniło dyspozycję 
formalno-funkcjonalną badanej prze-
strzeni miejskiej. Kolejną zmianą były 
prace porządkowe po drugiej wojnie 
światowej i odbudowa gmachu Teatru 
Wielkiego. Na terenie pl. Teatralnego 
ułożono bazaltową nawierzchnię par-
kingu. 

Badania archeologiczne na pl. Te-
atralnym rozpoczęto od rozbiórki 

Badania archeologiczno- 
-architektoniczne 
na pl. Teatralnym w Warszawie

...............................................................................
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Horyzont 3 − XVII-XVIII w. 
Na obszarze prowadzonych wykopa-
lisk pod poziomem zasypisk współ-
czesnych i  dziewiętnastowiecznych 
na głębokości około 60-100 cm poni-
żej poziomu parkingu odkryto relikty 
zabudowy Marywilu. Z  pięciokątne-
go obiektu w wyniku badań odsłonię-
to i  zadokumentowano fundamenty 
zachodniej części frontu budowli (jej 
fragment środkowy znajduje się pod 
jezdnią ul. Senatorskiej) oraz część 
wschodniego skrzydła. Relikty archi-
tektury zachowały się w postaci ukła-
du murów piwnicznych oraz destruk-
tów sklepienia krzyżowego i  śladów 
po sklepieniach kolebkowych. Stan 
zachowanych fundamentów jest zły − 
zniszczone są sklepienia piwnic, nie-
wykluczone, że cegieł użyto do budo-
wy teatru. Zaprawa pomiędzy cegłami 
była krucha i  słabo je związała. Dzie-
dziniec został praktycznie zniszczo-
ny przez inwestycje w  XIX i  XX  w., 
głównie urządzenia kanalizacyjne, stu-
dzienki wodociągowe, a  także dzia-
łania w  latach pięćdziesiątych XX w. 
związane z rozpoczęciem budowy sta-
cji metra. Pozostałości obiektu znajdo-
wały się głównie w  warstwach arche-
ologicznych związanych z  rozbiórką. 
Zarejestrowano kilkanaście fragmen-
tów detali architektonicznych wyko-
nanych głównie z piaskowca. W zbio-
rze dominuje materiał typowy dla 
czasów saskich, ze znaczną przewa-
gą butelek szklanych. Odkryto rów-
nież fragmenty naczyń ceramicznych 
(w tym cały gliniany dzban z XVII w.), 
fragment bursztynu, kafle holender-
skie i  muszle ostryg. Ciekawostką są 
fragmenty butelek ze śrutem – znale-
ziska te potwierdzają proceder strzela-
nia do pustych butelek przez gwardię 
stacjonującą czasowo w budynku Ma-
rywilu w XVIII w. 

Przeprowadzone badania archeolo-
giczno-architektoniczne pozwoliły na 
prześledzenie rozwoju przestrzennego 
tego obszaru Warszawy od początku 
powstania Marywilu do lat sześćdzie-
siątych XX w. Celem wykopalisk było 
określenie stopnia zachowania relik-
tów pod powierzchnią pl. Teatralnego 
i  możliwych z  punktu widzenia kon-
serwatorskiego wariantów rozwiązań 

Horyzont 2 − XIX w. Drugi po-
ziom badawczy związany był z  dzia-
łalnością prowadzoną w  XIX w. po 
zmianie funkcji pl. Teatralnego (od 
lat dwudziestych XIX w.). Prace roz-
biórkowe budynku Marywilu od-
bywały się w lipcu i sierpniu 1825 r. 
Obiekt ostatecznie rozebrano do po-
ziomu fundamentów, piwnice opróż-
niono, zarówno z  przedmiotów ru-
chomych, jak i częściowo nawet z po-
sadzek, następnie relikty murów zo-
stały zasypane. W  części central-
nej badanego obszaru (naprzeciw-
ko wejścia do gmachu Teatru Wiel-
kiego) odkryto sieć podziemnych tu-
neli, skomunikowanych bezpośred-
nio z  piwnicami pod Teatrem Wiel-
kim. Tunele te są w  bardzo dobrym 
stanie technicznym i  nie naruszono 
ich struktury w  trakcie prowadzo-
nych badań. Na terenie przed gma-
chem teatru od połowy XIX do po-
łowy XX w. znajdowały się głów-
nie obiekty o  charakterze ogrodo-
wym. Odkryto podbudowę fontan-
ny oraz relikty zieleni miejskiej. Fon-
tannę zbudowaną w drugiej połowie 
XIX  w. prezentuje rękopiśmienny 
barwny plan Lindleya z  1897  r. Na 
uwagę zasługuje zachowany do cza-
sów współczesnych pomnik południ-
ka, postawiony w  1880  r. Otoczony 
ogrodzeniem z  kutego żelaza, skła-
da się z  niewysokiego walca z  białe-
go marmuru, na którym na tablicz-
ce z  brązu umieszczonej pod szkłem 
wyryto współrzędne geograficzne 
tego miejsca.

nawarstwień współczesnych: zdję-
to nawierzchnię i  podbudowy, od-
gruzowano powierzchnię stanowi-
ska, po czym przystąpiono do eksplo-
racji archeologicznej nawarstwień hi-
storycznych. Zespół badawczy wy-
odrębnił trzy główne horyzonty ba-
dawcze związane z  historyczną dzia-
łalnością budowlaną lub destrukcyj-
ną prowadzoną na terenie obecne-
go parkingu przed gmachem Teatru 
Wielkiego: 1 – XX w., 2 – XIX w., 
3 – XVII-XVIII w.

Horyzont 1 – XX w. Największe 
zniszczenia terenu pochodzą z okre-
su po drugiej wojnie światowej. 
W części parkingu bliżej ul. Wierz-
bowej zaobserwowano szeroko-
płaszczyznowy wkop związany z bu-
dową eksperymentalnej stacji me-
tra w  latach pięćdziesiątych XX w. 
Wykopy powojenne (po rezygnacji 
z budowy stacji metra na pl. Teatral-
nym w  latach powojennych) zosta-
ły zasypane ziemią z okolicznych re-
jonów zawierającą wtórny materiał 
zabytkowy datowany od XVIII do 
drugiej połowy XX w. oraz piaskiem 
rzecznym z  Wisły. Na szczęście, 
w  trakcie tych prac nie zniszczono 
reliktów fundamentów Marywilu. 
Drugim czynnikiem destrukcyjnym 
były wkopy związane z  siecią wod-
no-kanalizacyjną oraz elektryczną. 
Z  okresem powojennym związane 
jest położenie nawierzchni bruko-
wej z  kostki bazaltowej na terenie 
placu przed gmachem teatru.

2 | Relikty 
dziewiętnasto-
wieczne  
w centralnej  
części wykopu
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Historia Polski i  Węgier 
splatała się wielokrot-
nie od średniowiecza po 
czasy nowożytne. Dzie-

je obu narodów w specyficzny sposób 
połączyły postacie władców: Beli IV, 
Władysława Wstydliwego, Władysła-
wa Warneńczyka, Władysława Jagiel-
lończyka, Stefana Batorego, Jana III 
Sobieskiego. Z osobą tego ostatniego 
wiąże się wydarzenie szczególnej wagi 
– zwycięska bitwa pod Parkanami 
w październiku 1683 r., w której król 
polski pokonał 36-tysięczną armię tu-
recką, przynosząc kres trwającej przez 
ponad 150 lat niewoli Węgier. Parka-
ny to dzisiejsze Štúrovo, niewielkie 
miasto na terytorium południowej 
Słowacji, w pobliżu granicy z Węgra-
mi, przebiegającej na Dunaju. Po dru-
giej stronie rzeki rozłożyło się miasto 
Esztergom (Ostrzyhom), dawna po-
tężna twierdza turecka. Na górują-
cej nad okolicą stromej, naddunajskiej 
skarpie piętrzy się sylweta monumen-
talnej katedry. Kiedy Jan III Sobie-
ski po rozgromieniu wojsk tureckich 
zdobył twierdzę i zajął wzgórze, skie-
rował swe kroki do katedry, by zło-
żyć trofea wojenne i  odprawić dzięk-
czynne modły, o czym informuje dziś 
zwiedzających tablica przy wejściu 
do świątyni. To jednak nie ta budow-
la, którą możemy podziwiać obecnie, 
była świadkiem wspaniałej wiktorii 
polskiego władcy. 

Esztergom jest jednym z  najstar-
szych miast na Węgrzech. Został za-
łożony w  miejscu granicznej twierdzy 
Solva (znanej też jako Salvio Mansio, 
później jako Strigonium), strzegącej 
fragmentu granicy imperium rzym-
skiego. O wyborze miejsca zdecydowa-
ły jego walory obronne: urwista góra 
dominowała nad okolicą, a  u jej stóp 
przepływała szeroka rzeka. Doskona-
łe warunki do obrony i obserwacji spo-
wodowały, że również w  późniejszych 
czasach twierdza odgrywała istot-
ną rolę. Zalety strażnicy, usytuowanej 
na stromym, skalistym wzgórzu doce-
nił król Franków, cesarz rzymski Ka-
rol Wielki. Miejscowość, znana jako 
Osterringun, była najdalej na wschód 
wysuniętą cesarską warownią. Wo-
kół niej, u stóp wzgórza, rozlokowała 

rozwój przestrzenny pl. Teatralnego po 
rozbiórce obiektu i powstaniu gmachu 
Teatru Wielkiego. Zgodnie z  zalece-
niami konserwatorskimi, zadokumen-
towane relikty zabezpieczono i  przy-
sypano piaskiem. Następnie na tere-
nie parkingu na pl. Teatralnym odtwo-
rzono nawierzchnię brukową z  ory-
ginalnej kostki bazaltowej, ułożonej 
przed rozpoczęciem badań archeolo-
gicznych. 

Bogdan Bobowski

dotyczących planowanego w tym miej-
scu parkingu podziemnego. Praktycz-
ne prace terenowe określiły dokładny 
zasięg oraz stan zachowania reliktów 
Marywilu. Udokumentowano również 

3 | Relikty zachodniej części północnego 
skrzydła Marywilu

4 | Relikty wschodniego skrzydła Marywilu 
i zabudowy dziewiętnastowiecznej

(zdjęcia:  Bogdan Bobowski) 

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

3

4

|    Spotkania z Zabytkami       11-12  2013           16



Gnieźnie, Wrocławiu i Krakowie. Hi-
storia katedry esztergomskiej jest bar-
dzo zbliżona do ich dziejów. Pierwszą 
świątynię pod wezwaniem św. Woj-
ciecha (Adalberta), jeszcze przedro-
mańską, wzniósł zapewne król Ste-
fan I w latach 1001-1038. Była to mo-
numentalna budowla kamienna, wy-
różniająca się spośród okolicznej, 
drewnianej zabudowy skalą i materia-
łem. O  jej wyglądzie jednak niewie-
le wiadomo. Podobnie, jak u nas – ta 
najstarsza katedra nie przetrwała zbyt 
długo, w 1188 r. uległa pożarowi. Za-
stąpiła ją świątynia romańska, wybu-
dowana około 1200 r., staraniem kró-
la Beli  III i  ówczesnego arcybiskupa 
Esztergomu, Hioba.

Kościół ten wprawdzie przebudo-
wano później w  stylu gotyckim, ale 
zachowało się o nim już nieco więcej 
informacji. Kroniki mówią o okazałej 
bazylice, zachwycającej przybyszów 

swym pięknem. Według dawnych 
przekazów, jednym z  jej cudów była 
Porta speciosa, wspaniały, bogato zdo-
biony główny portal, dekorowany ko-
lorowymi marmurami i  przedstawie-
niami mozaikowymi. Z tego arcydzie-
ła pozostało, niestety, tylko kilka frag-
mentów w  muzeum i  pełne podziwu 
relacje pielgrzymów oraz kronikarzy.

Okres największej świetności prze-
żywało wzgórze katedralne na przeło-
mie XV i  XVI w. W  tym czasie Wę-
gry pod rządami króla Macieja Kor-
wina, a  potem Władysława Jagielloń-
czyka, brata naszego króla Zygmun-
ta Starego, stały się pierwszym krajem 
w  Europie, do którego zawitało wło-
skie odrodzenie. Na dworze monar-
chy, już wówczas przeniesionym do 
Budy, gościli humaniści, uczeni, poeci 
i artyści przybyli z Florencji – kolebki 
renesansu w  Europie. Byli oni też za-
praszani na węgierskie dwory możno-
władcze i  biskupie. Węgierscy dostoj-
nicy świeccy i kościelni zdobywali wie-
dzę na najlepszych włoskich uniwersy-
tetach, szczególnie w Bolonii i Padwie, 
a jeżdżąc w interesach, mogli zapoznać 
się z nowościami artystycznymi. Takim 
przedstawicielem ówczesnej elity in-
telektualnej okazał się też arcybiskup 
Esztergomu, Tamás Bakócz. Wyrazem 
jego upodobań była przebudowa pa-
łacu arcybiskupiego, a  przede wszyst-
kim wzniesienie najwspanialszego, za-
chowanego do dziś dzieła renesansu 
na Węgrzech – okazałej kaplicy, dosta-
wionej do starej, romańsko-gotyckiej 
katedry. 

Kaplica, której fundamenty po-
łożono w  1506  r. była dziełem życia 

się osada handlowo-rzemieślnicza. 
W  960  r. książę Géza założył tu mia-
sto, które stało się centrum politycz-
nym i religijnym kraju − pierwszą sto-
licą Węgier. W 975 r. urodził się w niej 
pierwszy król Węgier i późniejszy świę-
ty, Stefan I, który w 1001 r. został ko-
ronowany. Przyjmując chrzest, Ste-
fan  I  dokonał chrystianizacji kraju 
i ustanowił w Esztergomie arcybiskup-
stwo. Esztergom stał się dla Węgier 
tym, czym Gniezno dla Polski po zjeź-
dzie w  1000  r. Funkcje stołeczne Esz-
tergom pełnił przez kilka stuleci. 

Jako ośrodek władzy sakralnej 
i  świeckiej miasto szybko się rozwi-
jało, a  najintensywniejszy ruch bu-
dowlany koncentrował się na wzgó-
rzu, gdzie powstał okazały zamek, 
pałac biskupi oraz katedra – najważ-
niejszy kościół w  kraju. Były to cza-
sy, kiedy i w Polsce budowano pierw-
sze kościoły katedralne – w Poznaniu, 

Gdzie Sobieski Te Deum 
odśpiewał...

...........................
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rzeźby na miejscu, bezpośrednio u ar-
tysty, a ten jedną z płyt – przeznaczo-
ną dla samego prymasa, sygnował. 
Dzieła florentczyka po przywiezieniu 
do Polski zostały rozmieszczone w ka-
tedrach w Gnieźnie, Krakowie i Wło-
cławku. 

Ozdobą kaplicy Bakócza jest efek-
towny ołtarz z białego marmuru, wy-
rzeźbiony przez cenionego artystę flo-
renckiego, Andreę Ferrucciego. Kon-
strukcja nastawy została oparta na 
schemacie rzymskiego łuku trium-
falnego z trzema prześwitami – wzo-
rze bardzo popularnym w  tym cza-
sie w  Italii i  wykorzystywanym przez 
Ferrucciego również w  innych reali-
zacjach ołtarzowych. Data ustawienia 
retabulum w kaplicy – rok 1519, jest 
uważana jednocześnie za czas zakoń-
czenia wszystkich prac wykończenio-
wych przy mauzoleum. 

Kaplica Bakócza była pierwszą 
na Węgrzech budowlą sakralną o no-
wych, renesansowych formach. Po-
wstała w czasie, gdy na przełomie XV 
i  XVI w. budowano tu nadal kościo-
ły gotyckie. Wzbudzała zrozumiały 
zachwyt od początku, a  jej niezwykłe 
piękno prawdopodobnie było przy-
czyną, że następne stulecia obeszły się 
z nią łaskawie i dziś nadal możemy ją 
podziwiać. Kaplica stała się też wzo-
rem ideowym i formalnym dla innych 
mauzoleów grobowych w  Europie 

Północnej. Na gruncie polskim znala-
zła najdoskonalsze następstwo w  Ka-
plicy Zygmuntowskiej. 

Kres świetności wzgórza katedral-
nego przyniosło trwające półtora wie-
ku panowanie tureckie. Całe wzgórze 
stało się ponownie twierdzą, w pałacu 
i domach kanoników rozlokowała się 
turecka armia, a w katedrze urządzo-
no magazyn prochu, co stworzyło bar-
dzo duże zagrożenie dla całej budow-
li. Źle użytkowana i niezabezpieczona 
świątynia niszczała, do czego jednak 
nie przywiązywano wówczas więk-
szej wagi, traktując ją jako zwykłe po-
mieszczenie użytkowe. Turcy oszczę-
dzili tylko jedno miejsce: renesanso-
wą kaplicę biskupa Bakócza. Doceni-
li jej piękno i kunszt kamiennego de-
talu. To spowodowało, że mauzoleum 
biskupie przetrwało okupację w  sta-
nie niemal nienaruszonym. Ucierpiały 
jedynie wizerunki świętych w ołtarzu 
Ferrucciego, a powodem były względy 
religijne. Poza kaplicą jednak struktu-
ra katedry była tak nadwyrężona, że 
budowla groziła zawaleniem. Kiedy 
we wrześniu 1683 r. Jan III Sobieski, 
po rozgromieniu armii tureckiej pod 
Parkanami, zdobył twierdzę zajmując 
wzgórze, udał się wówczas do katedry, 
by odprawić dziękczynienie. Mógł to 
jednak zrobić tylko w  niezniszczonej 
kaplicy. W niedługim czasie po ustą-
pieniu Turków mury średniowiecznej 

jej fundatora. Od początku, przezna-
czona na jego miejsce pochówku − 
mauzoleum – miała być pomnikiem 
chwały kardynała. Dlatego też wszyst-
kie wysiłki Bakócza zostały zwróco-
ne w  kierunku uczynienia z  tej bu-
dowli dzieła perfekcyjnego pod każ-
dym względem. Kardynał nie szczę-
dził funduszy na najlepsze marmury, 
brązy, złocenia i srebro, ani na wypo-
sażenie – najkosztowniejsze tkaniny, 
naczynia, sprzęty, księgi i  paramenty 
liturgiczne. Kaplica została zbudowa-
na na planie kwadratu i przykryta ko-
pułą, na wzór kaplic w kościołach flo-
renckich. W  swojej konstrukcji przy-
jęła i  rozwinęła plan centralny, opra-
cowany jeszcze w 1419 r. we Florencji 
przez Filippa Brunelleschiego dla Sta-
rej Zakrystii przy kościele San Loren-
zo. Ściany wewnątrz otrzymały wykła-
dzinę z czerwonego marmuru, w któ-
rym precyzyjnie wyrzeźbiono wspa-
niałe ornamenty arabeskowe i  grote-
skowe. Dekoracje w  kopule zostały 
odlane w  brązie, podobnie jak napis 
fundacyjny, biegnący wokół ścian, po-
nad gzymsem. 

Wykonanie tego szczególnego za-
dania arcybiskup powierzył artystom 
włoskim. Wśród rodzimych, węgier-
skich rzemieślników nie było jeszcze 
wówczas twórców dysponujących ta-
kimi umiejętnościami i  znajomością 
wzorów. Niestety, brakuje przekazów, 
które wskazywałyby jednoznacznie 
na autorów tego arcydzieła. W  źró-
dłach wprawdzie pojawia się nazwi-
sko włoskiego rzeźbiarza Giovannie-
go Fiorentina i jego udział w tych pra-
cach jest bardzo prawdopodobny, ale 
jednak nie został wystarczająco udo-
kumentowany. Warto w  tym miejscu 
dodać, że obecność tego artysty za-
znaczyła się w sztuce polskiej i to rów-
nież w  związku z  Esztergomem. Wy-
mieniony w  dokumentach jako Joan-
nes Fiorentinus był on autorem sześciu 
rzeźbionych w czerwonym marmurze 
płyt nagrobnych zamówionych przez 
ówczesnego prymasa Polski, Jana Ła-
skiego, w  1516  r. Prymas przebywał 
w tym czasie w Esztergomie, gdzie za-
proszony przez kardynała Bakócza za-
trzymał się w drodze powrotnej z So-
boru Laterańskiego. Łaski zamówił 
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fasady (ukończonej w  1862  r.) i  wie-
ży południowej. Urządzenie i  wypo-
sażenie wnętrza przeciągnęło się do 
końca XIX w. Dziś w  katedrze mo-
żemy podziwiać malowidła, obrazy 
i  rzeźby artystów włoskich, wiedeń-
skich i  węgierskich z  drugiej poło-
wy XIX  w.: Pietra Bonanniego, Pie-
tra della Vedovy, Johanna Meixnera, 
Györgyego Kissa. W  ołtarzu głów-
nym znajduje się replika dzieła Tycja-
na „Wniebowzięcie Marii”, wykona-
na przez Michelangela Grigolettiego. 
Po lewej stronie nawy została usytu-
owana renesansowa kaplica Bakócza, 
przeniesiona w to miejsce podczas bu-
dowy klasycystycznej świątyni i  pie-
czołowicie zrekonstruowana. War-
to zajrzeć także do innych kaplic, wy-
pełnionych klasycystycznymi nagrob-
kami i ołtarzami, oraz do krypt, z któ-
rych część ma formy wzorowane na 
budowlach egipskich. Krypty są miej-
scem pochówku prymasów, biskupów 
i  znaczniejszych dostojników kościel-
nych. Z kolei w pomieszczeniu za pre-
zbiterium znajduje się wspaniały skar-
biec, zaliczany do najbogatszych w tej 
części Europy. Jego zbiory zostały roz-
mieszczone na dwóch kondygnacjach. 
Zgromadzono tam złote naczynia li-
turgiczne, bogato haftowane orna-
ty i  paramenty oraz wota i  klejnoty. 
Dziełem godnym szczególnej uwagi 

jest słynna „Kalwaria” króla Macieja 
Korwina – wielki krucyfiks wykonany 
ze złota, pereł i drogich kamieni, wa-
żący ponad 7 kg. „Kalwaria” powsta-
wała etapami od 1402  r. Jej najbar-
dziej interesującą, dolną część wyko-
nał florencki rzeźbiarz Antonio Polla-
iuolo w 1480 r. 

Wizytę w  katedrze zwykle koń-
czy się na tarasie widokowym pod 
kopułą, skąd roztacza się wspaniały 
widok na urzekający krajobraz z sze-
roką wstęgą Dunaju i błękitnymi pa-
smami gór w oddali. Godne zwiedze-
nia są także inne miejsca na wzgórzu. 
Zachowały się tu interesujące, wa-
rowne pozostałości dawnego pałacu 
królewskiego, wraz ze średniowiecz-
ną kaplicą, oraz kanonie i  pałac ar-
cybiskupa, w  którym zgromadzono 
jedne z  najbogatszych zbiorów ma-
larstwa europejskiego. Te zabudowa-
nia zajmują już przestrzeń na samym 
skraju skalistego urwiska. W  dole 
natomiast rozłożyło się miasteczko 
z  barokowymi wieżami kościołów. 
Warto tam zejść stromymi, malowni-
czymi schodkami, prowadzącymi po 
zboczu, a potem wąwozami i ścieżką 
o znamiennej nazwie Kocia Uliczka. 
Zanim jednak zejdziemy – jeszcze 
ostatni rzut oka z góry na Dunaj…

Ewa Korpysz 

świątyni zostały rozebrane. Na wysta-
wienie nowej katedry Esztergom mu-
siał czekać blisko dwa stulecia.

Dzisiejsza katedra, zbudowana 
w  latach 1822-1856, miała w  pier-
wotnym założeniu stanowić część 
wielkiego kompleksu, złożonego z sy-
metrycznie usytuowanych pałaców, 
kanonii, seminarium i gmachów urzę-
dowych, zajmujących obszar niemal 
całego wzgórza. To zaprojektowa-
ne z  rozmachem założenie nie zosta-
ło zrealizowane, ale sama świątynia, 
o nawach długości 118 m, rozpiętości 
transeptu do 40 m i wysoka na 100 m, 
daje wyobrażenie o skali całego przed-
sięwzięcia. Katedra przytłacza swoim 
ogromem. Jej monumentalna sylweta 
wypiętrza się na samym skraju urwi-
ska, a  dzięki wysokiej, charaktery-
stycznej kopule jest widoczna i rozpo-
znawalna z bardzo odległych terenów. 
Pod względem wielkości nie ma sobie 
równych na całych Węgrzech.

Plany budowy zespołu katedralne-
go przygotowali wiedeńscy architekci 
Ludwig van Remy i Pál Kühnel, a pra-
ce prowadzili Johann Packh i  József 
Hild. Świątynia ma elegancką, klasy-
cystyczną formę. Została wzniesiona 
na planie krzyża z  obszernym korpu-
sem nawowym, wielkim transeptem 
i kaplicami w narożach. Dzięki takie-
mu układowi bryła kościoła, łączą-
ca układ podłużny z  centralnym, jest 
zwarta, niemal kubiczna. Dominują-
cym akcentem w sylwecie katedry jest 
kopuła umieszczona na wysokim bęb-
nie, który okalają kolumny. Ich rytm 
został powtórzony w  potężnym por-
tyku kolumnowym, akcentującym 
elewację wejściową. Imponującą fasa-
dę wzbogacają dwie wieże, odsunię-
te na boki i  zaopatrzone w  łukowate 
prześwity, umożliwiające swobodne 
obejście całego kościoła. Wnętrze jest 
jasne i niezwykle przestrzenne, a efekt 
ten uzyskano dzięki szerokim nawom, 
krzyżującym się pod wielką kopułą. 

Konsekracja katedry nastąpi-
ła 31 VIII 1856  r. Podniosłą uroczy-
stość uświetniła Msza Esztergomska, 
skomponowana specjalnie na tę oka-
zję przez Franciszka Liszta. Nie ozna-
czało to jednak końca prac budow-
lanych. Brakowało wówczas jeszcze 
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Wydobyte z Wisły

W zabytkowej sieni kamienicy Baryczkowskiej w Warszawie spoczywa 
na prostokątnym cokole marmurowa rzeźba. Kiedy oczy przyzwyczają 
się do panującego we wnętrzu półmroku, udaje się rozpoznać 
jej kształt. Marmurowy delfi n sprawia wrażenie jak gdyby nadal 
chciał pozostać nierozpoznany. Omija wzrokiem wszystkich, którzy 
przypadkowo i w pośpiechu przemierzają wnętrze. Spojrzeniem 
skierowanym w sklepienie zdaje się lekceważyć sytuację, w której 
się znalazł. Dawniej niedający się ujarzmić bohater, widowiskowo 
walczący z uzbrojonym puttem, dziś jest tylko poobijanym, 
zakurzonym marmurem, wspomnieniem walki, która pomiędzy 
uskrzydlonym chłopczykiem a delfi nem toczyła się kilkaset lat temu 
i bez rozstrzygnięcia została brutalnie przerwana.

hubert kowalski
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Wspomnienie pojedynku dla 
marmurowego delfi na jest 
tym bardziej dotkliwe, iż jego 
przeciwnik znajduje się kil-

kadziesiąt metrów dalej, co mogłoby świad-
czyć o możliwości dokończenia walki. Przy-
mocowane do ściany w  lapidarium putto 
wciąż nie zapomniało o delfi nie. Nadal pró-
buje się zamachnąć maczugą, po której pozo-
stała tylko rękojeść. Pozbawione marmuro-
wych nóg i zespolone ze ścianą nie może wy-
konać już żadnego ruchu. Grymas na twarzy 
marmurowego chłopczyka wskazuje na za-
jadłą walkę, w której zapomniał się do tego 
stopnia, że nie zauważył braku swojego wro-
ga. A wróg w półmroku czeka za ścianą. Cho-
ciaż po tych wszystkich latach wspólnego za-
pomnienia i  marginalizowania wydaje się, 
że bliżej jest delfi nowi i  amorowi do miana 
przyjaciół, niż odwiecznych wrogów. Może 
już więc nadszedł czas, aby połączyć bohate-
rów w grupę rzeźbiarską i scalić ich w spekta-
kularny zabytek, który pochodzi z pierwszej 
połowy XVII w. 

Warto w  tym miejscu dodać, że zarów-
no delfi n, jak i putto należą do najistotniej-
szych zabytków Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy. W  rzeczywistości obydwie 
rzeźby mogłyby zdobić ekspozycje w muze-
ach nie tylko w Warszawie, ale na całym świe-
cie. I jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz, to 
dzięki delfi nowi i jego historii rozpoczęły się 
badania, których rezultaty przyniosły wydo-
bycie z  Wisły ponad 12 ton marmurowych 
zabytków, pochodzących z  siedemnasto-
wiecznej Warszawy.

W 1906  r. warszawscy piaskarze wyło-
wili z  Wisły kilkadziesiąt kamiennych ele-
mentów. Pośród nich znalazły się m.in. rzeź-
ba amora trzymającego maczugę, bazy ko-
lumn, wazy marmurowe, fragmenty posadz-
ki i rzeźba delfi na. O znalezisku poinformo-
wano Władysława Korotyńskiego, później-
szego członka Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami Przeszłości. Varsavianista, oglądając 
marmurowe rzeźby, dekoracje rzeźbiarskie 
i  inne fragmenty architektoniczne, nie miał 
wątpliwości, że pochodzą z  obrabowanego 
w  czasie „potopu” szwedzkiego Villa Regia 

(Pałacu Kazimierzowskiego; obecnie siedzi-
ba rektora Uniwersytetu Warszawskiego). 
W  ten sposób został potwierdzony fakt za-
tonięcia w Wiśle kilku przeładowanych zra-
bowanymi marmurami szkut w 1656 r. Wy-
łowione putto z  delfi nem z  marmuru kara-
ryjskiego zostało opisane przez Adama Ja-
rzębskiego w  1643  r. jako rzeźba ogrodowa 

1 | Wydobyte z Wisły 
w 1906 r. marmurowe putto 
z fontanny ogrodowej Villa 
Regia

2 | Putto na delfi nie, 
modello grupy mającej 
ozdobić ogród Villa Regia
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ustawiona w  ogrodach Villa Regia (A. Ja-
rzębski, Gościniec abo Krótkie opisanie War-
szawy, oprac. Władysław Tomkiewicz, War-
szawa 1974). Wydobyte w 1906 r. z rzeki ele-
menty przez lata znajdowały się w  magazy-
nach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. 
W  chwili powstawania Muzeum Dawnej 
Warszawy (obecnie Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy) rzeźby zostały przewiezione 
do jednej z kamienic na Starym Mieście. Na 

początku lat sześćdziesiątych XX w. wydoby-
te z dna Wisły wazy marmurowe oraz putto 
stały się dekoracją powstającego lapidarium 
muzealnego. Do dziś dnia znajdują się w tym 
samym miejscu. Marmurowy delfin trafił na 
ekspozycję stałą.

Zarówno delfin, jak i  putto są znakomi-
tym przykładem pracy włoskiego warsztatu 
rzeźbiarskiego z  pierwszej połowy XVII w. 
W jednym z włoskich muzeów zachowało się 
brązowe modello dla tej grupy rzeźbiarskiej. 
Bez wątpienia był to wzorzec, którym posił-
kował się artysta wykonujący rzeźby, które 
znajdują się obecnie w zbiorach warszawskie-
go muzeum. Być może również ta grupa rzeź-
biarska miała być wykonana z brązu, tak jak 
pozostałe, które trafiły do Pałacu w Warsza-
wie. Ostatecznie modello posłużyło do wy-
konania marmurowej rzeźby. Stąd też kilka 
zmian, które wprowadzone zostały ze wzglę-
du na ograniczenia wynikające z  możliwo-
ści obrabiania materiału, jakim jest kamień, 
m.in. – uniesione ramiona putta, z  dłońmi 
trzymającymi maczugę czy też pomniejszone 
skrzydełka na plecach chłopczyka.

Wydobyte z  dna rzeki putto było oczy-
wiście oddzielone od delfina. Wiemy z prze-
kazów archiwalnych, że było też komplet-
ne. Niestety, obydwie marmurowe nogi, któ-
re najprawdopodobniej odłamały się podczas 
wyciągania z wody, nie zachowały się do na-
szych czasów. Przynajmniej nie ma ich w zbio-
rach Muzeum Historycznego. Obecnie put-
to nadal znajduje się w  lapidarium. W  cza-
sie jego tworzenia starano się najmniej „kale-
czyć” zabytki, jednakże ze względu na potrze-
by ekspozycji m.in. w plecach putta wykona-
no „gniazdo wiercone” i wpuszczono zaczepy 
wraz z podpórkami, pozwalające na przymo-
cowanie do ściany. Rzeźba nosząca liczne śla-
dy zadrapań i obtłuczeń pozbawiona jest obu 
nóg na wysokości bioder. W przełamie prawej 
nogi wykuty został dodatkowy otwór, w któ-
ry wprowadzono żelazną kotwę, zalaną oło-
wiem. Efekty pracy sprzed kilkudziesięciu lat 
doprowadziły do tego, iż korozja rozsadza su-
rowiec, powodując dalsze odpryski i  pęknię-
cia. Dodatkowo rzeźba pokryta została lase-
runkową substancją uszczelniającą kamień, co 
doprowadziło do zmiany oryginalnej barwy.

Podobnych zabiegów dokonano na del-
finie. Dotychczasowe naprawy, polegają-
ce m.in. na pokryciu kamienia substan-
cją przypominającą wosk z  dodatkiem 

3 | Łódź z marmurami 
wydobytymi z Wisły przez 
piaskarzy w 1906 r.

4 | Jeden z wazonów 
dekoracyjnych wydobytych 
w 1906 r.
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ciemnobrązowych pigmentów, także dopro-
wadziły do zmiany oryginalnej barwy.

Dalsze działania wydobywcze w  1906  r. 
zostały wstrzymane przez władze carskie. 
Heliodor Nieciengiewicz, który nadzorował 
prace piaskarzy, niestety umarł ze świadomo-
ścią, iż na dnie Wisły nadal czekają na wy-
dobycie kolejne rzeźby i brakujące elementy 
fontanny (zob. też „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 2, 2007, s. 34-35).

Po drugiej wojnie światowej w  1949  r. 
do muzeum zgłosił się syn jednego z piaska-
rzy, Władysław Paź. Dzięki jego wspomnie-
niom zawartym w kilku dokumentach urzę-
dowych oraz jednym wywiadzie prasowym 
uzyskaliśmy niezmiernie dużo informacji 
dotyczących samego znaleziska, ale również 
prac wydobywczych. Do dziś w muzeum za-
chowały się zdjęcia pokazujące część obiek-
tów, które zostały przekazane (zob. „Spotka-
nia z Zabytkami”, nr 8, 2007, s. 38-39). Tyl-
ko kilka z nich znajduje się obecnie w tej pla-
cówce. Prawdopodobnie reszta w  sposób 
przypadkowy została rozproszona po innych 
warszawskich muzeach.

Po 1906 r. nigdy na szerszą skalę nie po-
wrócono do poszukiwań mimo relacji pia-
skarzy, według których udało się wydobyć 
tylko część zabytków leżących na dnie. Do-
piero na początku 2009  r. na Wydziale Hi-
storycznym Uniwersytetu Warszawskiego 
został rozpoczęty projekt „Wisła 1655-1906- 
-2009 – interdyscyplinarne badania dna rze-
ki”; miał na celu zlokalizowanie obiektów, 
których nie udało się wydobyć piaskarzom. 
Wtedy też rozpoczęły się badania.  

Po kwerendzie archiwalnej w  przybli-
żeniu określono miejsce, z  którego piaska-
rze wydobywali marmury. Aby jak najbar-
dziej ograniczyć prace podwodne, rozpo-
częto przeczesywanie wytypowanego tere-
nu z wykorzystaniem dostępnych urządzeń 
pomiarowych. Wstępnie przeprowadzono 
prospekcję wybranego obszaru za pomo-
cą urządzeń hydroakustycznych, takich jak 
RoxAnn Groundmaster System brytyjskiej 
firmy Stenmar Sonavision i  profilomierz 
osadów dennych (tzw. sub-bottom profiler) 
firmy Sebed. RoxAnn pozwolił na interak-
tywne rozpoznawanie typu dna i  rodzaju 
osadów w trakcie wykonywanych echoson-
daży. Można było dzięki temu zdalnie roz-
poznać, z  jakim typem dna mamy do czy-
nienia i określić czy jest to np. piasek, muł, 

kamienie, żwir oraz zlokalizować miejsca 
występowania roślinności podwodnej lub 
innych obiektów nienaturalnego pochodze-
nia. Sub-bottom profiler z  systemem akwi-
zycji danych Coda DA50 pozwolił na pe-
netrowanie osadów w  głąb. Dzięki niemu 
można było zobaczyć, co kryje się w  głę-
bi osadów dennych. Trzecim typem wyko-
rzystywanych urządzeń były sonary boczne: 
Metaldeck SportScan oraz Side Scan Sonar 
Edge Tech 4200. Od czerwca 2009 r. kilka-
krotnie przebadano wytypowany teren. Po-
miary okazały się niezwykle obiecujące. Na 
dnie, ale również pod kilkumetrową war-
stwą piachu, żwiru i mułu spoczywało wiele 
przedmiotów, regularnością swego kształtu 
jednoznacznie kojarzących się z elementami 

5 | Marmurowy element 
z wazowskim herbem 
podczas wydobywania 
z wody w 2011 r.

6 | Fragment 
marmurowego festonu 
po wydobyciu z wody 
w 2011 r.
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architektury. Stało się zatem jasne, że Wi-
sła nadal skrywa to, czego nie udało się wy-
wieźć podczas „potopu” szwedzkiego i wy-
dobyć w czasie prac w 1906 r.

Pierwszy sezon badań, zakończony je-
sienią 2009  r., przyniósł szereg współrzęd-
nych gps-owych wymagających dalsze-
go sprawdzenia, tym razem już z  pomocą 

nurków. Niestety, w drugim sezonie badań, 
zapoczątkowanym w 2010 r., nie rozpoczę-
to prac z ekipą nurkową. Kolejne fale powo-
dziowe przeszkodziły w  pracach podwod-
nych. Pomimo jednak niesprzyjających wa-
runków kilkakrotnie przeprowadzono po-
miary sonarem bocznym. Dzięki tym pra-
com, prowadzonym przy wysokim stanie 
wody, otrzymane wyniki badań potwierdzi-
ły, że zatopione kilkudziesięciocentymetro-
we elementy nie zmieniają swojego położe-
nia, co najwyżej nanoszona przez fale po-
wodziowe gruba warstwa osadu przykry-
wa częściowo lub kompletnie interesujące 
nas obiekty. Niestety, sytuacja powodzio-
wa spowodowała przełożenie badań na ko-
lejny rok.

Decydujący okazał się trzeci sezon ba-
dań, czyli okres od maja do listopada 2011 r. 
W  tym czasie przeprowadzono weryfika-
cję obiektów wyszczególnionych podczas 
poprzednich etapów badań, przede wszyst-
kim przy wykorzystaniu sonaru boczne-
go Edge Tech 4200. Po zestawieniu danych 
z  trzech sezonów do prac przystąpiła ekipa 
nurków. Podczas lokalizowania wytypowa-
nych obiektów niezwykle pomocny okazał 
się niespotykany od kilkudziesięciu lat niski 
stan wody w rzece. Utrzymujące się warunki 
pozwoliły na zweryfikowanie wcześniejszych 
wyników i spenetrowanie miejsc do tej pory 
niedostępnych. W  październiku natrafiono 
na pierwsze marmurowe obiekty. Najpierw 
kilka, później kolejne, w  końcu z  dna rzeki 
wydobyto kilkadziesiąt fragmentów dekora-
cji rzeźbiarskiej, na ogół zachowanych w za-
skakująco dobrym stanie (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 11-12, 2012, s. 62-64).

W pierwszej kolejności na miejsce, gdzie 
spoczywały odnalezione zabytki, przewiezio-
no, z wykorzystaniem łodzi i pontonów, ma-
teriały służące do oznaczenia poszczególnych 
elementów oraz przygotowano je do podję-
cia z dna. Na przełomie października i listo-
pada łodziami przetransportowano fragmen-
ty, które ze względu na swoje gabaryty moż-
na było wydobyć z  dna bez użycia dźwigu. 
Ze względu na podnoszenie się stanu wody 
i  podejrzenie, że nastąpi ponowne przykry-
cie zlokalizowanych obiektów warstwą pia-
chu, żwiru i  mułu, prace należało znacznie 
przyspieszyć.

Na początku listopada, po oczyszcze-
niu dna z  mniejszych fragmentów do prac 

7 | Barka z wydobytymi 
fragmentami z dna Wisły 
podczas prac w 2011 r.

Zabytki od połowy XVII w. przebywa-
ły w płynącej wodzie, w warunkach niety-
powych dla kamiennych detali architek-
tonicznych. Barwa i  struktura niektórych 
fragmentów została zniekształcona, znacz-
nie utrudniając ich obecną identyfikację. 
Stan zachowania, zmiany, charakter nawar-
stwień i zniszczeń odbiega od typowej de-
gradacji, co determinuje odmienne podej-
ście konserwatorów do odzyskanych zabyt-
ków. Należy skupić się bardziej niż zazwy-
czaj na stronie badawczej i  inwentaryza-
cyjnej. Ważna będzie także decyzja o miej-
scu i  rodzaju ekspozycji kamiennych deta-
li po przeprowadzonych pracach konserwa-
torskich. Tak duży zespół kamiennych ele-
mentów, dających możliwość niemalże peł-
nej rekonstrukcji, nie zmieści się w muzeal-
nych przestrzeniach ekspozycyjnych. Aby 
eksponować monumentalną budowlę ar-
kadową mierzącą kilkanaście metrów dłu-
gości, z  pewnością trzeba będzie stworzyć 
osobny pawilon muzealny. Jego usytuowa-
nie nad Wisłą wydaje się naturalnym roz-
wiązaniem.
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zaangażowano (oprócz ekipy nurkowej) 
barkę z  dźwigiem. Prace potrwały do poło-
wy miesiąca. Wszystkie wydobyte elemen-
ty z Wisły zostały przewiezione na Komisa-
riat Rzeczny Policji w Warszawie, gdzie dzię-
ki uprzejmości Komendy Stołecznej Policji 
udostępniono jeden z hangarów na cele ma-
gazynowe. W trakcie prac wydobyto 99 mar-
murowych obiektów.

W kolejnym roku badań, w czerwcu pro-
wadzone prace zaowocowały odnalezieniem 
dalszej części zatopionego w  XVII w. ła-
dunku. Dodatkowo niski stan wody w  Wi-
śle spowodował odsłonięcie kilku obiektów. 
Zakończone jesienią prace przyniosły kilka-
set nowych elementów. W sumie w hangarze 
spoczywa ponad 12 ton marmurów.

Wydobyte z  dna Wisły fragmenty po 
wstępnych analizach pozwalają nam okre-
ślić miejsce pochodzenia przynajmniej czę-
ści z zatopionego w XVII w. transportu. Bez 
wątpienia są to elementy pochodzące z Pała-
cu Kazimierzowskiego (Villa Regia), m.in. 
część monumentalnej klatki schodowej oraz 
fragmenty loggii. Pośród obiektów znajdują 
się też piaskowcowe misy wielostopniowych 
fontann z ogrodu królewskiego.

W większości wypadków mamy do czy-
nienia z detalami wykonanymi z marmurów 
świętokrzyskich (Zygmuntówka, Bolecho-
wice, Różanka Zelejowska). Poza chęciński-
mi materiałami część dekoracji została wy-
konana z marmurów włoskich i niderlandz-
kich. Powstanie wspomnianych dekoracji 
z  tych właśnie materiałów należy powią-
zać z realizacją przebudowy Villa Regia, do-
konanej przez Władysława IV Wazę przed 
rokiem 1637. Albowiem to w  tym wła-
śnie czasie król sprowadził z  Florencji ze-
spół białomarmurowych rzeźb o  tematyce 

mitologicznej, które pod nadzorem Ago-
stina Locciego Starszego rozmieszczono 
w  pałacu i  ogrodzie. Dopełnieniem tej de-
koracji były wspomniane elementy wykona-
ne z chęcińskich marmurów, np. fontanna, 
której trzon ozdobiony maszkaronami  wy-
dobyto z rzeki w ubiegłym roku.

Hubert Kowalski

8 | 9 | Wnętrze hangaru 
na Komisariacie Policji 
Rzecznej w Warszawie 
po zakończeniu trzeciego 
sezonu badań w 2011 r. (8) 
i to samo wnętrze 
po zakończeniu czwartego 
sezonu badań w 2012 r. (9)

(zabytki wydobyte z Wisły 
w zbiorach Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy; 
zdjęcia: 1, 4-9 – Hubert 
Kowalski) 

Organizatorami badań są: dr Hubert Kowalski z Instytutu Archeologii UW, kierujący projektem, i dr Ju-
styna Jasiewicz z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW oraz Marcin Jamkow-
ski, dziennikarz wyprawowy i  członek The Explorers Club. W  badaniach uczestniczyli też dr Andrzej 
Osadczuk z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Piotr Kuźniar z Politechniki Warszawskiej i dr hab. Grze-
gorz Kowalski z Wydziału Fizyki UW. Badania przeprowadzono przy współpracy z Ministerstwem Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Ponadto wsparcia finansowe-
go udzielili: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Historyczny UW, Wydział Geologii UW, In-
stytut Archeologii UW i Klub Absolwentów UW. Podczas prowadzonych badań współpracowano rów-
nież z Komendą Główną Policji, Komendą Stołeczną Policji, Komisariatem Policji Rzecznej w Warszawie, 
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Legionowie, a także z jednostkami inżynieryjnymi wojska polskiego.

8
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Mosty dawnej 
Warszawy
zofia jabłonowska-ratajska

Groźna Wisła o „nieujarzmionym grzbiecie” 
stawiała nieustanny opór budowniczym 

warszawskich mostów. Aż pokonał ją król 
Zygmunt August, budując „pyszny most”, 

chlubę przyszłej stolicy. Ale tylko na 30 lat. 
Ponad dwa i pół wieku musiała Warszawa 

czekać na kolejną stałą przeprawę. Dlaczego?

Autor nieznany, „Cittá di Varsavia”, ok. , miedzioryt (w zbiorach Biblioteki Narodowej)



Na baszcie stojącej u wylotu obec-
nej ul. Mostowej w  Warszawie 
i  strzegącej pierwszego stałego 
warszawskiego mostu umiesz-

czona była tablica z  następującą inskrypcją: 
„Aby mostu stałego zaczętego wspaniałym na-
kładem i  cudną sztuką przez Zygmunta Au-
gusta Króla, Brata, a po jego śmierci przez Nią 
podobną robotą dokończonego nie ogarnął kie-
dyś nagły pożar od źle strzeżonych w sąsiedz-
twie domostw przedmieszczańskich i ogarnię-
tego nie obrócił niespodzianie w perzynę, Anna 
Jagiellonka, Królowa Polska Wielkich Królów 
Małżonka, siostra, córa, kazała obwarować 
to przedmurze najbezpieczniejszym ogrodze-
niem ceglanym wyprowadzonym od funda-
mentów, roku Chrystusa Boga naszego 1582” 
(Apolinary  Przybylski, Ulice i mosty Warsza-
wy, Warszawa 1936, s. 43). Tablica ta (dziś 
w zbiorach Muzeum Historycznego w War-
szawie) oraz baszta (przebudowana najpierw 
na prochownię, potem na więzienie) są jedy-
nymi pamiątkami po tej słynnej inwestycji. 
Opisy i  zachwyty dotyczące mostu, zarów-
no polskich, jak i obcych autorów, świadczą 

o wielkim znaczeniu owego trudnego przed-
sięwzięcia. Dlaczego w  końcu XVI w., gdy 
rzeki innych europejskich miast dawno już 
doczekały się stałych przepraw, warszawski 
most zadziwiał jako ars mirabilis? I dlaczego 
po jego zniszczeniu, około 1603 r., aż do po-
łowy XIX w. miastu służyły jedynie prowizo-
ryczne, sezonowe lub wynikłe z  wojennych 
potrzeb konstrukcje? 

 Wiele przyczyn złożyło się na te trudno-
ści. Pierwsza to sama Wisła, tak odmienna 
od rzek włoskich czy francuskich. Ta podsta-
wa istnienia i źródło rozwoju Warszawy sta-
nowi żywioł kapryśny, prawdziwe wyzwa-
nie dla każdego inżyniera i  architekta. Jest 
nie tylko szeroka i  rwąca – jej piaszczyste, 
ruchome dno to wyjątkowo trudne oparcie 
dla jakichkolwiek fi larów. Do tego dodać na-
leży trudne, zwłaszcza dawniej, warunki kli-
matyczne. Zdarza się, że podczas jednej zimy 
rzeka trzykrotnie zamarza, a potem trzykrot-
nie ruszają lody. Często też, gdy w górze rze-
ki zaczęła się odwilż, w jej dole wciąż utrzy-
muje się silna pokrywa lodu. Tworzą się 
wówczas ogromne zatory, które z  dużą siłą 

1 | Abraham Hogenberg, 
wg  Jacoba Hoefnagela, 
„Panorama Warszawy przed 
1586 r.”, 1617, miedzioryt
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niszczą to, co napotkają na drodze, np. fila-
ry mostów. Nurt w okresie przyborów rzeki 
potrafi w  piaszczystym dnie wymyć wyrwy 
o głębokości do 10 m. Dzieje się tak w miej-
scach, gdzie poprzednio można było przejść 
w bród, co oznacza konieczność budowania 
niezwykle wysokich podpór. 

Sława Wisły jako groźnej rzeki znana była 
dobrze, co ilustruje zapisana przez Jana Dłu-
gosza relacja o  moście Władysława Jagieł-
ły. Otóż król, przygotowując się do wojny 
z Krzyżakami, rozkazał zbudować pod Czer-
wińskiem most łyżwowy (czyli budowany 
na łodziach), gdzie następnie latem 1410  r. 
przeprawił się ze swym wojskiem. Gdy po-
wiadomiono o  tej budowie wielkiego mi-
strza Ulryka von Jungingena, wyśmiał to do-
niesienie słowami: „Bajki to są w niczym do 
prawdy niepodobne” (Michał Baliński, Tymo-
teusz Lipiński, Starożytna Polska, t. II, War-
szawa 1844, s. 417). Drogo go to lekceważe-
nie kosztowało. 

Wzmianki o innych mostach na Mazow-
szu pojawiły się w XV w. – istniały wówczas 
mosty pod Sochaczewem, Pułtuskiem i Płoc-
kiem. Natomiast Warszawa, inkorporowa-
na do Korony dopiero w 1526 r., była wciąż 
tylko niewielkim prowincjonalnym mia-
stem, ale jej znaczenie rosło, bo leżała w bar-
dzo dogodnym miejscu, na szlaku z Zacho-
du na Wschód i w połowie drogi z Krakowa 
do Wilna. Rozwijała się głównie na lewym 
brzegu Wisły, toteż przeprawy na pustko-
wia obecnej Pragi nie były tak istotne. Budo-
wa stałego mostu, ułatwiającego codzienną 

komunikację między obu brzegami, nie tyl-
ko nie wydawała się długo potrzebna, ale 
przede wszystkim wiązała się z  ogromny-
mi kosztami, których nie mógł pokryć skarb 
miasta, ani potem państwa. Istniał oczywi-
ście płatny przewóz, a  jak intratnym był on 
przedsięwzięciem, możemy sobie wyobra-
zić, śledząc sumy zapłacone przez króla przy 
wykupie w 1549 r. od Stanisława Jeżowskie-
go prawa przewozu nadanego rodzinie Je-
żowskich jeszcze przez książąt mazowiec-
kich. Kosztowało to dokładnie: dwie wsie, 
młyn i połowę drugiego młyna, 40 włók lasu 
oraz 200 florenów (Marian Gajewski, Urzą-
dzenia komunalne Warszawy, PIW, 1979, 
s. 258). Tymczasem Warszawa rosła w  zna-
czenie jako miasto sejmowe, stając się szyb-
ko ośrodkiem polskiego parlamentaryzmu, 
zwłaszcza po uchwaleniu na sejmie lubel-
skim w  1569  r., co następuje: „miejsce sej-
mom walnym koronnym w Polsce jako je skła-
dać mamy, tak już Warszawę na to naznacza-
my” (Teodor Wierzbowski, Przywileje kró-
lewskiego miasta stołecznego starej Warszawy, 
Warszawa 1913, s. 85). Chętnie bywał tu król 
Zygmunt August. Tenże wszechstronnie wy-
kształcony, również w kwestiach architektu-
ry, monarcha postanowił sfinansować budo-
wę mostu w Warszawie, przeznaczając na ten 
cel wielkie sumy z  królewskiej kiesy. Długi 
na 500 m drewniany most okazał się wybit-
ną pod względem skali realizacją inżynieryj-
ną swojej epoki. Wydaje się, że budowniczy 
musieli znać renesansowe traktaty architek-
toniczne, zwłaszcza wydane w 1485 r. dzieło 

2 | Edward Dehaye, 
wg rysunku Jana Feliksa 
Piwarskiego, fragment 
drewnianego mostu 
łyżwowego widoczny 
na winiecie „Tygodnika 
Ilustrowanego”, 1860, 
drzeworyt
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Leona Battisty Albertiego, który we wstępie 
do rozdziału o mostach pisał, iż stanowią one 
„z pewnością najważniejszą część drogi”. 

Pierwsze pale w  dno Wisły wbito 25 
czerwca 1568  r. i  rozpoczęto konstruk-
cję z  dębowych i  sosnowych słupów, spaja-
nych kutymi, żelaznymi klamrami. Zatrud-
niono najlepszych inżynierów. Budową kie-
rował urzędowo Zygmunt Wolski, starosta 
warszawski, ks. kanonik Kasper Sadłoch oraz 
mistrz Erazm Giotto (Erasmus Cziotko), za-
pewne włoskiego pochodzenia, syn Piotra 
i Katarzyny z Zakroczymia. Podpisujący się 
do końca życia jako fabricator pontis Warszo-
viensis za swoje usługi uzyskał cenne wów-
czas obywatelstwo miasta już w 1570 r. Przy-
były na Sejm Konwokacyjny w 1573 r. Świę-

tosław z  Borzejowic Orzelski tak opisał już 
prawie skończony most: „Pyszny most […] 
stanął pod sprawą Zygmunta Wolskiego Kasz-
telana Czerskiego i starosty Warszawskiego, 15 
baszt broniło go przeciw lodom i burzom, każ-
da z tych baszt do 3000 zł kosztowała cała bu-
dowa z  dębów i  sosen niezmiernych sprowa-
dzonych aż z Litwy żelaznymi sztabami przy-
wiązana była. Część onego od miasta dopie-
ro przez Infantkę Annę dokończoną została” 
(A. Przybylski, Ulice i mosty…, s. 38).

 Most został otwarty 5 kwietnia 1573 r., 
już po śmierci swego fundatora. Nadzoro-
wało go 50 milicjantów, a  ruch na nim ob-
warowany został szczegółowymi przepisa-
mi. Koszty budowy, nie licząc drewna z  la-
sów królewskich, do 1573  r. wyniosły oko-
ło 100 tys. florenów, czyli czerwonych zło-
tych polskich. Aby lepiej sobie wyobrazić, 
jak ogromne to były sumy, warto przytoczyć 
kilka liczb i ówcześnie obowiązujących cen. 
Otóż 1  czerwony złoty równał się 52  gro-
szom, a np. za długie buty męskie płacono – 
30 groszy, za buty sakowe damskie – 8 gro-
szy, wóz żelaza, w  zależności od gatunku, 
kosztował 43 lub 54 grosze. 

Most wzbudzał ogólny podziw. Jan Ko-
chanowski we fraszce Na most Warszew-

ski sławił go, zwracając się do groźnej Wisły 
słowami: „Bo krom wioseł, krom prumów już 
dziś suchą nogą, / Twój grzbiet nieujeżdżony 
wszyscy deptać mogą!”. I  tak dziękował kró-
lowi: „Bóg-żeć zapłać królu, żeś most zbudo-
wał / Pierwej-em zawżdy szeląg nad potrze-
bę chował / A dziś i  ten-em przepił, bo idąc 
do domu / Najpóźniej, od przewozu nie pła-
cę nikomu”. Piesi przechodzili po moście być 
może za darmo, ale pojazdy i  konni z  pew-
nością musieli płacić mostowe, co podkreśla 

3 | Jan Seydlitz, „Zamek 
Królewski i Nowy Zjazd”, 
1850-1860, olej, karton 
naklejony na płótno©
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Warszawy, Warszawa 1960, s. 35), ale pozo-
stała ona w sferze projektów. Zobowiązanie 
do budowy mostu zawierały też królewskie 
pacta conventa, niewiele jednak z tego wyni-
kało. Przed każdą elekcją uchwalano budo-
wę mostu łyżwowego rozbieranego po zjeź-
dzie, bowiem koszt utrzymania mostu sta-
łego był zbyt duży, a bieżącym transportem 
zajmowały się promy i  łodzie. W  XVII w., 
a  jeszcze częściej na początku XVIII (kie-
dy ukuto powiedzenie „jak nie urok, to prze-
marsz wojsk”), licznie przechodzące przez 
Warszawę wojska stawiały też mosty dla 
własnej przeprawy. Dopiero jednak na Sej-
mie Konwokacyjnym przed wyborem Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego znów 
uznano konieczność budowy mostu stałego 
na użytek mieszkańców Warszawy oraz na-
kazano: „i ten most aby skarb koronny tak-
że kosztem Rzeczypospolitej na zawsze utrzy-
mywał” (tamże, s. 36). Niestety, skarb nie 
miał na to pieniędzy i po kolejnej prowizor-
ce dopiero w 1775 r. budowy nowego mo-
stu podjął się własnym kosztem, ale w  za-
mian za prawo pobierania przez 10 lat myta 
mostowego, „słynny” targowiczanin Adam 
Poniński. Mimo marnej jakości (na którą 
powszechnie narzekano) most przetrwał 

polecenie króla Stefana Batorego: „a iż ta na-
prawa i kończenie mostu silnego nakładu po-
trzebuje, tedy potrzeba jest tego, który by kol 
wiek przez most jechać chciał. Aby mostowe 
tak jako przewóz płacił, żadnego któregokol-
wiek stanu albo przełożeństwa człowieka stąd 
nie wyjmując” ( Jan Stanisław Bystroń, War-
szawa, PIW, Warszawa 1977, s. 43). 

Jagielloński most nie miał długiego życia, 
niszczony i  odbudowywany, około 1603  r. 
został już ostatecznie zrujnowany. Wiemy, że 
w 1620 r. znowu istniał przewóz w Warsza-
wie: „Jest przy Warszawie starey przewóz któ-
rym zawiaduje pan Aleksander Giza. Dostaje 
się z niego do Roku na stronę Króla Jego Mości 
zł. 720. Stąd wytrąciwszy na szpital zł 20 zo-
staje zł. 700” (A. Przybylski, Ulice i mosty…, 
s. 63). Jak widać, szanowano dawne przywi-
leje – szpital otrzymywał taką samą dotację, 
jak przed postawieniem mostu. I znów prze-
prawiano się promem, łódkami i czółnami.

W uchwale konfederacji generalnych 
warszawskich z  1632 i  1668  r. przyjęto 
wprawdzie zbudowanie mostu na statkach, 
„aby obywatelów koronnych i  WX Litew-
skiego ze stanowisk swoich dla konsultacji na 
elekcję przyjeżdżających przeprawa na Wi-
śle nie zatrudniała” (Wacław Sterner, Mosty 

4 | Karol Beyer, „Budowa 
mostu Kierbedzia”, 1861, 
fotografia
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aż do czasu powstania kościuszkowskiego, 
gdy zniszczono go po rzezi i zdobyciu Pragi 
przez wojska Suworowa. 

Następne lata i  wojny znów nie sprzy-
jały inwestycjom miejskim, dopiero czasy 
Królestwa Kongresowego przyniosły zmia-
ny. Miała przecież nastać teraz era pokoju 
w  Europie, a  we wschodniej jej części roz-
kwit imperium rosyjskiego, którego waż-
ną, „zachodnią” stolicą miała być Warsza-
wa. Ocalałym z tego czasu zabytkiem zwią-
zanym z historią mostów jest dawna komo-
ra wodna na Pradze, przy obecnej ul. Kło-
potowskiego. Zaprojektowana została przez 
Antonia Corazziego w  latach 1824-1825 
i  służyła poborom opłat za przejazd przez 
czynny wówczas most łyżwowy. Budowę 
stałego, nowoczesnego mostu poprzedziło 
wiele mniej lub bardziej śmiałych projek-
tów. Zgłaszali je jeszcze przed rozbiorami 
znani architekci, jak choćby Jan Ch. Kam-
setzer, który postulował m.in. postawie-
nie wąskich i  gęsto rozstawionych filarów. 
Wszystkie pomysły, łącznie z  wychodzący-
mi już z użycia w miastach mostami łańcu-
chowymi, były bardzo kosztowne i nie po-
dawały sposobu umocnienia podpór w  ru-
chomym dnie Wisły. 

Niemal rewolucyjny – chociaż, jako mało 
realny nie wzbudził większego zainteresowa-
nia − był projekt młodego, 27-letniego Ada-
ma Idźkowskiego „drogi pod rzeką Wisłą dla 
połączenia Warszawy z Pragą”. Pomysł pod-
wodnego tunelu został ostatecznie skrytyko-
wany przez porucznika, inżyniera i profeso-
ra budownictwa, Feliksa Pancera. Sam Pan-
cer przedstawił plan budowy mostu, usytu-
owanego w  miejscu dzisiejszego Mostu Ślą-
sko-Dąbrowskiego, z  którego zrealizowa-
no tylko część dojazdową, czyli połączenie 
go z Krakowskim Przedmieściem za pośred-
nictwem wiaduktu. Ta budowa, monumen-
talnego Nowego Zjazdu, nastąpiła dopiero 
w  latach 1844-1846, długo po upadku po-
wstania listopadowego. Powstanie wstrzy-
mało plany związane z  mostem, bo repre-
sje, jakie po powstaniu nastały, dotknęły nie 
tylko ludzi, ale i miasta. Były to jednak cza-
sy nieuniknionych zmian wywołanych rewo-
lucją techniczną, a poza tym wymagania go-
spodarcze i  transportowe nie pozwalały za-
borcom zbyt długo utrzymywać zapóźnienia 
cywilizacyjnego Warszawy. Najważniejszym 
powodem ożywienia miasta stała się oczywi-
ście sensacyjna wówczas budowa Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej w  1845  r. Bez mostu 

5 | Adolf Kozarski, 
wg fotografii Konrada 
Brandla z 1873 r., 
„Panorama Warszawy”, 
1875, fragment drzeworytu 
z widokiem na Most 
Kierbedzia
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nie można jej było połączyć z  linią Peters-
burg-Wiedeń i cały układ węzła kolejowego 
był oczywistą prowizorką. 

 Jeszcze przed wybuchem powstania stycz-
niowego, w 1859 r. na przedłużeniu wiaduk-
tu Pancera przystąpiono do budowy nowo-
czesnego mostu z użyciem inżynieryjnych no-
wości: stalowej kratownicy oraz systemu głę-
bokiego osadzania filarów za pomocą meto-

dy tzw. śluzy przejściowej. Most był stalowy, 
sześcioprzęsłowy, oparty na murowanych fi-
larach, na których jeszcze zdołano oprzeć po 
wojnie Most Śląsko-Dąbrowski. Projektował 
go generał-major inż. Stanisław Kierbedź, bu-
downiczy wielu mostów i  linii kolejowych, 
przede wszystkim pierwszego mostu stalowe-
go w Petersburgu. Warszawianie wcale nie cie-
szyli się tym długo wyczekiwanym mostem, 
bowiem jego ukończenie nastąpiło w  roku 
upadku powstania styczniowego. Trwała na-
rodowa żałoba. We wrześniu 1864 r. na sto-
kach Cytadeli stracono członków Rządu Na-
rodowego, a już 22 listopada namiestnik Fio-
dor Berg uroczyście otwierał most, nazwa-
ny od imienia cara Aleksandryjskim. Oczy-
wiście nikt z  Polaków nie używał tej nazwy, 

od początku mówiono o nim po prostu most 
Kierbedzia, inżyniera szanowanego pomi-
mo jego rosyjskich zaszczytów. Solidny most 
uszkodzony został w czasie wojny 1915 r., ale 
szybko odbudowali go okupujący Warszawę 
Niemcy i w nowej postaci przetrwał do znisz-
czenia w  1944  r. Zbudowany na nowo jako 
Most Śląsko-Dąbrowski istnieje nadal w tym 
samym miejscu. 

Most Kierbedzia nie okazał się przydatny 
dla potrzeb kolei − mimo że z tego powodu 
powstał − która wymagała przewozu biegną-
cego z  dala od centrum miasta. Niezbędny, 
także ze względów strategicznych, most ko-
lejowy zbudowany został w pobliżu Cytadeli 
i zasięgu jej dział, w miejscu dzisiejszego Mo-
stu Gdańskiego. Projektował go inż. Tade-
usz Chrzanowski, główny konstruktor mo-
stu Kierbedzia. Most ten już w 1908 r. prze-
istoczył się w  zwykły przejazd. Drugi most 
kolejowy, leżący tuż obok pierwszego, ukoń-
czono w 1908 r. Zniszczony przez Niemców 
w 1944 r. stał się pierwszym stałym mostem 
odbudowanym po wojnie. 

Najbardziej rozpoznawalnym warszaw-
skim mostem jest Most Poniatowskiego. To 

6 | Fragment mostu 
średnicowego; do brzegu 
przycumowana łódź 
wiosłowa, 1937, fotografia
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tu marszałek Józef Piłsudski spotkał się z pre-
zydentem Stanisławem Wojciechowskim 12 
maja 1926 r., tędy biegły sztafety z okazji róż-
nych uroczystości, tędy szedł pochód z  pro-
chami Juliusza Słowackiego w  1927  r. Dłu-
go trwały dyskusje na temat zasadności budo-
wy tego mostu. Dopiero w 1904 r. uzyskano 
zgodę rosyjskich władz na projekt Mieczysła-
wa Marszewskiego, zakładający konstrukcję 
ośmioprzęsłowego, łukowego mostu stalowe-
go. Ważne tu było opracowanie dojazdu, na-
sypu ziemnego od strony Pragi oraz wiaduk-
tu żelbetowego z  trzema zjazdami od stro-
ny Warszawy lewobrzeżnej. Ogłoszono kon-
kurs na oprawę architektoniczną. Całość wy-
dawała się dobrze przygotowana, a jednak bu-
dowa ciągnęła się długo, a budowniczowie sta-
li się przedmiotem gwałtownych ataków pra-
sowych. Zarzucano im zaniedbanie interesów 
mieszkańców Powiśla, upadek okolicznych 
fabryk, straty dla miasta, natomiast wzboga-
cenie się właścicieli placów na Saskiej Kępie, 
fatalne rozwiązania urbanistyczne, „miliony 
w przepaść” itp. Ostatecznie most ukończono 
w 1913 r., w stulecie śmierci księcia Józefa Po-
niatowskiego. Patriotyczny ton, przywołujący 
tradycje jagiellońskie, nadał budowli wybit-
ny warszawski architekt Stefan Szyller, piew-
ca stylu narodowego, wznosząc neorenesanso-
we wieże, galerie i pawilony. Najbliższe wzory 
dla stojących przy wiadukcie strażnic stanowi-
ły w jego zamyśle krużganki zamku w Barano-
wie i attyka Sukiennic. Współpracujący często 

z Szyllerem Zygmunt Otto ozdobił przyczół-
ki mostu płaskorzeźbionymi herbami miast 
dawnej Kongresówki. Ozdobna była też kuta 
balustrada mostu, na filarach stały kamien-
ne ławeczki dla przechodniów. Wkrótce, 
w  1915  r., cofające się wojska rosyjskie wy-
sadziły cztery przęsła, a  Niemcy odbudowa-
li most jedynie prowizorycznie. Międzywo-
jenny remont, z  powodu trudności finanso-
wych, ciągnął się aż do 1925, a nawet 1927 r., 
ale przez następne 12 lat pokoju i 5 lat wojny 
most zdążył stać się nieodłączną częścią mia-
sta. I  od początku Drugiej Rzeczypospolitej 
nosił już oficjalnie imię ks. Józefa Poniatow-
skiego.

Dziś nie pamiętamy o trudnościach, z ja-
kimi borykały się warszawskie przeprawy. 
Mosty, coraz bardziej funkcjonalne, pozba-
wione są ozdób i  ławeczek, na których mo-
gliby przysiąść spacerowicze. Może rację 
miał pan Teoś Piecyk wędrujący w 1946 r. po 
nowo otwartym moście: „Jak panu szanow-
nemu na girlandkach i  wianuszkach zależy, 
to na Bródno się pan przejadź. Most ma pra-
wo być wygodny pod względem pieszej i koło-
wej komunikacji, a girlandki zmuszone jeste-
śmy na razie chromolić z powodu braku czasu. 
Ja tyż także samo lubię kute żelazne galante-
rie, ale dosyć mam zasuwania przez pontonia-
ka” (Stefan Wiechecki Wiech, Spacerkiem 
przez Poniatoszczaka, Katowice 1946, s. 5). 

Zofia Jabłonowska-Ratajska

7 | Wjazd na wiadukt 
Mostu Poniatowskiego, 
1925, fotografia

(zdjęcia: 1, 2, 4, 5 – ze 
zbiorów Biblioteki Narodowej, 
3 – według katalogu Domu 
Aukcyjnego Agra-Art 
w Warszawie, aukcja 13 czerwca 
2010 r., 6, 7 – Narodowe 
Archiwum Cyfrowe, 7 − fot. Jan 
Raczyński)
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Wokół jednego zabytku

W podziemiach warszaw-
skiego kościoła Naj-
świętszej Marii Pan-
ny Łaskawej (dawniej 

jezuitów, później pijarów) przy ul. 
Świętojańskiej w  Warszawie zgroma-
dzono kilkanaście obiektów – dzieł 
sztuki, pochodzących ze zniszczonych 
podczas wojny pomników i epitafiów, 
wypełniających tę świątynię. Między 
innymi znajduje się tam okrągły me-
dalion z  brązu z  twarzą mężczyzny 
ozdobioną wąsem, ukazaną prawie 
en face. Medalion uchodził za niesy-
gnowany i  dotychczas nie było wia-
domo kogo on przedstawia. Pomija 
go zresztą wydany w 1993 r. Katalog 
Zabytków Sztuki, Warszawa − Stare 
Miasto.

Kto mógł być jego autorem? Z kil-
ku działających na  przełomie XIX 
i  XX w. warszawskich rzeźbiarzy, naj-
bardziej prawdopodobnym wydał się 
Jan Woydyga. Po sprawdzeniu, czy 
rzeźbiarz ten wykonał jakąkolwiek 
pracę dla kościoła przy Świętojańskiej, 
okazało się, że tak – a było to epitafium 
warszawskiego mecenasa, adwokata, 
zasłużonego prawnika Józefa Brunona 
Karpińskiego. Poszukując z  kolei wia-
domości na temat Józefa Karpińskiego, 
trafiłam na jego fotografie i nie było już 
wątpliwości, że na medalionie jest jego 
wizerunek. 

 Józef Brunon Karpiński (1823- 
-1901), urodzony w Lipnie (dawna gu-
bernia płocka), po naukach w  szkole 
pijarskiej w Radomiu wstąpił w 1837 r. 

do Gimnazjum Gubernialnego w War-
szawie, w 1843 r. ukończył kursy praw-
ne i  rozpoczął aplikację w  warszaw-
skim Trybunale Cywilnym. Dalsza 
kariera prawnicza, będąca świadec-
twem jego umiejętności, to mianowa-
nie go adwokatem przy Sądzie Apela-
cyjnym Królestwa Polskiego w 1867 r., 
a  dwa lata później obrońcą przy War-
szawskim Departamencie Rządzącego 
Senatu. Od 1876  r., kiedy to nastąpi-
ła reorganizacja sądownictwa, Karpiń-
ski pełnił „z całem zamiłowaniem”, do 
końca swego życia obowiązki adwoka-
ta przysięgłego.

Oprócz pracy w  sądownictwie, 
wymagającej sporo czasu i  zaanga-
żowania, Józef Karpiński udzielał się 
również na niwie społecznej. Przez 10 
lat pełnił obowiązki Senatora Archi-
konfraterni Literackiej oraz naczelni-
ka sekcji prawnej w Warszawskim To-
warzystwie Dobroczynności.

Położył także zasługi na polu pi-
śmiennictwa prawnego; od 1878 r. za-
czął wydawać półroczne zeszyty „Ju-
risprudencji Departamentów Cywil-
nych Izby Sądowej Warszawskiej”, 
które prowadził do 1890  r., oprócz 
tego wydawał „Pytania prawne”, sta-
nowiące pomoc dla prawników w roz-
wiązywaniu wątpliwości. Swoje arty-
kuły publikował także w „Przeglądzie 
Sądowym” i  „Gazecie Sądowej War-
szawskiej”. 

25 listopada 1896 r. Józef Karpiń-
ski obchodził jubileusz 50-lecia pracy 
jako obrońca sądowy, co było w tych 

Medalion 
zasłużonego 
prawnika
..........................................................................................................................................

DZIEŁO TYLMANA 
Z GAMEREN

Od 18 października do 8 listopada br. na 
dziedzińcu Biura Stołecznego Konserwa-

tora Zabytków, przy ul. Nowy Świat 18/20 
w Warszawie, czynna była wystawa „Kościół 
Bernardynów na Czerniakowie – dzieło, arty-
ści i projekty Tylmana z Gameren”. Wystawa, 
przygotowana wspólnie z Klasztorem Bernar-
dynów na Czerniakowie, przy współpracy me-
rytorycznej Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, miała na celu rozpropagowanie wie-
dzy o jednym z najważniejszych sakralnych za-
bytków stolicy, w 320-lecie wydania aktu fun-
dacyjnego kościoła (obecnie można ją oglądać 
w kościele bernardynów). 

Ekspozycji towarzyszyła publikacja pod 
tym samym tytułem, stanowiąca teoretycz-
ną podbudowę projektu. Eseje autorstwa Ka-
rola Guttmejera, Mariusza Karpowicza i  Prze-
mysława Wątroby ukazują kościół jako wybitne 
dzieło sztuki barokowej, zaprojektowane przez 
słynnego architekta, bogato dekorowane sztu-
kateriami i freskami przez artystów włoskich: 
Francesca Antonia Giorgioliego, Giovanniego 
Battistę Colomba i Giacoma Francisca Cippe-
ra, zwanego Todeschini. Umiejętnie zharmoni-
zowane tu zostały malowidła freskowe i ozdo-
by stiukowe. Forma świątyni jest realizacją idei 
fundatora – mecenasa sztuki marszałka Stani-
sława Herakliusza Lubomirskiego.

Tylman z Gameren był wybitnym architek-
tem epoki. Do dziś w Gabinecie Rycin Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Warszawie zachowa-
ło się 59 rysunków projektowych kościoła au-
torstwa architekta, które stanowią unikato-
wy w skali Europy zbiór jednego twórcy doby 
baroku. W omawianej publikacji umieszczony 
został katalog tych prac, przygotowany przez 
Przemysława Wątrobę, stanowiący rarytas bi-
bliofilski. 

Stołeczny konserwator zabytków, Piotr 
Brabander, podkreśla we wstępie do monogra-
fii, że świątynia nie przyciąga turystów, choć 
stoi przy ruchliwej trasie komunikacyjnej.  Naj-
wyższy czas, by tę perełkę barokowej architek-
tury przybliżyć nie tylko miłośnikom sztuki.

Spotkanie z książką
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Cyprian Godebski (autor warszawskie-
go pomnika Mickiewicza), który przy-
jął go do swej pracowni; uczęszczał tak-
że do paryskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Po krótkiej jeszcze podróży do 
Włoch pod koniec 1888 r. wrócił Woy-
dyga do Warszawy, gdzie otworzył swą 
pracownię rzeźbiarską. Cieszył się zra-
zu znacznym powodzeniem, otrzymu-
jąc zamówienia na pomniki grobowe 
stawiane na warszawskich cmentarzach 
(m.in. rodzin Kamieńskich i Jakubow-
skich na Powązkach, Feliksa Gebethne-
ra na Cmentarzu Ewangelickim), deko-
racje architektoniczne (m.in. rzeźby dla 
budynku Biblioteki Uniwersytetu War-
szawskiego, dla gmachu Filharmonii 
Warszawskiej, wiaduktu im. Markie-
wicza na Karowej), kompozycje i rzeź-
by religijne (dla powiększanego kościo-
ła św. Aleksandra, Wszystkich Świętych 
na Grzybowie, kościoła św. Floriana 
i in.). Rzeźbił również wiele portretów, 
czy to w popiersiu, czy też w całej po-
staci (posąg Alojzego Żółkowskiego dla 
foyer Teatru Wielkiego), a także w pła-
skorzeźbie.

Koledzy i  przyjaciele Karpińskie-
go powierzyli zatem wykonanie ta-
blicy pamiątkowej zmarłego mece-
nasa „znanemu artyście rzeźbiarzo-
wi p. Janowi Woydydze” – zaznacza-
no. Zachowany jedynie medalion 

czasach, jak zaznaczano, „rzadko zda-
rzającą się uroczystością”.

Zmarł 11 stycznia 1901  r. Nabo-
żeństwo żałobne, w  którym „świat 
prawniczy i  sądowy warszawski wziął 
bardzo liczny udział” – jak donosił 
„Kurier Warszawski”, odprawione zo-
stało w  kościele św. Aleksandra. Po-
chowany został na Powązkach; nad 
trumną przemawiał adwokat przy-
sięgły Stanisław Leszczyński; mów-
ca m.in. „podniósł nieposzlakowaną, 
ewangeliczną czystość zasad charakteru 
zmarłego, którego celem życia było do-
skonalenie siebie a krajowi i  społeczeń-
stwu swemu niesienie pożytku”.

 Trzy lata później, 12 stycznia 
1903  r., w  kościele Najświętszej Ma-
rii Panny Łaskawej nastąpiło poświę-
cenie wmurowanej w  lewej nawie ta-
blicy pamiątkowej Józefa Karpiń-
skiego „dla uczczenia jego pamięci, 
kosztem i  staraniem kolegów”. Tabli-
cę z  czerwonego marmuru wykonał 
„w poważnym stylu klasycznym arty-
sta-rzeźbiarz Jan Woydyga – czytamy 
w „Kurierze Warszawskim” – U góry, 
w  okrągłym medalionie mieści się brą-
zowe popiersie zmarłego, pod niem na-
pis, brązowemi literami wysadzany:

„Ś. P. JÓZEF KARPIŃSKI
b. obrońca przy b. Radzie Stanu Królestwa /

/ Polskiego
w Senacie, Adwokat Przysięgły

Żył lat 77 + d. 11/I 1901
Zasłużonemu Mężowi

Człowiekowi cichej pracy i prawdziwej cnoty
Gorliwemu wydawcy Jurisprudencji Sądowej

Koledzy i Przyjaciele”.

Wykonawca tablicy (której wyglą-
du niestety nie znamy) Jan Woydyga 
(1857- po 1938), uczeń Klasy Rysun-
kowej i  pracowni Andrzeja Pruszyń-
skiego, dał się już poznać swymi praca-
mi warszawskiej publiczności od po-
czątku lat osiemdziesiątych XIX w. 
Pierwszymi pracami wystawionymi 
w  Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięk-
nych zwrócił uwagę krytyków swym 
„niepoślednim talentem plastycznym”, 
co zaowocowało przyznaniem mu sty-
pendium na zagraniczne studia. Wio-
sną 1886  r. wyjechał więc Woydyga 
do Paryża, gdzie zaopiekował się nim 

portretowy ukazuje głowę mężczy-
zny prawie en face, lekko skierowa-
ną w  prawą stronę (widoczne lewe 
ucho), z  bystrym spojrzeniem, ozdo-
bioną okazałym wąsem, z  wydatnym 
podbródkiem; szyja z  zaznaczonym 
„jabłkiem Adama”, tors z  podciętymi 
ramionami i  szerokie klapy marynar-
ki z  fragmentem kołnierzyka koszuli 
pod nią dopełniają całości wizerunku. 
Mocno plastyczny modelunek, pełen 
animuszu, oprócz uchwyconego po-
dobieństwa daje wrażenie życia twa-
rzy inteligentnego mężczyzny. 

Kończąc ten komunikat, miałam 
wyrzuty sumienia, że bliżej nie przyj-
rzałam się temu medalionowi, który 
znałam tylko „z widzenia”, odwiedza-
jąc wiele lat temu podziemia kościoła, 
gdzie zgromadzono resztki jego daw-
nego wyposażenia. Zatem podczas 
ostatniej wizyty w kościelnych piwni-
cach przy pomocy brata Rafała obej-
rzałam, z latarką i lupą, medalion, i na 
podcięciu torsu dostrzegliśmy sygna-
turę rzeźbiarza: „Woydyga 02”.

Zachowany medalion – pamiąt-
ka uczczenia zasłużonego prawni-
ka przez jego kolegów i  przyjaciół 
– wzbogaca zatem znany dotychczas 
dorobek rzeźbiarza Jana Woydygi. 

Maria I. Kwiatkowska 

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

| Medalion 
Józefa Brunona 
Karpińskiego

(fot. Jerzy Langda)
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Specyfiką polskiego oświece-
nia był niespotykany gdzie 
indziej udział kleru katolic-
kiego w  tym ruchu. Rozwój 

szkolnictwa i  zainteresowanie me-
dycyną skutkowało powstaniem licz-
nych instytucji opiekuńczych. Po-
stacią, która odegrała ogromną rolę 
w  przemianach oświeceniowych, 
dokonujących się w  Warszawie od 
czterdziestych lat XVIII w. był przy-
były do Warszawy w 1717 r. francu-
ski misjonarz, Gabriel Piotr Baudo-
uin, człowiek wielkiej wrażliwości, 
dobroci i mądrości. Zastał on miasto 
bardzo nadwątlone katastrofą dru-
giego „potopu” szwedzkiego i epide-
mią dżumy, ulice Warszawy roiły się 
od chorych i bezdomnych. Baudouin 
podjął w  swej nowej ojczyźnie ini-
cjatywę zapewnienia opieki opusz-
czonym dzieciom. Wzorował się na 
utworzonym sto lat wcześniej przez 
założyciela zakonu misjonarzy – 
Wincentego à Paulo – paryskim szpi-
talu dzieci znalezionych (Hôpital 
des enfants trouvés). Zainteresował 
tym przedsięwzięciem najważniejsze 
osoby w państwie: króla Augusta III, 
później Stanisława Augusta, pryma-
sa Michała Poniatowskiego, Stanisła-
wa Konarskiego, biskupów Andrze-
ja Stanisława i  Józefa Andrzeja Za-
łuskich oraz przedstawicieli rodów 
magnackich i  szlacheckich. Misjo-
narz zamieszkał przy kościele Święte-
go Krzyża na Krakowskim Przedmie-
ściu. Został spowiednikiem francu-
skich zakonnic w  klasztorach: sióstr 
miłosierdzia zw. szarytkami (od 
fr.  charité – miłosierdzie) i  wizytek. 

Bardzo szybko opanował język polski 
i mógł zostać kapłanem parafialnym, 
co umożliwiło mu pełną asymilację 
ze społecznością warszawską. Wykła-
dał teologię i filozofię w seminarium 
przy kościele Świętego Krzyża, został 
jego rektorem, później prokuratorem 
prowincji polskiej Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy. Wzorem instytu-
cji już istniejących w Europie, w któ-
rych matki niemające warunków, by 
zaopiekować się potomstwem mogły 
anonimowo zostawić je pod opieką, 
Baudouin stworzył Dom Podrzut-
ków im. Dzieciątka Jezus (Hospita-
le infantinum expositorum sub titulo 

Warszawski Szpital 
Dzieciątka Jezus

..............................................................................................................................................
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Infantis Jesu) i został jego pierwszym 
rektorem. 

Dom Podrzutków w  ciągu 30 lat 
działalności misjonarza przerodził się 
w  wielki kompleks Szpitala General-
nego Warszawy – o  zabezpieczonym 
statusie materialnym, prawnym i  wy-
jątkowym obliczu moralnym. Opie-
kę nad podrzutkami rozszerzył stop-
niowo na chorych i  nędzarzy. Ga-
briel Piotr Baudouin zmarł 10 lutego 
1768 r. na terenie szpitala w wieku 79 
lat. W  asyście tłumów warszawiaków 
biskup smoleński, Jerzy Hylzen, prze-
prowadził kondukt żałobny do ko-
ścioła Świętego Krzyża, gdzie 12 lu-
tego ks. Baudouin został pochowany 
w  podziemiach, w  krypcie św. Win-
centego. W czasie powstania, w sierp-
niu 1944 r. ta część dolnego kościoła 
została zniszczona, po wojnie wyko-
nano nową płytę grobową, upamięt-
niającą Wielkiego Jałmużnika, któ-
ry zajmuje w świadomości warszawia-
ków niezmiennie, od prawie trzech 
wieków, miejsce wyjątkowe.

Pierwszą placówką, w  której 
ksiądz Baudouin prowadził dzia-
łalność charytatywną, był drewnia-
ny dom na wprost kościoła Świętego 
Krzyża przy Krakowskim Przedmie-
ściu. Były to lata 1732-1736 – okres 
czteroletnich utarczek o koronę pol-
ską pomiędzy Stanisławem Lesz-
czyńskim a  Augustem III. W  tym 
czasie ludność ubożała, a  wiele do-
mów uległo zniszczeniu. Ochronka 
spłonęła, a  podopieczni na czas bu-
dowy nowej siedziby trafili pod opie-
kę do rodzin mieszczańskich. Już 
w czerwcu 1736 r. z funduszy uzbie-
ranych w  ramach składek społecz-
nych i kwest Baudouin zakupił od se-
kretarza królewskiego, Mikołaja Ol-
borskiego, dwupiętrową „kamienicę 

pod  Dominikanami-obserwantami 
wedle magazynu królewskiego, Oboź-
ne nazwanego” ( Jędrzej Kitowicz, 
Opis obyczajów za panowania Au-
gusta III, Wrocław 1951, s. 32), na 
miejscu późniejszego pałacu Karasia. 
Działalność ochronki została praw-
nie zatwierdzona przywilejem bi-
skupa poznańskiego Stanisława Ho-
zjusza z 9 września 1736 r., przyzna-
jącym jej prawa instytucji publicz-
nej i zezwalającym na organizowanie 
składek publicznych i przyjmowanie 
darowizn. 

Siedziba Domu Podrzutków po-
większyła się po przekazaniu placów-
ce przez łowczego sanockiego Micha-
ła Wyszyńskiego sąsiedniej kamienicy. 
Oba budynki, pod nazwą Domu Pod-
rzutków im. Dzieciątka Jezus, mo-
gły przyjąć do dwustu dzieci rocznie. 

Przed wejściem do budynku zainsta-
lowane zostało w  ścianie drewniane 
koło z  dzwonkiem, rodzaj kołowrot-
ka. Wystarczyło włożyć tam dziecko 
i  obrócić koło, by stało się ono pod-
opiecznym ochronki, otrzymując 
opiekę medyczną, mamkę, a  w  póź-
niejszej czasie naukę zawodu i przede 
wszystkim – na mocy przywileju z 12 
grudnia 1746 r., nadanego przez króla 
Augusta III – status dziecka prawnie 
urodzonego (privilegium honestatis – 
przywilej poczciwości). Kolejnym ak-
tem prawnym, przyczyniającym się 
do rozwoju placówki, była wydana 8 
kwietnia 1748  r. przez króla Augu-
sta III zgoda na organizowanie lote-
rii klasowej. Jej dochody zasilać miały 
dwie instytucje: Collegium Nobilium 
Stanisława Konarskiego i  Dom Pod-
rzutków im. Dzieciątka Jezus Gabrie-
la Piotra Baudouina.

Pierwszą fundatorką była Urszu-
la z  Bielińskich Czermińska (siostra 
marszałka wielkiego koronnego Fran-
ciszka Bielińskiego), od 1728  r. osia-
dła w klasztorze sióstr wizytek w cha-
rakterze siostry agrégée – nieskładają-
cej ślubów (habit przysługiwał jej do-
piero po śmierci, dlatego przedstawio-
na jest w nim na przemalowanym po 

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

1 | „Portret ks. G. P. Baudouina”, malarz polski, 
koniec XVIII w., olej, płótno, wym. 81 x 65 cm

2 | „Widok Szpitala Dzieciątka Jezus”, Zygmunt 
Vogel, 1786, akwarela, wym. 35,4 x 52 cm

3 | „Ks. G. P. Baudouin na tle zabudowań 
Szpitala Dzieciątka Jezus przy pl. Wareckim”, 
Orłowski (sygn.), 1790, olej, płótno,  
wym. 194 x 225 cm, obraz zniszczony  
w czasie drugiej wojny światowej
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śmierci portrecie; zob. s. 41, il. 1). Tuż 
przed śmiercią, w 1753 r. zapisała Do-
mowi Ks. Baudouina trzy wsie, które 
przynosić miały stały dochód.

Rok 1754 zapoczątkował następ-
ny etap w historii placówki. Od Księ-
ży Misjonarzy i  Sióstr Miłosierdzia 
Baudouin nabył za 300 dukatów teren 
pod budowę drugiej siedziby, zwa-
ny Włóką Świętokazimierską, leżą-
cy między dzisiejszymi ulicami: Świę-
tokrzyską, Marszałkowską, Przeskok, 
Szpitalną i  pl. Powstańców Warsza-
wy. Dnia 24 lipca 1754 r. synowie Au-
gusta III, królewicze Ksawery i Karol, 
położyli kamień węgielny pod budo-
wę nowej, większej siedziby domu dla 
podrzutków, któremu dodano jeszcze 
funkcję obiektu szpitalnego. Wykona-
nie projektu i budowę gmachu powie-
rzono najwybitniejszemu architekto-
wi czasów saskich – Jakubowi Fonta-
nie, którego budowle odegrały istotną 
rolę w  pejzażu miasta. Budowa kosz-
towała 30 tys. czerwonych złotych, 
trwała 8 lat i  przebiegała w  dwóch 
fazach.

Pierwsza faza (1754-1758) obej-
mowała wzniesienie północnego 
kompleksu budynków z  fasadą od 
strony ul. Szpitalnej, z umieszczonym 
pośrodku ryzalitem, ujętym w  pary 
pilastrów, zwieńczonym tympano-
nem, zawierającym sklepioną pół-
okrągło bramę przejazdową i z czwo-
robocznym dziedzińcem. Na osi bra-
my, na dziedzińcu, znalazła się dwu-
kondygnacyjna fasada kaplicy szpital-
nej, ozdobiona trójkątnym szczytem 
i  sygnaturką. Całość była dwukon-
dygnacyjna, nakryta dwuspadzistym 
dachem, a  „pomiędzy zabudowania-
mi szpitala znajdował się [...] osobny 
oddział dla podrzutków dosyć wygod-
nie urządzony” (Franciszek Maksymi-
lian Sobieszczański, Dzieje dobroczyn-
ności w Warszawie do końca XVIII w., 
„Kwartalnik Historii Kultury Mate-
rialnej”, z. 22, 1974, s. 279-280).

Oficjalne przeniesienie Domu 
Podrzutków do nowej siedziby od-
było się 24 czerwca 1757  r. w  for-
mie uroczystej procesji dzieci w  asy-
ście ważnych osobistości i z odśpiewa-
niem Te Deum w nowej kaplicy szpi-
talnej. Kamienice przy Krakowskim 
Przedmieściu sprzedano staroście 
drohickiemu, Aleksandrowi Ossoliń-
skiemu. 

W drugiej fazie (1758-1762) do-
budowano od strony południowej 
nowy kompleks otaczający drugi, 
czworoboczny dziedziniec i  zbudo-
wano kaplicę nazywaną też kościół-
kiem Dzieciątka Jezus, stojącą po-
środku zabudowań szpitalnych przy 
dzisiejszej ul. Moniuszki. Kaplica, 

wybudowana również według pro-
jektu Jakuba Fontany, została konse-
krowana 12 września 1762  r. przez 
księdza Józefa Andrzeja Załuskiego. 
Wskutek rozbudowy brama wjazdo-
wa nie znalazła się na osi nowej, dość 
monotonnej elewacji frontowej. Fon-
tana spróbował zatuszować problem 
wydłużonej elewacji, stosując płyciny 
międzyokienne, przesklepiając łukiem 
odcinkowym okna piętra i akcentując 
ryzalit przejazdowy.

Budynek pierwszego, nowocze-
snego szpitala im. Dzieciątka Jezus 
stał się budowlą użyteczności publicz-
nej o największym znaczeniu dla mia-
sta w  czasach Augusta III. Była to 
budowla ogromna, przewyższająca 

4 | „Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie”, 
1860, drzeworyt wg rysunku Ludwika Piechaczka

5 | „Szpital Dzieciątka Jezus z widokiem na 
pl. Warecki”, 1897, fotografia L. Kowalskiego (?) 
reprodukowana w „Tygodniku Ilustrowanym”

...............................................................................
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wielokrotnie dotychczasowe szpitale 
warszawskie, o  przestronnych salach 
i  reprezentacyjnej kaplicy. Na mocy 
aktu erekcyjnego z  22 maja 1758  r. 
król podniósł ten największy szpital 
w  mieście (w murach mogło przeby-
wać 3 tys. osób) do rangi Szpitala Ge-
neralnego Warszawy, gwarantując mu 
jednocześnie stałe dochody z  eksplo-
atacji soli w  Wieliczce i  Bochni oraz 
fundusze z  kar sądowych. Szpital ten 
wchłonął dotychczasowe placówki 
opiekuńcze – szpitale: Świętego Du-
cha (z ul. Piwnej i z ul. Freta), św. Ła-
zarza, św. Benona oraz Dom Podrzut-
ków im. Dzieciątka Jezus (z Krakow-
skiego Przedmieścia) i  dom popraw-
czy cuchthauz. 

Rozbudowa uwarunkowana była 
koniecznością zaspokojenia naj-
pilniejszych potrzeb społecznych. 
Oprócz funkcji leczniczej obiekt peł-
nił funkcje przytułku dla żebraków, 
starców, kalek, umysłowo chorych, 
aresztu policyjnego i  przede wszyst-
kim sprawował opiekę nad podrzut-
kami. Budynek przeznaczony dla tak 
różnorodnych celów był budowlą bar-
dzo nowatorską. Dnia 21 maja 1761 r. 
August III drugim aktem erekcyjnym 
rozszerzył działalność Szpitala Gene-
ralnego − miał on odciążyć ulice mia-
sta z  obecności nędzarzy, włóczęgów 
i  żebraków. Szpital dysponował od-
działem wojskowym, złożonym z  12 
żołnierzy i  oficera, którego zadaniem 
było pilnowanie porządku na terenie 
placówki i zbieranie włóczęgów z ulic. 
Król zobowiązał się do finansowania 
tej działalności, przeznaczając roczną 

pensję z żup solnych. Kupcy warszaw-
scy z wdzięczności za uwolnienie mia-
sta od kłopotliwych mieszkańców za-
deklarowali regularne wpłaty na cele 
szpitala – tzw. asekurowaną jałmuż-
nę tygodniową. Zarząd szpitala po-
wierzono Księżom Misjonarzom, 
a władzę nieograniczoną – rektorowi. 
W  1761  r. powołano Radę Szpitala, 
składającą się z biskupa poznańskiego 
Teodora Czartoryskiego, ks. Hiacyn-
ta Śliwickiego oraz starosty warszaw-
skiego Alojzego Fryderyka Brühla 
i  oczywiście rektora, którego funkcję 
pełnił do śmierci w  1768  r. ks. Bau-
douin. Ciesząc się wielkim autoryte-
tem, do końca życia zabiegał o dobre 
funkcjonowanie placówki, a szczegól-
nie o  jej finanse. Stały dopływ środ-
ków zapewnił szpitalowi ustanowio-
ny przez króla Stanisława Augusta 
7  maja 1765  r. Order św. Stanisława 
Biskupa Męczennika. Co roku w ko-
ściele Świętego Krzyża odbywały się 
nabożeństwa orderowe, a  kawalero-
wie orderu zobowiązani byli do wpła-
cenia jednorazowo 25 czerwonych 
złotych i w kolejnych latach po 4 czer-
wone złote na publiczny Szpital Dzie-
ciątka Jezus.

W 1772 r. funkcję rektora szpitala 
objął ks. Michał Jaszewski. Zachował 
się jego opis szpitala z  1775  r., któ-
ry pomaga ustalić, jak Fontana roz-
wiązał rozkład wnętrza. Kompleks li-
czył 14 sal szpitalnych oraz wiele po-
mieszczeń pomocniczych dla osób 
wymagających separacji albo chorych 
umysłowo lub zakaźnie oraz dla ko-
biet brzemiennych. Nad posiłkami, 

porządkiem i  edukacją czuwały sza-
rytki, ich charakterystyczne kornety 
(noszone od 1685  r.) zrosły się z  wi-
zerunkiem szpitala. W kolejnym opi-
sie szpitala z  1791  r. Jaszewski poda-
je dużo większą liczbę łóżek w  każ-
dej z sal. Przy kordegardzie znajdowa-
ła się izba dla chorych „z krostkami”, 
a na dziedzińcu szpitalnym stał budy-
nek dla rezydentów, prywatnie opła-
cających swój pobyt. Bliżej ul. Mar-
szałkowskiej ulokowano zabudowa-
nia gospodarcze: stajnię, wozownię, 
spichlerz, chlew, browar, młyn, kur-
niki, rzeźnie. Z tego okresu pochodzi 
akwarelowy widok szpitala autorstwa 
Zygmunta Vogla. Od strony ul. Prze-
skok znajdował się ogród i  cmentarz 
(między dzisiejszą Szpitalną i Zgody), 
gdzie stał obelisk, upamiętniający 30 
tys. pacjentów szpitala, zmarłych w la-
tach 1757-1799. Ze sprawozdań wy-
nika, że umieralność była bardzo duża 
– średnio co piąty pacjent nie przeży-
wał. Wytyczono nowy cmentarz na 
gruntach Folwarku Świętokrzyskiego 
(u zbiegu ul. Lindleya i  Nowogrodz-
kiej) i tam przeniesiono, istniejący do 
dzisiaj, obelisk.

Z 1790 r. pochodził datowany i sy-
gnowany nazwiskiem Orłowski ob-
raz przedstawiający postać ks. Bau-
douina obok rozrysowanych zabudo-
wań gmachu szpitalnego, widzianych 

6 | „Główny budynek Szpitala Dzieciątka 
Jezus przy ul. Lindleya, flankowany kaplicami: 
katolicką i prawosławną”, po 1901, fotografia 
nieznanego autora

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

6

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2013    |   39



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

od strony placu. Obraz o  wymiarach 
194  x  225  cm znajdował się w  kan-
celarii i  był tam prawdopodobnie je-
dynym wizerunkiem misjonarza, 
a  na przeciwległej ścianie wisiał „sze-
reg portretów wielkich dobrodziejów” 
(ks.  Franciszek Śmidoda, Baudouin, 
„Polski Słownik Biograficzny”, t.  I, 
1935, s. 358). Niestety, dzieło Or-
łowskiego uległo zniszczeniu podczas 
bombardowania Warszawy w 1939 r., 
dziś znane jest tylko z  reprodukcji. 
Mimo niskiej wartości artystycznej 
stanowi świetne źródło informacji 
o całym założeniu architektonicznym 
przy pl. Wareckim. 

Po 1794  r. instytucja przecho-
dziła wiele przeobrażeń. Duże zmia-
ny wprowadziła administracja pru-
ska po 1796  r. Po ponad 50 latach 
użytkowania szpital wymagał remon-
tu. W  latach 1824-1826, przebudo-
wując gmach według projektu Alek-
sandra Graffa, przedłużono fasadę 
w stronę północną, budynek otrzymał 
nowe skrzydło wzdłuż pl. Wareckiego 
i  ul.  Świętokrzyskiej, uzyskał surowy, 
klasycystyczny wystrój, front został 
nadbudowany jednym piętrem, a po-
środku zaplanowano wejście. Powsta-
ły nowe obiekty przy ul. Zgody, dom 
położniczy zaprojektowany przez An-
drzeja Gołońskiego, gmach prosek-
torium autorstwa Władysława Ko-
smowskiego oraz teatr anatomiczny. 
Szpital frontem zwrócony był w stro-
nę wschodnią, otwierał się na ul. Szpi-
talną swą długą, liczącą 220 m fasa-
dą. Na miejscu ulicy wytyczony został 
plac, początkowo nazywany pl. Dzie-
ciątka Jezus, około 1870  r. – pl.  Wa-
reckim, a od 1921 r. – pl. Napoleona 
Bonapartego (z okazji 100. roczni-
cy śmierci cesarza Francji). Po drugiej 
wojnie światowej plac otrzymał nazwę 
Powstańców Warszawy.

Car Mikołaj I  w  1838  r. odebrał 
zarząd szpitala księżom misjonarzom 
i  siostrom szarytkom, pozostawiając 
im tylko prawo do sprawowania po-
sługi religijnej. W  całym Królestwie 
Polskim nad zakładami dobroczyn-
nymi ustanowiono Radę Opiekuńczą, 
miejscowymi sprawami zajmowała się 
Rada Szczegółowa (lekarz naczelny, 
starsza siostra miłosierdzia, kapelan 

starszy, to jest dawny rektor, kilku 
obywateli miejskich i urzędników). 

Koniec XIX w. to okres bardzo 
trudny dla szpitala. Liczba przyjmo-
wanych dzieci stale rosła, a ponadstu-
letni obiekt dysponował tylko 14 sa-
lami. Budynki przesiąknięte wilgocią 
i wyziewami bakterii, nieremontowa-
ne, nie spełniały standardów higieny. 
Oddanie na licytację posiadłości wiej-
skich zmniejszyło dochody szpitala. 
Decyzją Rady Dobroczynności Pu-
blicznej 1  września 1871  r. zamknię-
to koło podrzutków, a kolejnym kro-
kiem była decyzja o  sprzedaniu tere-
nów Szpitala Generalnego Warszawy 
i wybudowaniu nowych gmachów na 
innym terenie. W 1891 r. przeniesio-
no do Tworek pod Pruszkowem za-
kład dla obłąkanych kobiet, a  1500 
podrzutków oddano na wieś do wy-
karmienia mamkom. W  1898  r. bu-
dynki szpitalne rozebrano, wytyczo-
no nowe ulice, teren podzielono na 
40 parceli i  sprzedano. Ocalała jedy-
nie kaplica, która w  1904  r. została 

przebudowana według projektu Sta-
nisława Grochowskiego. Budynek 
skrócono, a ściana boczna stała się fa-
sadą nowego kościoła Imienia Jezusa. 
W  1953  r. rozebrano ostatecznie ka-
plicę. Do dzisiaj nie przetrwało nic 
z  zabudowań szpitala, istnieje nato-
miast mała uliczka, łącząca ul. Jasną 
z  pl. Powstańców Warszawy, nazwa-
na w 1903 r. imieniem ks. G. P. Bau-
douina.

Kamień węgielny trzeciej siedziby 
poświęcił proboszcz kościoła św. Bar-
bary 24 lipca 1897 r. Budowę pierw-
szego nowoczesnego szpitala pawilo-
nowego podjęto na niezabudowanych 
terenach (dawnego Folwarku Święto-
krzyskiego) pomiędzy Stacją Filtrów 
i  Al. Jerozolimskimi z  funduszy uzy-
skanych ze sprzedaży placów i  do-
mów. Budowa trwała do 1901  r., na-
wiązywała w swym kształcie do form 
gotyckich, projekt zlecono Józefowi 
Piusowi Dziekońskiemu. Wzorowa-
no się na najlepszych placówkach eu-
ropejskich, głównie na szpitalach Frie-
drichshein w  Berlinie i  Eppendorf 
w  Hamburgu („Zdrowie”, z. 7 (VII), 
1901, s. 533-542, 543-562). Obok 22 
pawilonów szpitalnych powstały pro-
sektorium i teatr anatomiczny, budyn-
ki gospodarcze, kuchnia, pralnia, ko-
tłownia. Szpital ulokowany został na 
dwóch placach, oddzielonych od sie-
bie trójkątnym parkiem. Mniejszą, 
trójkątną parcelę zajął Instytut Po-
łożniczy i  Dom Wychowawczy. Cały 
kompleks był jednolicie zaprojekto-
wany: kondygnacje miały wysokość 
około 4 m, terakota na podłodze, stro-
py ceglane, balkony drewniane, scho-
dy z  piaskowca szydłowieckiego, da-
chy kryte były blachą ( Jerzy Majew-
ski, Warszawa nieodbudowana. Me-
tropolia belle époque, Warszawa 2003, 
s.  116-122). Główny budynek admi-
nistracyjny flankowała z  jednej stro-
ny kaplica katolicka, z  drugiej – pra-
wosławna. Zastosowano w wyposaże-
niu szpitala nowoczesne rozwiązania, 
jak windy czy inkubator.

Nadal kontynuowano szczyt-
ną tradycję opieki nad podrzutkami. 
Podopiecznych przybywało, wyod-
rębniona ze szpitala placówka wycho-
wawcza, będąca kontynuacją Domu 

7 | „Projekt pomnika ks. Baudouina autorstwa 
Ludwika Kucharzewskiego”, 1869, drzeworyt 
wg rysunku Franciszka Tegazzo,  
wym. 18,1 x 11,7 cm

(ilustracje: 1-5,7 – w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, 6 – w zbiorach Biblioteki Narodowej)

...............................................................................
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Podrzutków ks. Baudouina zosta-
ła rozbudowana, nadbudowano dru-
gie piętro, dodano balkony. W 200-le-
cie istnienia placówki w 1936 r. nada-
no jej oficjalne imię ks. Baudouina 
i  wmurowano nad wejściem tabli-
cę z  powtórzonym z  frontu dawne-
go szpitala fragmentem Psalmu 27. 
Wizerunki darczyńców, które wraz 
ze szpitalem przeszły przeprowadz-
kę z  pl. Wareckiego, zawisły na ścia-
nach gabinetu dyrektorskiego Domu 
Wychowawczego przy ul. Nowo-
grodzkiej. 

W dramatycznych latach drugiej 
wojny światowej w  piwnicach scho-
wano archiwa, księgozbiór i  galerię 
portretów. Dom Wychowawczy dzia-
łał nieprzerwanie, stanowił schronie-
nie dla żołnierzy Państwa Podziemne-
go w  latach 1939-1945, tu odbywało 
się tajne nauczanie studentów medy-
cyny w tzw. Szkole Zaorskiego, udzie-
lano pomocy prześladowanej ludno-
ści żydowskiej. Ogród przyszpitalny 
zamienił się w cmentarz. Budynek był 
świadkiem powstania warszawskiego. 
Zabudowania szpitalne mimo wie-
lu uszkodzeń przetrwały wojnę i  już 
w  1945  r. po niewielkich remontach 
szpital wznowił pracę.

Do dzisiaj przetrwało 27 baro-
kowych portretów darczyńców, jako 
niezwykły zespół dokumentujący hi-
storię najstarszego w Warszawie, dzia-
łającego do dzisiaj szpitala im. Dzie-
ciątka Jezus. Portrety eksponowane 
niezmiennie w  kolejnych siedzibach 
Domu Podrzutków, placówce pręż-
nie działającej od blisko 280 lat, obec-
nie jako Dom Małych Dzieci im. ks. 
G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodz-
kiej 75, dowodzą chwalebnej posta-
wy społecznikowskiej Polaków. Po-
stać Baudouina przypomina, odtwo-
rzony po wojnie według projektu Lu-
dwika Kucharzewskiego z  1869  r. 
(znany z  drzeworytu Franciszka Te-
gazzo), pomnik misjonarza, który stoi 
w holu siedziby Domu Małych Dzie-
ci im. Ks. G.P. Baudouina. Szkoda, że 
nie przeznaczono dla niego miejsca 
w  okolicy ul. Szpitalnej, gdzie pier-
wotnie pomnik był planowany.  

Renata Higersberger

ZBIORY I ZBIERACZE

Portrety 
darczyńców 
ze Szpitala 
Dzieciątka Jezus
..............................................................................................................................................

W Domu Małych Dzie-
ci przy ul. Nowo-
grodzkiej 75 w War-
szawie przechował 

się zespół 27 portretów darczyń-
ców założonego przez Gabriela Bau-
douina w  Warszawie Domu Pod-
rzutków, przekształconego później 
w  Szpital Dzieciątka Jezus. Obra-
zy w  większości pochodzą z koń-
ca XVIII w. i są dziełem różnych 
malarzy, sygnowane są tylko dwa 
z nich, przez Antoniego Brygier-
skiego – wizerunek Andrzeja Kost-
ki Załuskiego biskupa krakowskie-
go (8) i  przez monogramistę L.P. 
(26) – Jakuba Grądzielskiego. Kil-
ka jest kopiami portretów znanych 
malarzy, takich jak Alexandra Rosli-
na – wizerunek Izabeli z Flemingów 
Czartoryskiej (22), Józefa Grassiego 
– wizerunek Józefy z Morsztynów 
Ossolińskiej (25), Marcella Baccia-
rellego – portrety króla Stanisława 
Augusta (13) i jego brata prymasa 
Michała Poniatowskiego (14).

O tych portretach wzmiankował 
piszący o szpitalu Julian Bartoszewicz 

(Historya Szpitala Dzieciątka Jezus, 
Warszawa 1870, s. 162-166). Znalazły 
się one na ekspozycji „Pamiątki starej 
Warszawy zebrane na Wystawie urzą-
dzonej staraniem T. O. N. Z. P. [To-
warzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości] w maju i  czerwcu 1911 
roku”. Tuż po pierwszej wojnie świa-
towej obrazy zostały spisane. Ręko-
pis zatytułowany Dom Wychowaw-
czy Dzieciątka Jezus, z 3 maja 1918 r. 
i dwa sporządzone według niego ma-
szynopisy przechowuje dział Zbiorów 
Ikonograficznych i Fotograficznych 

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

1 | Malarz nieokreślony, „Portret Urszuli 
z Bielińskich Czermińskiej”, pierwsza połowa 
XVIII w., olej, płótno, wym. 87 x 70 cm
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Muzeum Narodowego w Warszawie, 
tam też znajdują się czarno-białe foto-
grafie obrazów, zapewne z tego same-
go czasu. W  1962  r. niektóre obrazy 
były prezentowane na wystawie sztuki 
warszawskiej w Muzeum Narodowym 
w Warszawie z okazji 100-lecia istnie-
nia muzeum.

W zespole wymienionych obra-
zów bardzo ciekawa jest grupa sze-
ściu owalnych portretów nama-
lowanych na jednym płótnie, uję-
tych w  namalowane ramy, imitują-
ce drewniane, co sprawia wrażenie, 
że są współoprawne (1-6). Przedsta-
wiają one króla Augusta III Wettina, 

króla Stanisława Augusta, królewi-
cza Franciszka Ksawerego Ludwi-
ka, drugiego syna Augusta III, Hie-
ronima Szeptyckiego, biskupa płoc-
kiego, Karola Kreni (Krena), kano-
nika warszawskiego i Józefa Sołłohu-
ba, wojewodę witebskiego. Portret 
króla Stanisława Augusta wyróżnia 
się doskonałą jakością maniery ma-
larskiej i  przypomina wizerunek au-
torstwa Józefa Pitschmanna (1758- 
-1834) wykonany w 1789 r. (w zbio-
rach Muzeum Narodowego w War-
szawie). Podpisy pod każdym obra-
zem informują o zasługach każde-
go z portretowanych dla szpitala. Jak 

się wydaje, tak ujednolicone miały 
być wszystkie portrety. Fakt, że aż 10 
z pozostałych obrazów ma zbliżone 
wymiary (55 x 45 cm) i oprawionych 
jest w jednolite ramy takie przypusz-
czenie potwierdza. Napisy odnoszą-
ce się do portretowanych znajdują się 
na odwrociu płócien dublujących.

Ważnym obrazem w kolek-
cji, chociażby ze względu na zasłu-
gi poniesione przez sportretowaną 

2 | Zespół sześciu wizerunków, malarz 
nieokreślony, koniec XVIII w., olej, płótno,  
wym. 188 x 200 cm

...............................................................................
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na nim osobę na rzecz sióstr mi-
łosierdzia zajmujących się dzieć-
mi w Szpitalu Dzieciątka Jezus, jest 
„Portret Urszuli z Bielińskich Czer-
mińskiej”.

Mało znany wizerunek Augusta 
Czartoryskiego (1697-1782) w star-
szym wieku, z orderem św. Andrzeja, 
wstęgą i gwiazdą orderu Orła Białego 
(nadanym w 1731 r.) porusza widza 
swym realizmem, charakterystycznym 
dla twórców rodzimych.

Z kolei reprodukowany tu „Portret 
Izabeli z Flemingów Czartoryskiej”, któ-
rą Julian Bartoszewicz identyfikuje z do-
brodziejką, nazywaną w dokumentach 
„Szatorinska” lub „Czartońska” – to ko-
pia bardzo dobrego wizerunku funda-
torki słynnej kolekcji historyczno-ar-
tystycznej w  Puławach, namalowanego 
przez niezwykle cenionego szwedzkiego 
portrecistę Alexandra Roslina.  

Niezwykły w warunkach war-
szawskich fakt przechowania zespo łu 

obrazów z końca XVIII w. w swoim 
niemal pierwotnym miejscu wydaje 
się wart szczególnej uwagi obecnych 
mieszkańców stolicy. W 2012  r. Sto-
łeczny Konserwator Zabytków prze-
prowadził konserwację wszystkich 27 
obrazów, a jej rezultaty zaprezentowa-
no na wystawie „Przez okna życia. Ze-
spół XVIII-wiecznych portretów dar-
czyńców Domu Podrzutków ks. Bau-
douina”, w warszawskiej Kordegar-
dzie. Wydana przy tej okazji publi-
kacja zawarła nie tylko sprawozdanie 
konserwatorów z przeprowadzonych 
prac, ale też szersze omówienie każ-
dego obrazu, a przede wszystkim hi-
storię Domu Podrzutków, późniejsze-
go Szpitala Dzieciątka Jezus oraz jego 
założyciela ks. Piotra Gabriela Bau-
douina. 

Monika Ochnio

Obrazy przedstawiają:

1. króla Augusta III Wettina (1696-1763),
2. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-1798),
3. królewicza Franciszka Ksawerego Saskiego, syna Augusta III 
(1730-1806),
4. Hieronima Szeptyckiego, biskupa płockiego (1700-1773),
5. Karola Kreni (Krena), kanonika warszawskiego (1701-1764),
6. Józefa Sołłohuba, wojewodę witebskiego (1709-1781),
7. Urszulę z Bielińskich Czermińską, wizytkę (1703-1753),
8. Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego, biskupa krakowskie-
go (1695-1758),
9. Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego, biskupa krakowskie-
go (1695-1758),
10. Marcina Załuskiego, sufragana płockiego (1700-1768),
11. księdza Michała Barszczewskiego (1719-1802), błędny na-
pis późniejszy określa obraz jako wizerunek Piotra Gabriela 
Baudouina,
12. Hieronima Szeptyckiego, biskupa płockiego (1700-1773),
13. Michała Poniatowskiego, prymasa (1736-1794),
14. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-1798),
15. Barbarę z Duninów Sanguszkową (1718-1791),
16. Kunegundę z Sanguszków Czacką (1748-ok.1800),

17. Krystynę z  Sanguszków Bielińską (1741-1778), starościnę 
czerską,
18. Franciszka Bielińskiego (1742-1809), starostę czerskiego, 
19. Kazimierza Krasińskiego (1725-1802), oboźnego Wielkie-
go Koronnego,
20. Annę z Ossolińskich Krasińską (1749-1843), oboźną Wiel-
ką Koronną,
21. Augusta Czartoryskiego (1697-1782), wojewodę ruskiego,
22. Izabelę z Flemingów Czartoryską (1746-1835),
23. Joannę z Sułkowskich Sapieżynę (1736-1800),
24. Jana Klemensa Branickiego (1689-1771), hetmana Wielkie-
go Koronnego,
25. Józefę z Morsztynów Ossolińską (ok.1766-po 1807),
26. Jakuba Grądzielskiego (ok.1750 ?-po 1821), dyrektora de-
partamentu płockiego,
27. starszego mężczyznę (prawdopodobnie Antoniego Magiera, 
pisarza, fizyka, meteorologa, 1762-1837).
W 1818 r. zespół ten liczył o 5 wizerunków więcej, były to por-
trety Stanisława Kostki Ossolińskiego, Adamowej ks. Czarto-
ryskiej, biskupa płockiego Tomasza Staszewskiego, Tekli Sczy-
towej dziedziczki dóbr Goślice i  Stanisława Strzałkowskie-
go sędziego Trybunału Cywilnego Województwa Mazowiec-
kiego.

3 | „Portret Augusta Czartoryskiego w starszym 
wieku”, malarz nieokreślony, 1770-1780, olej, 
płótno, wym. 55 x 45 cm

4 | „Portret Izabeli z Flemingów 
Czartoryskiej”, nieokreślony kopista  
wg Alexandra Roslina, ok. 1780, olej, płótno, 
wym. 65 x 53,5 cm (owal)

..............................................................................
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Épinal, miejscowość w  Lota-
ryngii (departament Woge-
zy), zapisał się w historii eu-
ropejskiej grafiki XIX w. po-

wstałymi tam drzeworytami. Francu-
zi kwalifikują je zarówno do katego-
rii la gravure populaire (grafika ludo-
wa), jak i  l’imagerie populaire (drze-
worytnictwo ludowe). Cała, skądinąd 
pokaźna, épinalska produkcja była je-
dynie kontynuacją podobnego rodza-
ju sztuki graficznej, zna-
nej we Francji już znacznie 
wcześniej (co najmniej od 
XVI w.) pod postacią ob-
razków, przeznaczonych 
dla wiejskich analfabe-
tów. „Obrazki” takie wy-
cinał na drewnianym kloc-
ku (zwykle gruszy) szero-
ką i chropowatą linią ima-
gier, cartier vel dominotier. 
Byli to przeważnie rze-
mieślnicy, niemający żad-
nej artystycznej szkoły, 
którzy wykonywali w  ten 
sposób karty do gry, ta-
pety i  oprawy książkowe. 
Owe gravures lub images, 
odbijane za pomocą ręcz-
nej prasy na zwykłym, tu-
zinkowym papierze, były 
– z punktu widzenia tech-
niki – typowymi drzewo-
rytami langowymi, czyli 
wzdłużnymi. Koniecznie 
musiały być barwne. Kolo-
ry – wyjątkowo żywe, na-
sycone i  czyste (tzn. nie-
łamane), a  wręcz krzykli-
we i  pstrokate – płasko 
i szeroko kładziono za po-
mocą szablonów, a  dobór 
barw zmieniał się w zależ-
ności od pracowni. Czę-
sto odbitki kolorowano 

ręcznie akwarelą i gwaszem. Inną cha-
rakterystyczną cechą tych images po-
pulaires, obok swoistego prymitywi-
zmu, uproszczenia linii i  umowności 
kompozycji, było powielanie jednych 
i  tych samych wzorców, rytowanych 
w  dodatku w  ten sam sposób w  cią-
gu kilku wieków – od XVI do począt-
ku XX. Zmieniały się tylko ubiory, 
lecz tematy, a nawet upozowania po-
staci pozostawały niezmienne. Gwoli 

ścisłości, podobne naiwne „obrazki” 
sztychowano także na miedzi i  ryso-
wano na kamieniu litograficznym. 
Odbitki kolportowali, po najniższych 
cenach, domokrążcy i handlarze; było 
to dobre zajęcie, gdyż na początku 
XIX w. we Francji działało blisko dwa 
tysiące takich kolporterów. „Obrazki” 
od dawna miały swoich klientów, tak-
że w  Paryżu. Wiadomo, że opat Mi-
chel de Marolles, „książę kolekcjone-

rów”, kupował na rogach ulic 
podobne obiekty, a  w  ciągu 
zaledwie dziesięciu lat (1650- 
-1660) nabył ich tyle, że zgro-
madził w  pięknie oprawne 
tomy, które dzisiaj są ozdobą 
Gabinetu Rycin paryskiej Bi-
blioteki Narodowej.

Z Épinal związana jest „dy-
nastia” Pellerinów, którzy zało-
żyli najpierw typowo rzemieśl-
nicze przedsiębiorstwo (pro-
dukowano np. modne „paper 
dolls”, czyli papierowe plan-
sze, przedstawiające ubra-
ne lalki, a  ściślej – ich korpu-
sy, z  osobnymi rękami i  no-
gami – wszystko do wycina-
nia i  dowolnego doczepiania, 
wraz z  różnymi elementami 
stroju) i  kierowali nim, a  póź-
niej profesjonalnym zakładem 
drzeworytniczym, co najmniej 
przez cztery pokolenia. Naj-
starszy z  rodziny, Nicolas Pel-
lerin, pochodzący z  Mauva-
ges nad Mozą, działał w  Épi-
nal jako maître cartier, czyli 
kartownik (producent kart do 
gry), i tu zmarł w 1773 r. Sche-
dę po ojcu, pod szyldem „la Fa-
brique de Pellerin”, objął jego 
syn Jean-Charles (1756-1836), 
miejscowy zegarmistrz z  za-
wodu, wkrótce drzeworytnik 

Drzeworyty z Épinal
.........................................................................................................................................

1 | François Georgin, „Portret księcia Józefa Poniatowskiego”, 1838, 
drzeworyt barwny
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(imagier), rysownik, ilu-
strator i  edytor „obraz-
ków”, tworzonych od oko-
ło 1787 r. i wydawanych od 
około 1800 r. W 1796 r. Je-
an-Charles w  pełni rozwi-
nął swoją działalność wy-
dawniczą pod firmą „Ima-
gerie Pellerin”; oprócz kart 
do gry odbijał i upowszech-
niał ryciny (najpierw o  te-
matyce religijnej). Od 
1800 r. z tego przedsiębior-
stwa o  charakterze ręko-
dzieła uczynił profesjonal-
ne wydawnictwo drzewory-
towych „obrazków”, nazy-
wając je Imagerie d’Épinal. 
W  latach 1800-1810, czyli 
w  okresie najświetniejszych 
kampanii napoleońskich 
i  Pierwszego Cesarstwa, 
nie tylko ogromnie rozsze-
rzył tematykę wydawanych 
rycin, lecz także zatrud-
nił profesjonalnych, prze-
ważnie miejscowych drze-
worytników. W  1822  r. Je-
an-Charles wycofał się z in-
teresów, przekazując firmę 
synowi Nicolasowi (uro-
dzonemu w 1793 r.) i swo-
jemu zięciowi Pierre-Ger-
main Vadetowi. „Fabryka” 
wciąż zyskiwała na znaczeniu (w la-
tach 1832-1846 zatrudniano w  niej 
blisko 40 pracowników), a  „obrazki” 
odnosiły ogromny sukces, rozchodząc 
się po całej Francji. W 1858 r. utwo-
rzono rodzinną spółkę pod nazwą 
„Pellerin & Compagnie”, w skład któ-
rej, oprócz Nicolasa, wszedł jego syn 
Charles-Nicolas (1827-1887) i  inne 
osoby.

„Fabrique de Pellerin” nie mogła 
się obyć bez mniej lub bardziej wy-
kształconych grafików. I na tym polu 
Jean-Charles Pellerin okazał się nie-
zastąpiony, ponieważ to właśnie on 
nauczył techniki drzeworytu pocho-
dzącego z  Épinal Antoine’a Réveil-
lé (lub Reveillez, 1788-1870), wete-
rana armii napoleońskiej i  wielbicie-
la cesarza. Ów wiarus ciął na kloc-
ku pierwsze kompozycje batalistycz-
ne. Skoro uczestniczył w tylu bitwach 

napoleońskich, stał się niewyczerpa-
nym źródłem wciąż nowych tema-
tów, praktycznie odtwarzając tylko 
własne wspomnienia. Jego uczniem 
był naśladujący go w  stylu syn Nico-
las, urodzony w Épinal w 1824 r., oraz 
znacznie odeń zdolniejszy, a przy tym 
płodny François Georgin, także ro-
dowity épinalczyk (1801-1863), syn 
miejscowego kartownika André. Jako 
trzynastolatek rozpoczął terminowa-
nie u Pellerina (1814); w  atelier pra-
cował około 1820 r., a blisko dwa lata 
później został już kierownikiem pra-
cowni. Ciął na drewnianych matry-
cach liczne dzieła, najbardziej udane 
z nich sygnując: „Georgin F.”, „F. Geo-
rgin”, „Georgin”, „F. G.”, bądź powta-
rzającymi się dwu- lub trzykrotnie sa-
mymi inicjałami „G”. Wykształcił ko-
lejne pokolenie épinalskich artystów: 
malarza rodzajowego i  portrecistę 

Charlesa Françoisa Pinota 
(1817-1879) i  grafika Jeana- 
-Baptiste’a Vançona (1820- 
-1870), który miał stać się 
jego asystentem, kontynuato-
rem i  artystycznym spadko-
biercą.

Georgin od najmłod-
szych lat pozostawał pod sil-
nym urokiem legendy Bona-
partego, żywiąc dla jego oso-
by i  jego Wielkiej Armii głę-
boki kult (do tego stanu rze-
czy przyczynił się niewątpli-
wie wuj artysty – weteran 
Pierwszego Cesarstwa, Jo-
seph Thou venot, oraz wspo-
mniany nauczyciel Réveil-
lé). Stąd w  dorobku Georgi-
na, tego najważniejszego ksy-
lografa Pellegrinów, tema-
tyka napoleońska zajmowa-
ła czołowe miejsce. Znalazły 
się w  niej głównie sławne bi-
twy, portrety cesarza Francu-
zów i  innych osobistości oraz 
związane z nimi sceny, jak np.: 
„Bitwa pod Waterloo” (ok. 
1820 r.), „Przejście przez Górę 
Św. Bernarda” (1831), „Przej-
ście przez most w Arcole”, „Bi-
twa pod Piramidami” (obie 
kompozycje z  ok. 1835  r.), 
„Przejście przez Berezynę” 

(1835), „Pożegnanie cesarza z  armią 
w  Fontainebleau” (1834), „Napoleon 
na wyspie Św. Heleny” i „Grób Napo-
leona na wyspie Św. Heleny” (obie ry-
ciny z 1832 r.). Georgin wykonał tak-
że cykl portretów konnych, m.in. kró-
la Leopolda I  Belgijskiego, cara Mi-
kołaja I, generała Drouota i  Husseina 
Beya, deja Algieru (ok. 1830), oraz se-
rię pt. Glorie Nationale z wizerunkami 
m.in. marszałka Neya (1835) i księcia 
Murata (1836). Z prac o  tematyce re-
ligijnej można przykładowo wymienić 
„Sąd Ostateczny” (ok. 1830 r., powtór-
ne wydanie w  1876), „Świętą Rodzi-
nę” (1836), „Zdjęcie z Krzyża” (1837), 
„Chrzest Chrystusa” (1842). Były na-
wet drzeworyty odnoszące się do mi-
tologii, jak „Historia Pyrama i Tyzbe” 
z 1836 r.

W spuściźnie tego artysty spoty-
kamy również polonika, do których 

2 | François Georgin, „Portret konny generała Jana Zygmunta 
Skrzyneckiego”, ok. 1831, drzeworyt barwny 

........................................................................................................................
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należą: portret księcia Józefa Ponia-
towskiego ze wspomnianej serii Glo-
rie Nationale (1836) oraz scena bi-
tewna z  powstania listopadowego 
(1832) i  poprzedzający ją portret 
konny generała Jana Zygmunta Skrzy-
neckiego (ok. 1831). Dobór tych te-
matów nie był bynajmniej przypad-
kowy. Książę Józef został uwzględnio-
ny w tym reprezentacyjnym cyklu nie 
tylko z uwagi na udział w bitwie pod 
Lipskiem i  tragiczną śmierć w  Elste-
rze, lecz także dlatego, że jako jedy-
ny cudzoziemiec, nie-Francuz, otrzy-
mał godność marszałka Cesarstwa. 
Dwa pozostałe drzeworyty były swo-
istym dowodem pewnej aury ekscy-
tacji i  solidaryzmu artystów francu-
skich z  walczącymi o  niepodległość 
Polakami. Wszystkie te ryciny, oczy-
wiście barwne lub kolorowane, okaza-
łe wymiarami i zaopatrzone w obszer-
ne napisy objaśniające (nadruki), nie 
były już przeznaczone dla niepiśmien-
nych prostaczków.

Apoteozujący portret księcia Jó-
zefa Poniatowskiego, wywodzący się 
w  prostej linii od Bacciarellowskiego 
pierwowzoru malarskiego, został osa-
dzony w monumentalnej ramie. Skła-
da się na nią owal utworzony z dębo-
wego i laurowego wieńca, przeplecio-
nego wstęgą i ozdobionego orłem ce-
sarskim z  rozpostartymi skrzydła-
mi. Spod jego łap rozchodzą się sno-
py piorunów. Po bokach wizerunku 

wznoszą się, niby kolumny, działa ar-
matnie z wypisanymi miejscami bitew 
oraz panoplia. W części dolnej grafik 
umieścił scenę śmierci księcia w Elste-
rze, według popularnego obrazu Ho-
racego Verneta. Drzeworyt nie jest sy-
gnowany, w  odróżnieniu od pozosta-
łych poloników.

Wizerunek konny generała Skrzy-
neckiego, określonego jako „comman-
dant en chef les armées polonaises”, ma 
typowo imaginacyjny, umowny cha-
rakter. Nie da się tu określić jakiegoś 
pierwowzoru, bardziej jest prawdo-
podobne, że grafik z  żadnego takie-
go nie korzystał. Przedstawił polskie-
go ułana dosiadającego makietowe-
go rumaka i prezentującego w niezbyt 
szczęśliwym geście (bo tuż nad koń-
skim łbem) szablę „na sztorc”, na tle 
odległej sceny batalistycznej o niskim 
horyzoncie. Gdyby nie zamieszczo-
ny pod kompozycją obszerny biogram 
bohatera, można by sądzić, że ma się 
do czynienia z  niezbyt dokładnym 
studium kostiumologicznym mundu-
ru kawalerzysty wysokiej rangi.

W podobnie ogólny sposób Geor-
gin wykonał scenę z powstania listopa-
dowego, nadając jej tytuł „Combat des 
Polonais contre les Russes”. Nie wiado-
mo, o  jaką konkretnie bitwę chodzi, 
i  nie warto kusić się o  sprecyzowanie 
tematu. Można jedynie zidentyfikować 
konny oddział Kozaków, pierzchają-
cych przed nacierającą polską piechotą 

i  kawalerią. Na pierwszym planie to-
czy się zaciekła walka wręcz wśród roz-
bitych dział i powalonych koni. Geor-
gin i tym razem popuścił wodze fanta-
zji. Zapewne na miejscu nie dyspono-
wał wiarygodnym przekazem ikono-
graficznym z  dalekiej Polski, jednak-
że w  swoich kompozycjach historycz-
nych starał się wiernie kopiować ma-
larski oryginał, gdy miał do niego do-
stęp; tak było np. w przypadku wspo-
mnianego wyżej drzeworytu „Poże-
gnanie cesarza z armią w Fontaineble-
au”, ciętego na podstawie obrazu Hora-
cego Verneta.

Épinalskie drzeworyty przez bar-
dzo długi czas zachowały swój nie-
zmieniony styl, przez co są rozpozna-
walne na pierwszy rzut oka. Aspekt 
dydaktyczny z  pewnością zdomino-
wał w nich wartości artystyczne: ryci-
ny, odbijane w tysiącach egzemplarzy 
i  sprzedawane na jarmarkach w  całej 
Francji, ugruntowały legendę Napo-
leona, odpowiadając ludowemu zapo-
trzebowaniu na wielkie emocjonalne 
chwile epopei „małego kaprala”. Na-
bywane masowo, oprawiane w  ram-
ki i  wieszane po domach, doczeka-
ły się konfiskaty za Restauracji, lecz 
powróciły do łask za Ludwika Filipa. 
Jest niepodważalnym faktem, że – po-
mimo technicznych niedoskonałości 
– zawsze się podobały, poprzez swo-
ją ogromną dekoracyjność i  oszczęd-
ność wyrazu, poprzez szczery i  na-
iwny wdzięk, ujmujący, właściwie do 
dnia dzisiejszego, masowego adresata. 
Les images populaires z  Épinal, mają-
ce swój odpowiednik w rosyjskim łu-
boku, należą w  Polsce do rzadkości. 
Przeważnie są to polonika, poszuki-
wane i gromadzone zwykle przez mi-
łośników Napoleona, Pierwszego Ce-
sarstwa i  Księstwa Warszawskiego. 
O  ile trafiają się w  handlu antykwa-
rycznym, osiągają wysokie ceny.

Hanna Widacka

3 | François Georgin, „Bitwa Polaków 
z Rosjanami” (scena z powstania 
listopadowego), 1832, drzeworyt kolorowany 
(egzemplarz ze zbiorów rapperswilskich)

(wszystkie drzeworyty w zbiorach Biblioteki Narodowej)

..............................................................................
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Tytułowy bohater znane-
go filmu Roberta Zemec-
kisa Forrest Gump zasły-
nął m.in. dzięki sentencji: 

„Życie jest jak pudełko czekoladek. Ni-
gdy nie wiadomo, co ci się trafi”. Nawią-
zując do tej zabawnej refleksji, warto 
pokusić się o kilka uwag na temat nie-
gdysiejszych pudełek po słodyczach 
i  przypomnieć, że w  zbiorach Mu-
zeum Historycznego m.st. Warszawy, 
pośród różnorodnych zabytków życia 
codziennego przechowywane są rów-
nież opakowania po łakociach. W ze-
spole blisko stu pamiątek po warszaw-
skich fabrykach „cukrów i czekolady” 
znajdują się przedmioty dokumen-
tujące działalność firm Wedla, Fuch-
sa, Fruzińskiego, Anczewskiego czy 
„Franboli”.

Mamy również eleganckie bom-
boniery ze słynnej cukierni „L. Lour-
se”, w której gromadzili się warszawia-
cy na polityczne dysputy i gdzie zama-
wiano czekoladki dla dam zasiadają-
cych w lożach Teatru Wielkiego. Jed-
no z  metalowych pudełeczek po cu-
kierkach pochodzi ze znanej lwow-
skiej firmy Zalewskiego, która mia-
ła w  Warszawie przedstawicielstwo, 
i która codziennie dostarczała (samo-
lotem!) torty i  marcepanowe ciastka 
do słynnej międzywojennej kawiarni 
„Adria”.

W kolekcji najliczniej reprezen-
towane są opakowania warszawskie-
go „króla czekolady” – firmy „E. We-
del”, prowadzonej i  rozbudowywanej 
przez przedstawicieli kilku pokoleń. 

Założyciel dynastii przybył z  Berli-
na około 1845 r. i został współwłaści-
cielem cukierni przy ul. Piwnej. Oko-
ło 1851  r. kierował już Parową Fa-
bryką Czekolady na rogu ulic Mio-
dowej i  Kapitulnej. W  1865  r. roz-
rastający się zakład przeniesiono na 
ul. Szpitalną. Wizytówką wytwór-
ni stał się sklep w kamienicy na rogu 
ulic Szpitalnej i  Hortensji (później 
Górskiego), nazwany „Staroświec-
kim Sklepem”, ale wedlowskie sma-
kołyki sprzedawano w  wielu innych 
miejscach w Warszawie i kilku innych 
miastach. Wedlowie zasłynęli także 
z  troski o  swoich pracowników oraz 
z  hojnych dotacji na cele kulturalne. 
Po drugiej wojnie światowej fabryka 

została upaństwowiona i  przemiano-
wana na „Zakłady im. 22 lipca”, jed-
nakże bardzo szybko, wbrew woli 
spadkobierców, przywrócono trady-
cyjną nazwę.

Silną konkurencją dla Wedla była 
firma Franciszka Fuchsa. Ta pierw-
sza w  Warszawie fabryka słody-
czy została założona w  1829  r. przy 
ul. Miodowej. Po wojnie funkcjo-
nowała jako zakłady „Fuchs – Syre-
na”. Renomą cieszyły się także sło-
dycze Jana Fruzińskiego. Jego wy-
twórnia powstała w roku 1888 (albo 
1889). Do smakoszy tych łakoci zali-
czali się m.in. marszałek Józef Piłsud-
ski i  jego córki. Fruziński dbał o wy-
tworny wystrój firmowych salonów, 

Warszawa jak pudełko 
czekoladek

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

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

1 | Wnętrze sklepu Jana Fruzińskiego 
przy ul. Marszałkowskiej 75 w Warszawie, 1901 r.
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eleganckie kompozycje wystaw i  es-
tetyczne opakowania. Dobrą sławę 
zyskały słodycze produkowane przez 
Franciszka Anczewskiego. Jego spe-
cjalnością były marcepany o wymyśl-
nych kształtach. Za równie znako-
mite uchodziły wyroby spółki Rie-
se i Piotrowskiego, żartobliwie okre-
ślanej przez klientów jako „Ryzepio-
trowski”: karmelki, marcepany, mar-
moladki. Warszawiacy chętnie sięgali 

również po smakołyki produkowa-
ne przez firmę „Franboli”. Wytwór-
nia, założona na Pradze w  1922  r., 
została ochrzczona nazwą utworzo-
ną z  imion właścicieli – trzech braci 
Kiełbasińskich: Franciszka, Bolesła-
wa i Ignacego.

Podniebienia warszawiaków ra-
dowały czekoladki, pralinki, pastyl-
ki, draże, marmoladki, landrynki, kar-
melki, irysy i  biszkopty. Słodyczom 
nadawano oryginalne kształty m.in. 
ostryg, grzybków, cygar albo literek. 
Nietuzinkowe bywały również na-
zwy łakoci, np. wedlowskie landryn-
ki  sprzedawano jako „groszek mięto-
wy”, „perełki owocowe” czy „soczewi-
cę różaną”.

Przemyślany i  efektowny był spo-
sób pakowania smakołyków. Stoso-
wano barwne, przyciągające spoj-
rzenia pudełka, puszki i  torebki. 

Opakowania dekorowano koloro-
wymi nadrukami, złoceniami i  napi-
sami o  starannie dobranym kroju li-
ter. Inaczej wyglądały pudełka sło-
dyczy przeznaczonych dla dorosłych 
(głównie pań!), inaczej te produko-
wane specjalnie dla dzieci. Wytwor-
na bombonierka przez lata stanowiła 
nieodzowny atrybut damy w  teatral-
nej loży. Jarosław Iwaszkiewicz po la-
tach opisywał swoje wizyty w „Staro-
świeckim Sklepie” i  dziecięcą fascy-
nację „różowymi czy niebieskimi pu-
dłami, zrobionymi z  dwóch gatunków 
pluszu i z błyszczącego atłasu, przewią-
zanymi złotymi sznureczkami”. Tek-
turowe pudełko zazwyczaj na wiecz-
ku zdobił motyw kwiatowy. Umiesz-
czone wewnątrz czekoladki, pralinki, 
kandyzowane owoce i kwiaty spoczy-
wały na skomplikowanej konstrukcji 
z  serwetek z  woskowanego pergami-
nu, karbowanych bibułek i  srebrzy-
stych kuleczek. Nie brakowało nawet 
platerowanych szczypczyków, chro-
niących palce przed zabrudzeniem. 
W  zbiorach Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy jest  bombonierka po-
wleczona pąsową tkaniną i  ozdobio-
na pasmanterią. Mamy również  okrą-
głą bombonierę z początku XX w., de-
korowaną przedstawieniami fioleto-
wych sasanek na liliowym tle, z wytło-
czonym napisem „ L. Lourse”. Płaskie 
prostokątne pudełeczko po czekolad-
kach Fruzińskiego oklejone zostało 
brązowym matowym papierem imi-
tującym wężową skórę. Ciekawostkę 

.................................... 
2 | 3 | Opakowania 
po czekoladkach 
fabryki „L. Lourse” – 
z lat dwudziestych-  
-trzydziestych 
XX w. (2) i z lat 
trzydziestych XX w. (3) 

4 | Puszka 
po landrynkach fabryki 
„F. Anczewski”, 
początek XX w.

5 | Opakowanie 
po czekoladkach 
fabryki 
„Jan Fruziński”, 
początek XX w.

2 3

4 5
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stanowi pudełko w  formie jaja, które 
zapewne zakupiono jako wielkanoc-
ny podarunek. Oklejone jest atłasem 
w  kolorze poziomkowym, ozdobio-
ne pasmanteryjną taśmą i  dekorowa-
ne scenką z rokokową parą. Wewnątrz 
zachowały się bibułki, zaopatrzone 
w nadruki firmy „L. Lourse”.

Właściciele fabryk „cukrów i  cze-
kolady” przywiązywali wagę do ele-
gancji znaku firmowego. Przybierał 
on często formę stylizowanego pod-
pisu właściciela – tak było w przypad-
ku Lourse’a, Fruzińskiego, Fuchsa czy 
Wedla. Znaki firmowe, utrzymane 
w  stylu przełomu wieków, poddano 
korekcie w latach trzydziestych, kom-
ponując je w  duchu art déco. Wów-
czas też, w  obliczu szalejącego kry-
zysu atrakcyjne opakowanie potrak-
towano jako ważny element reklamy. 
Projektowanie zlecano uznanym ar-
tystom. Zatrudniano m.in. Tadeusza 
Gronowskiego, Zofię Stryjeńską czy 

Eryka Lipińskiego. Wedel zaprosił do 
współpracy modnego wówczas, spe-
cjalizującego się w  drukach reklamo-
wych włoskiego grafika Leonetta Ca-
piella – autora m.in. reklam szwajcar-
skiej czekolady Sucharda, producen-
ta czekolady „Milka”. Oprócz trady-
cyjnych bukiecików na wieczkach pu-
dełek zagościły geometryczne kom-
pozycje, na puszkach z  landrynka-
mi pojawiły się przedstawienia sto-
sów egzotycznych owoców, na toreb-
ce po śmietankowych toffi biały ko-
tek chłeptał  mleko z  miseczki, a  na 
opakowaniu kakao ciemnoskóry tra-
garz dźwigał kosz z  ziarnami kaka-
owca. Popularnym zabiegiem marke-
tingowym było dołączanie do słody-
czy np. serii fotosów gwiazd ekranu. 

Takie kartki towarzyszyły czekolad-
kom Fuchsa i  Wedla. Miłośnicy we-
dlowskich słodkości mogli kompleto-
wać również wizerunki polskich kró-
lów, żołnierzy czy samolotów. Orygi-
nalnym pomysłem „króla czekolady” 
były drewniane opakowania na łako-
cie dla dzieci, specjalnie zaprojekto-
wane przez Edwarda Manitiusa. Mia-
ły kształt biedronki, żyrafy, słonia 
albo jamnika, wewnątrz były wydrą-
żone i wypełnione cukierkami.

Zachowane opakowania po war-
szawskich słodyczach przypominają 
nam o  cukierniczych upodobaniach 
naszych pradziadków, ale również sta-
nowią świadectwo polskich dziejów. 
Cylindryczna puszka po cukierkach 
Anczewskiego ma dwujęzyczne napi-
sy – umieszczanie informacji cyrylicą 
wynikało z nakazów rosyjskich władz 
w  epoce zaborów. W  latach między-
wojennych na pudełkach słodyczy za-
gościły przedstawienia ułanów i  słyn-
ne scenki Zofii Stryjeńskiej, ilustru-
jące polskie tańce ludowe. W  pierw-
szych latach Polski Ludowej na wiecz-
ka pudełek wjechały traktory i wkro-
czyli murarze na tle rusztowań.

Uroda i  dekoracyjność opakowań 
po słodyczach sprawiały, że często 
nie wyrzucano ich po opróżnieniu ze 
słodkiej zawartości. Niektóre z  nich 
zachowywano na długie lata, wyko-
rzystując je jako szkatułki na drobia-
zgi, listy czy fotografie.

Agnieszka Dąbrowska

6 | 7 | 8 | Opakowanie fabryki „E. Wedel” – 
po drażetkach, lata dwudzieste-trzydzieste  
XX w. (6); po czekoladkach, lata trzydzieste 
XX w. (7); po karmelkach śmietankowych,  
lata trzydzieste XX w. (8)

9 | Opakowanie po czekoladkach fabryki 
„Zakłady Przemysłu Cukierniczego  
im. 22 Lipca” z lat sześćdziesiątych XX w. 

(wszystkie zdjęcia w zbiorach Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy;  
fot. 2, 7 – Ewald Pawlak, 3, 4, 5, 6 – Grażyna 
Kułakowska, 8, 9 – Adrian Czechowski) 

...............................................................................
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W Muzeum Historycz-
nym m.st. Warszawy 
znajduje się komplet 
mebli zaprojektowa-

ny przez architekta wnętrz Olgierda 
Szlekysa (1908-1980). Zbiór ten skła-
da się z zestawu szafek, stołu oraz ław- 
-siedzisk, które łącznie tworzą uni-
wersalny zestaw wyposażenia wie-
lofunkcyjnego wnętrza mieszkalne-
go. Meble wykonane zostały w  sto-
larni „Ładu” w  1969  r. i  otrzymały 
rok później I  nagrodę w  Ogólnopol-
skim Konkursie Ministerstwa Kultury 
i  Sztuki oraz „Cepelii”. Do muzeum 
trafiły w 1980 r. w związku z organi-
zowaną indywidualną wystawą prac 
Olgierda Szlekysa. Twórca ten przez 
pół wieku swej działalności związany 
był ze Spółdzielnią Artystów „Ład”, 
co niewątpliwie miało bardzo duży 
wpływ na ideologiczne podstawy jego 
sposobu myślenia o  projektowaniu 
i kształtowaniu przestrzeni. „Bycie ła-
dowcem” zobowiązywało bowiem do 
rzetelnego poznania materiału i tech-
nologii, w których opracowywany był 
przedmiot użytkowy oraz do precy-
zyjnego i  celowego konstruowania 
jego formy.

„Muzealne” meble, o prostej, zwar-
tej i  zharmonizowanej bryle, dosko-
nale wpisują się w  ładowską estetykę, 
jednocześnie stanowiąc rezultat oso-
bistych poszukiwań projektanta w dą-
żeniu do osiągnięcia optymalnych 
rozwiązań konstrukcyjnych i  funk-
cjonalnych w urządzaniu niewielkich 
wnętrz mieszkalnych. Zindywiduali-
zowane podejście do procesu kształ-
towania wyglądu przedmiotu, przy 
jednoczesnym zachowaniu głów-
nych wytycznych „Ładu”, czyli wy-
mogu wysokiego poziomu artystycz-
nego, było częścią ideologii spółdziel-
ni. Od jej członków (zgodnie z przed-
wojennymi standardami) oczekiwano 

twórczego podejścia do kwestii pro-
jektowania. Istotne było, żeby rezultat 
reprezentował „doskonałość formy, 
surowca i  wykonania”. Szlekys pra-
gnął zaprojektować meble, które dzię-
ki swej wielozadaniowości i  racjonal-
ności rozwiązań formalnych uporząd-
kują przestrzeń oraz zagospodarują ją 
zarówno w  wygodny, jak i  estetycz-
ny sposób. Kwestia precyzji warszta-
towej i  starannego wyboru materia-
łu była dla niego niepodważalnym 
punktem wyjścia, jak również ładow-
skie założenie, że podstawą kształto-
wania wyglądu przedmiotu użytko-
wego jest jego konstrukcja i związanie 

z  przestrzenią, w  której będzie funk-
cjonował. 

Szlekys, skupiając się na projek-
towaniu omawianego kompletu me-
bli przeznaczonego do niewielkie-
go gabarytowo mieszkania, stworzył 
zespół zamykanych szaf, zaopatrzo-
nych w  środku w  dużą liczbę półek, 
których usytuowanie można zmie-
niać w zależności od sposobu ich wy-
korzystania. Jedna z  szaf ma uchyl-
ny blat roboczy. Kubiczny masyw 
ustawiony jest na wysokim metalo-
wym stelażu, który odciąża konstruk-
cję oraz odsłaniając podłogę stwarza 
wrażenie optycznego powiększenia 

ŁADne mieszkanie
.........................................................................................................................................
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pomieszczenia. Ponadto prosta, zwar-
ta bryła szaf urozmaicona jest wzo-
rzystym opracowaniem powierzch-
ni drzwiczek, na których umieszczo-
ne są nadruki ładowskiego żakardu 
oraz stylizowane widoki przedstawia-
jące m.in. warszawską architekturę. 
W  połączeniu ze stołem, złożonym 
z  dużych, rozkładanych płaszczyzn 
i  ciągiem niskich ław-siedzisk, Szle-
kys stworzył komplet sprzętów o wy-
eksponowanej konstrukcji, który po-
przez wyważone proporcje i racjonal-
ne opracowanie łączy w sobie funkcje 
użytkowe i estetyczne. 

Opisywane meble, jak już wspo-
mniałam, pochodzą z  początku lat 
siedemdziesiątych XX w. W tym cza-
sie wcielenie w życie wypracowanych 
w  okresie międzywojennym podstaw 
pracy twórczej Spółdzielni nie było 
łatwe, gdyż architekt wnętrz pragną-
cy wykonywać indywidualne projek-
ty odbijał się od ściany ograniczeń 
PRL-owskiej rzeczywistości. Idea 

ZBIORY I ZBIERACZE

solidności wykonania oparta na su-
rowcach dobrej jakości nie szła w pa-
rze ze scentralizowanym sposobem za-
rządzania. Podporządkowanie „Ładu” 
„Cepelii” oraz ograniczenie roli arty-
stów doprowadziło do sytuacji, w któ-
rej podejmowanie pracy twórczej wy-
magało od projektanta niezwykłej wy-
trwałości i  samozaparcia. Szlekys, na-
leżący do przedwojennych entuzja-
stów rzetelnej roboty, bardzo długo 
bronił się przed postępującą biurokra-
tyzacją i  narzuconymi normami pro-
dukcyjnymi, jednak pod koniec życia 
zniechęcony trudnościami odsunął się 
od Spółdzielni. Było to bardzo bole-
sne doświadczenie, gdyż działalność 
projektowa Szlekysa wynikała z zaan-
gażowanej, prospołecznie ukształto-
wanej postawy twórczej, połączonej 
z  ładowską ideą tworzenia „dobrych 
przedmiotów”.

Do współpracy ze Spółdzielnią 
Artystów „Ład” Olgierd Szlekys zo-
stał zaproszony w  1934  r., w  czasie 
gdy był jeszcze studentem Akademii 
Sztuk Pięknych w  Warszawie. Stano-
wiło to duże wyróżnienie dla młode-
go człowieka, oznaczało bowiem do-
cenienie jego pracy przez profesorów 
warszawskiej uczelni. „Ład” powoła-
ny został do życia w 1926 r. i stanowił 

korporację wykładowców Szkoły  
Sztuk Pięknych (przekształconej 
w 1932 r. w ASP), jej studentów i ab-
solwentów. Podstawowym zadaniem 
Spółdzielni było wytwarzanie przed-
miotów wyposażenia wnętrz, dosko-
nałych pod względem formy, surow-
ca i  wykonania. Już w  samej nazwie 
określony został program ugrupowa-
nia, słowo „ład” oznaczało porządek, 
harmonię oraz wytwarzanie ładnych 
przedmiotów.

Piękno przedmiotu wynikać mia-
ło ze szlachetności proporcji zesta-
wianych elementów oraz z  doskona-
łej konstrukcji, traktowanej jako war-
tość estetyczna. Ładowskie opraco-
wanie formy opierało się na dokład-
nym przestudiowaniu właściwości 
materiału oraz technik jego obróbki. 
Dodać należy jeszcze postulat two-
rzenia sztuki rodzimej i zarazem no-
woczesnej, by w ten sposób wykreślić 
podstawy pracy twórczej artystów 
zrzeszonych w  Spółdzielni. Założe-
nia ideologiczne opracowane zostały 
przez profesorów warszawskiej Szko-
ły Sztuk Pięknych, którzy utworzyli 
„Ład”, m.in. Władysława Jastrzębow-
skiego, Józefa Czajkowskiego i Karo-
la Stryjeńskiego. Twórcy, wychowani 
w duchu potrzeby odrodzenia sztuki 

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

1 | Jesionowa sekretera, 1959 r.

2 | Kanapa, w tle jesionowe krzesło i krzesełko 
dziecięce – Konik, 1971 r.

3 | Modrzewiowy tapczan – kanapa

2 3
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stosowanej odwołującej się do ro-
dzimych wzorców i  sztuki ludowej, 
stworzyli rozpoznawalny styl kształ-
towania przedmiotów użytkowych, 
który świętował triumfy na Między-
narodowej Wystawie Sztuki Deko-
racyjnej i  Nowoczesnego Przemysłu 
w  Paryżu w  1925  r. Zorganizowa-
ną wówczas polską ekspozycję okre-
ślić można ogólnie jako rodzimą in-
terpretację sztuki dekoracyjnej, no-
szącej współcześnie miano art déco. 
To właśnie w  granicach tego stylu 
w  okresie międzywojennym działa-
li ładowcy. Podkreślić trzeba jedno-
cześnie, że integralną częścią ich po-
dejścia do pracy był indywidualizm 
twórczy, który prowadził niejedno-
krotnie do eksperymentowania z for-
mą i  materiałem. To, co łączyło te 
jakże różnorodne osobowości arty-
styczne, to poszukiwanie doskonałej 
konstrukcji wynikającej z  właściwo-
ści tworzywa i  metod stosowanych 
do jego opracowywania. Do ładow-
skiego grona z  pokolenia przedwo-
jennych uczniów SSP należeli m.in. 
Czesław Knothe, Marian Sigmund, 
Jan Kurzątkowski, Władysław Win-
cze oraz oczywiście Olgierd Szlekys. 

Ówczesne prace Szlekysa ce-
chowała prostota, oszczędna i  dość 
mocna forma, eliminująca wszel-
ką dekoracyjność niewynikającą 

z konstrukcji, oraz dążenie do wielo-
funkcyjności, dzięki której projekto-
wane meble stanowiły odpowiednie 
wyposażenie małych wnętrz miesz-
kalnych. Ponadto z racji techniczne-
go wykształcenia artysta kierował po-
wstałą w 1936 r. pracownią stolarską 
„Ładu”. Następnie w okresie okupacji 
wraz z Winczem stworzył spółkę au-
torską, która pod wspólnym szyldem 
projektowała meble odpowiadają-
ce wojennej rzeczywistości. Powsta-
ły wówczas eksperymentalne mode-
le sprzętów oszczędnych w  formie, 
wygodnych, lekkich, o  niewielkich 
gabarytach i  powściągliwej estety-
ce. Tandem Wincze-Szlekys stworzył 
w  tym okresie, a  także w  latach tuż 
po zakończeniu wojny zestawy sprzę-
tów, które w dużej mierze wyznaczy-
ły nowy kierunek rozwoju ładowskiej 
działalności. Po wojnie Spółdzielnia, 
mimo zderzenia się z  trudną socre-
alistyczną rzeczywistością gospodar-
ki planowanej, podjęła swą działal-
ność i w dużej mierze dzięki zaanga-
żowaniu Winczego i  Szlekysa stwo-
rzyła rozpoznawalny powszechnie 
styl urządzania małych wnętrz. Pro-
ponowane przez Szlekysa meble mia-
ły zapewnić użytkownikowi wygodę 
i  zaspokajać jego praktyczne potrze-
by mieszkaniowe. Stąd projektowa-
nie rozkładanych kanap i  stołów czy 

półek, które można było ze sobą ze-
stawiać i  rozbudowywać w  większe 
zespoły. Znamienna jest dbałość ar-
tysty o  jakość wykonania sprzętów, 
podkreślanie piękna materiału, eks-
ponowanie stolarskich wiązań i kon-
strukcyjne podejście do opracowania 
estetycznej wymowy całości. Każda 
z  wymienionych wartości stanowi-
ła ładowskie zaplecze artystycznych 
działań Szlekysa.

Niestety, narastające niekorzystne 
zmiany w profi lu działania Spółdziel-
ni, jej podporządkowanie „Cepelii” 
i  odgórnym nakazom doprowadziło 

4 | Komplet szaf brzostowych (z górskiego 
wiązu) na wspólnym stelażu, drzwi lewej szafy 
pokryte tkaniną żakardową Batory powlekaną 
poliestrem, drzwi szaf środkowej i prawej pokryte 
tkaniną z widokami Krakowa, również powlekaną 
poliestrem, 1969 r.

5 | Komplet brzostowych szaf na wspólnym 
stelażu, drzwi lewej i prawej szafy pokryte 
tkaniną z widokami z warszawskich Łazienek, 
powlekaną poliestrem, drzwi szafy środkowej 
pokryte tkaniną żakardową Batory, również 
powlekaną poliestrem, 1969 r.

6 | Brzostowa sekretera na stelażu, drzwiczki 
pokryte tkaniną powlekaną poliestrem, 1969 r.

(zdjęcia: 1-3 – fot. archiwalne z wystawy „Olgierd 
Szlekys. Wnętrza, meble, malarstwo”, 
4 marca – 2 maja 1982 r. w Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy; 4-6 – fot. Monika Siwińska) 

..............................................................................
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Jeśli ktoś zapoznał się z  książ-
ką Krzysztofa Dunin-Wąsowi-
cza Warszawa 1914-1918 (wyd. 
1989  r.), to znalazł tam mylną 

      informację, że przedwojenna ta-
blica z  kamienicy Jana Kilińskie-
go przy ul. Szeroki Dunaj 5 zosta-
ła zniszczona w czasie drugiej wojny 
światowej. Tablica istnieje i jest obec-
nie eksponowana w Muzeum Cechu 
Rzemiosł Skórzanych przy ul. Wąski 
Dunaj 10.

Pierwszym sygnałem o  zachowa-
niu tablicy mogły być nieocenione ry-
sunki inwentaryzacyjne całych pie-
rzei ulicznych, dokumentujące znisz-
czenia Starego Miasta w  Warszawie. 
Inwentaryzacja została wykonana 

w  1953  r. przez pracowników i  stu-
dentów Wydziału Architektury Po-
litechniki Warszawskiej pod kierun-
kiem arch. Zdzisława Tomaszewskie-
go z  Zakładu Architektury Polskiej. 
Efekty inwentaryzacji opublikowano 
w „Tece Konserwatorskiej Centralne-
go Zarządu Muzeów i  Ochrony Za-
bytków” z  1956  r. Na jednym z  za-
mieszczonych tam rysunków widać 

Powojenne 
wędrówki 
zabytkowej 
tablicy
...................................................................................................................................................

do odejścia Szlekysa w 1950 r. ze sta-
nowiska dyrektora zarządu. Arty-
sta w  następnych latach wraz z  inny-
mi członkami wciąż bronił „Ładu” 
przed obniżeniem jakości produk-
cji i administracyjną kontrolą, uczest-
niczył również w  ładowskich wysta-
wach. Decyzje podejmowane przez 
władze zwierzchnie prowadziły jed-
nak do obniżenia artystycznej rangi 
Spółdzielni.

Wbrew powojennej rzeczywi-
stości Olgierd Szlekys oraz pozosta-
li przedwojenni członkowie „Ładu” 
pozostawali przez cały czas swej 
twórczej działalności wierni arty-
stycznemu credo Spółdzielni: poszu-
kując harmonijnych rozwiązań kon-
strukcyjnych stanowiących o pięknie 
projektowanych przedmiotów dążyli 
do doskonałości formy, surowca i wy-
konania.

Monika Siwińska

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

1 | Rysunek inwentaryzacyjny z 1953 r., 
dokumentujący stan zachowania fasad 
zachodniej pierzei Szerokiego Dunaju 
po zniszczeniach wojennych; kamieniczka 
z tablicą trzecia od lewej strony (wg „Teka 
Konserwatorska Centralnego Zarządu Muzeów 
i Ochrony Zabytków”, z. 4, 1956)

6

miejsce umieszczenia tablicy
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mały prostokąt tablicy na jej dawnym 
miejscu w zachowanej części fasady.

Prawdopodobnie w  trakcie odbu-
dowy tablicę zdemontowano i  prze-
wieziono na Podzamcze, gdzie już 
wcześniej składowano rzeźby i  deta-
le architektoniczne wydobyte z  ruin 
warszawskich obiektów zabytkowych. 
Złożono tu m.in. odzyskane elemen-
ty kamienne z  zamku, fragmenty 
tympanonu Pałacu Brühla, obramie-
nia okien drugiego piętra kamienicy 

Kościelskich i  rzeźby z gmachu PKO 
przy ul. Bugaj. Około 1973  r. wła-
śnie na tym składowisku zauważono 
płytę z  domu Jana Kilińskiego. Stało 
się to w  trakcie rozpoznawania i  po-
rządkowania złożonych tu elemen-
tów zamkowych, niedługo po zgodzie 
władz na podjęcie od dawna oczeki-
wanej przez społeczeństwo odbudo-
wy zamku.

Tablica tkwiła w składowisku jesz-
cze do 1975  r., kiedy Dyrekcja Roz-
budowy Miasta Warszawa Wschód, 
główny inwestor, powołała komi-
sję do klasyfikacji pozostałych ele-
mentów, niewykorzystanych przy od-
budowie zamku. Podzamcze miało 
być całkowicie uporządkowane jako 

teren przyszłych ogrodów zamko-
wych. Wtedy właśnie odnalezioną ta-
blicę przewieziono do Muzeum Ce-
chu Rzemiosł Skórzanych i  złożono 
w muzealnej piwnicy.

Wkrótce jednak dokładnie zapo-
mniano o jej istnieniu. Dopiero przed 
dwoma laty przewodniczka po mu-
zeum, pani Wiesława Kukuć, zainte-
resowała się zabłoconą, wielką tablicą 
porzuconą w piwnicy. Tablicę oczysz-
czono i przeniesiono do pomieszczeń 
muzealnych. Tekst płyty był już bar-
dzo słabo czytelny, więc pani Wie-
sława wzmocniła napisy czarną far-
bą. Można się zżymać na tego rodzaju 
zabieg konserwatorski, ale w  danym 
momencie był uzasadniony − pozwa-
lał zwiedzającym odczytywać tekst ta-
blicy.

Płyta ma wymiary 58 x 72 x 12 
cm i  waży ok. 90 kg. Została odlana 
z  drobnoziarnistego betonu. Mimo 
upływu 97 lat napisy i  dekoracje ob-
ramienia zachowały ostrość kontu-
rów. Widoczne są jeszcze pozostałości 
pierwotnych farb. Napisy, orzeł, roze-
tki i ozdobne festony miały kolor be-
żoworóżowy, z którym kontrastowało 
ciemnoszare tło.

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

3 | Tablica odnaleziona na Podzamczu wśród 
elementów rzeźbiarskich i architektonicznych 
odzyskanych z ruin Warszawy 

4 | Obecny stan tablicy eksponowanej w Muzeum 
Cechu Rzemiosł Skórzanych w Warszawie

2 a b | Odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
na ścianie domu J. Kilińskiego w 1916 r. 
(wg „Tygodnik Ilustrowany”, nr 15, 1916  
– fot. W. Sariusza-Wolskiego) 

.............................................................................
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Tekst płyty jest sformułowany do-
stojną, starą polszczyzną: 

„Kamienicę tę posiadał
w niey mieszkał i umarł

JAN
KILIŃSKI

BOHATER NARODOWY
Pułkownik W. Polskich
Starszy Zgromadzenia

Szewców
ur. 1760 r.  um. 1819 r.

4.IV.1916”.

Powrót tablicy na swoje miej-
sce w  elewacji jest oczywiście spra-
wą dyskusyjną, chociaż niewątpli-
wie pożądaną. Dawna tablica ma bo-
gatszą formę plastyczną niż obecna, 
piękne liternictwo i  świetnie sformu-
łowany tekst. Konieczne jest jednak 

znalezienie środków na przeprowa-
dzenie pełnej konserwacji płyty i do-
prowadzenie jej wyglądu do dawnej 
świetności. Muzeum Cechu Rzemiosł 
Skórzanych nie sprosta samodzielnie 
temu zadaniu, bo ze względu na nie-
wielką liczbę zwiedzających i tak stale 
jest dofinansowywane.

Obecną tablicę osadzono w  fasa-
dzie kamienicy przy okazji obchodów 
200. rocznicy urodzin Jana Kilińskie-
go. Odsłonięcie nastąpiło w  kwiet-
niu 1961  r. Nowa tablica jest więc 
o 44 lata młodsza od pierwotnej.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na 
wielką różnicę wyglądu elewacji ka-
mienicy w momencie odsłaniania pły-
ty (4.IV.1916 r.), a obecną fasadą, po-
prawioną po wojnie. Poprawianie ar-
chitektury kamienic było niemal 

działaniem rutynowym prowadzą-
cych odbudowę architektów, rzeźbia-
rzy i plastyków. Kamienica Jana Kiliń-
skiego ma obecnie piękną kolorysty-
kę, stylowy portal wejściowy i  sgraf-
fitowe boniowanie parteru. Dawny 
właściciel byłby z  pewnością zado-
wolony z takich zmian, podobnie jak 
współcześni przechodnie i turyści za-
fascynowani urodą warszawskiego 
Starego Miasta. 

   
Wiesław Olszowicz 

Apel Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie realizuje projekt badawczy i edukacyjny poświęcony drzeworytom ludowym. 
Tworzone od  2011 r. Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych zaprasza na stronę www.drzeworyty.eu.
Czekamy na informacje o drzeworytach, które dotąd nie znalazły się w liczącej około 1000 zabytków bazie danych. Zachęcamy 
do współpracy amatorów i specjalistów, kolekcjonerów i konserwatorów − wszystkich, którym bliskie jest ulotne piękno dawnych 
drzeworytów.

Więcej informacji na temat tego projektu w artykule Grażyny Mosio Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych na stronie internetowej „Spotkań 
z Zabytkami”: www.spotkania-z-zabytkami.pl.

5 | Obecny wygląd kamienicy Jana Kilińskiego 

6 | Tablica informacyjna umieszczona 
na fasadzie kamienicy w 1961 r.

(zdjęcia: 3-6 – Wiesław Olszowicz) 

.............................................................................
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Galeria portretów 
rodziny Fergusonów 
Tepperów

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

W 2013  r. Muzeum Hi-
storyczne m.st. War-
szawy nabyło w  An-
glii dziewięć portre-

tów przedstawiających członków naj-
bliższej rodziny warszawskiego ban-
kiera Piotra Fergusona Teppera. Za-
kup został dofinansowany ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu 
„Kolekcje Muzealne”. W polskiej lite-
raturze naukowej obrazy były dotych-
czas zupełnie nieznane.

Piotr Ferguson Tepper (1732- 
-1794), najbogatszy w  Polsce ban-
kier końca XVIII w., był synem szkoc-
kiego szlachcica Williama Fergu-
sona, który na początku XVIII w. 
osiadł w  Poznaniu. Po śmierci ojca 
został wzięty na wychowanie przez 
stryja, Piotra Teppera (1702-1790), 
kupca i  finansistę, który go adopto-
wał, a  później stopniowo przekazał 
mu zarządzanie rozległymi interesa-
mi. Król Stanisław August za pomo-
cą domu bankierskiego Tepperów re-
gulował swoje zobowiązania finanso-
we (np. związane z budową Łazienek) 
i  zaciągał zagraniczne pożyczki. Był 
jego największym dłużnikiem. Piotr 
Ferguson Tepper miał rozległe wpły-
wy i prowadził wystawne życie. W pa-
łacu przy ul. Miodowej w  Warszawie 
oraz w  swoich dobrach w  Falentach 
gościł króla, przedstawicieli najwięk-
szych polskich rodów, ambasadorów 
i  cudzoziemskich posłów. Był wielo-
krotnie wzmiankowany w  relacjach 

cudzoziemców odwiedzających War-
szawę, co świadczy o jego wysokiej po-
zycji. W  1779  r. otrzymał indygenat 
szlachecki od króla Anglii, a w 1790 r. 
od polskiego sejmu. Tepperowie mieli 
czternaścioro dzieci, z  których czwo-
ro zmarło we wczesnym dzieciństwie. 
Małżonkowie oraz dwoje ich dzie-
ci zostali pochowani w  Warszawie 
na cmentarzu ewangelicko-reformo-
wanym. 

Po rodzinie zachowało się niewie-
le pamiątek, głównie dokumenty. Nie 
ocalało nic z wyposażenia pałacu przy 

ul. Miodowej, w  którym znajdowała 
się m.in. kolekcja cennych obrazów. 
Po krachu bankowym w  1793  r. me-
ble, kosztowności i dzieła sztuki z pa-
łacu zostały wyprzedane na licytacji 
na rzecz wierzycieli. Resztę wyposa-
żenia rozgrabiono w  1794  r. podczas 
napaści na pałac, w czasie której ban-
kier został śmiertelnie zraniony w gło-
wę. Przetrwało zaledwie kilka wize-
runków członków rodziny Ferguso-
nów Tepperów, nie wiemy, jak wyglą-
dał sam bankier. Tym większą war-
tość mają zakupione przez Muzeum 

1 | „Portret 
Marii Filipiny 
Tepper 
z synem 
Ottonem 
Walterem”

.....................
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Historyczne portrety tej ważnej dla 
Warszawy drugiej połowy XVIII w. 
rodziny. Kolekcja składa się z  ośmiu 
obrazów wykonanych w technice pa-
stelu na pergaminie oraz jednego na-
malowanego farbami olejnymi na de-
sce. Przedstawiono na nich żonę ban-
kiera Marię Filipinę Tepper, siedmio-
ro ich dzieci oraz dwóch zięciów. 

W kolekcji brak portretów Pio-
tra Fergusona Teppera oraz trzech 
najstarszych synów: Piotra Karola 
(ur. 1766), Filipa Bernarda [Kajeta-
na] (ur. 1767) i  Ludwika Wilhelma 
(ur.  1768). Portrety synów zaginęły, 
a  brak portretu głowy rodziny wyni-
ka z  faktu, że obrazy zostały namalo-
wane w lecie 1780 r., kiedy przebywał 
on zagranicą. 

Portrety stanowią jednolity ze-
spół, tła utrzymane są w  takiej samej 
szarozielonej tonacji. Wielkością wy-
różnia się portret Marii Filipiny Tep-
per (matki rodu i  zleceniodawczyni 
wizerunków), który jest ponad dwu-
krotnie większy. Kobiety mają fry-
zury charakterystyczne dla tego cza-
su − włosy wysoko upięte, ozdobio-
ne wstążkami i  kwiatami. Mężczyź-
ni noszą pudrowane peruki z  lokami 
podwiniętymi nad uszami. Obrazy są 
wysokiej klasy artystycznej, cechuje 

je pewność i  precyzja rysunku. Za-
stosowanie techniki pastelowej wyni-
ka z mody na pastele w drugiej poło-
wie XVIII w. oraz z chęci wykonania 
podobizn w  jak najkrótszym czasie. 
Nielogiczny z pozoru fakt namalowa-
nia najstarszej córki Henryki Katarzy-
ny olejem na desce spowodowany był 
prawdopodobnie rezygnacją z  pra-
cochłonnej techniki olejnej na rzecz 
znacznie szybszej, pastelowej. 

Portrety były podarunkiem Ma-
rii Filipiny Tepper dla Waltera Fer-
gusona, stryjecznego brata jej męża. 
Latem 1780  r., kiedy Piotr Ferguson 
Tepper wyjechał z  kraju, aby m.in. 
spotkać się w  Edynburgu z  Walte-
rem Fergusonem, żona bankiera zle-
ciła wykonanie portretów całej ro-
dziny i wysłała je kuzynowi do Edyn-
burga. Portrety dotarły do adresa-
ta w  końcu grudnia 1780  r. i  wywo-
łały podziw dla tak wspaniałej rodzi-
ny z Polski. 12 stycznia 1781 r. Walter 
Ferguson pisał w liście do Piotra Fer-
gusona Teppera: „[…] około trzy tygo-
dnie temu otrzymałem wizerunki wa-
szej rodziny, w tak doskonałym stanie, 
w  jakim zapakowano je w Warszawie. 
[…] żaden prezent […] nie sprawiłby 
mi równie wielkiej przyjemności […]. 
Wyobrażam sobie, że znam każdą ze 

sportretowanych osób. Stały się one dla 
mnie towarzystwem. Wielokrotnie były 
oglądane przez naszych krewnych i ich 
znajomych, którzy specjalnie przycho-
dzą do mnie je podziwiać. Nie zdaje-
cie sobie sprawy, jaką rzadkością w na-
szych stronach jest taka piękna i  duża 
rodzina […]. Przyjąłem, Drogi Przy-
jacielu, ten książęcy dar portretów od 
Pańskiej miłej małżonki, i uważam go 
za oznakę najwyższego szacunku”. 

Kolekcja portretów Fergusonów 
Tepperów jest świadectwem wzrostu 
znaczenia rodziny i  dziecka u schył-
ku XVIII w. Żyjącą w  harmonii ro-
dzinę zaczęto postrzegać jako wielką 
wartość, fundament społeczeństwa. 
Znalazło to wyraz w portrecie. Zaczę-
ły powstawać zbiorowe portrety ro-
dzinne, w których akcentowano więź 
uczuciową łączącą rodziców i  dzieci; 
spopularyzowały się wizerunki dzie-
cięce. Tendencja ta osiągnęła swoją 
kulminację w  malarstwie mieszczań-
skim okresu biedermeieru. 

Pastelowe portrety Ferguso-
nów Tepperów wykonał w  1780  r. 

2 | „Portret Karoliny Róży Ferguson Tepper”

3 | „Portret Józefa von Axta“

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

2 3

   Spotkania z Zabytkami       11-12  2013    |   57



w  Warszawie malarz berliński, 
Johann Bardou (czynny w dru-
giej połowie XVIII w.) (Marian 
Gumowski, Bardou (Bardow) 
Johann P., [w:] Ulrich Thie-
me, Felix Becker, Allgemeines 
Lexikon der Bildenden Kün-
stler von der Antike bis zur Ge-
genwart, Bd. 2, Leipzig 1908, 
s. 490; Andrzej Ryszkiewicz, 
Bardou (Bardow, Bardoux) Jo-
hann, [w:] Słownik artystów 
polskich i  obcych w  Polsce dzia-
łających, Wrocław 1971, t. 1, 
s. 91; Neil Jeffares, Bardou, Jo-
hann, [w:] Dictionary of pastel-
lists before 1800. Online edition. 
Publikacja dostępna w interne-
cie: www.pastellists.com). Studiował 
na Akademii Sztuk w  Berlinie. Spe-
cjalizował się w  portretach wykona-
nych pastelami; uważa się go nawet za 
jednego z  prekursorów tego rodzaju 
malarstwa w Berlinie. W Polsce prze-
bywał przez jakiś czas w latach około 
1775-1780. Malarzowi przypisuje się 
pięć portretów wymienionych w  in-
wentarzu galerii malarstwa Stanisława 

Augusta (Tadeusz Mańkowski, Gale-
ria Stanisława Augusta, Lwów 1932, 
poz. 601-605, s. 503). Żaden z  nich 
się nie zachował. Po roku 1780 wyje-
chał do Rosji, gdzie zyskał dużą popu-
larność jako portrecista. W  zbiorach 
rosyjskich zidentyfikowano ponad 
50 jego prac. Johann Bardou jest czę-
sto mylony z innym berlińskim paste-
listą o  tym samym nazwisku, Paulem 

Josephem Bardou (1747- 
-1814), swoim kuzynem, 
członkiem Berlińskiej Akade-
mii Sztuk. Nie wiadomo, kto 
jest autorem obrazu olejnego 
przedstawiającego Henrykę 
Katarzynę Tepper.  

Portrety rodziny Ferguso-
nów Tepperów należą do naj-
cenniejszych nabytków Mu-
zeum Historycznego ostat-
nich lat. Ich wartość polega 
na tym, że udało się odkryć 
i  pozyskać całą galerię portre-
tów rodzinnych z  kręgu war-
szawskiej elity finansowej dru-
giej połowy XVIII w. Są jed-
ną z  niewielu zachowanych 
pamiątek po bankierskiej ro-
dzinie, która kształtowała go-
spodarcze oblicze Warsza-
wy okresu stanisławowskiego. 
Stanowią także jedyne zacho-

wane świadectwo pracy artystycznej 
w  Warszawie berlińskiego pastelisty, 
Johanna Bardou.

Portrety można będzie oglądać 
na wystawie w  Muzeum Woli (Od-
dział Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy) od 3 grudnia 2013 do 31 
stycznia 2014 r.

Jacek Bochiński

Z WIZYTĄ W MUZEUM

1. Portret Marii Filipiny Tepper (1739-1792) z  najmłodszym  
synem Ottonem Walterem (1779-1797). Pastel, gwasz, perga-
min, wym. 78 x 59,5 cm, owal. Maria Tepper siedzi na fotelu 
i trzyma na kolanach niespełna rocznego syna. 
2. Portret Henryki Katarzyny Ferguson Tepper (1763-1834). 
Olej, deska, wym. 30,9 x 24,5 cm, owal. Popiersie zwrócone 
w lewo. Najstarsza córka Piotra Fergusona Teppera i Marii Fili-
piny, od 1780 r. żona Augusta Wilhema Arndta. 
3. Portret Augusta Wilhelma Arndta (ok. 1761 − ?). Pastel, 
gwasz, pergamin, wym. 29 x 23,5 cm, ośmiobok. Popiersie zwró-
cone w  lewo. Syn wrocławskiego radcy wojennego króla Prus, 
zatrudniony w banku Piotra Fergusona Teppera, od 1780 r. mąż 
Henryki Katarzyny; nobilitowany w 1791 r. 
4. Portret Karoliny Róży Ferguson Tepper (1764 – przed 1800). 
Pastel, pergamin, wym. 29 x 23,5 cm, ośmiobok. Popiersie 
zwrócone w lewo. Żona posła pruskiego barona von Axta (zwią-
zek zawarty i  rozwiązany w  1780  r.), później żona rosyjskiego 
oficera Miłaszewicza. 
5. Portret barona Józefa von Axta (1732-1809). Pastel, gwasz, 
pergamin, wym. 29 x 23,5 cm, ośmiobok. Popiersie zwrócone 

w  lewo. Rezydent pruski w  Warszawie w  latach 1779-1780, 
w 1780 r. mąż Karoliny Róży. 
6. Portret Elżbiety Doroty Ferguson Tepper (1765-1850). Pa-
stel, pergamin, wym. 29 x 23,5 cm, ośmiobok. Popiersie zwróco-
ne w lewo. Od około 1783 r. żona Karola Szulca (1753-1798?), 
bankiera i  przedsiębiorcy, właściciela licznych dóbr ziemskich 
w Warszawie i okolicach. 
7. Portret Daniela Fryderyka Fergusona Teppera (1772 
−  ok.  1802). Sygn.: „Bardou / pinx.”, pastel, gwasz, pergamin, 
wym. 29 x 23,5 cm, ośmiobok. Półpostać zwrócona w lewo. 
8. Portret Anny Małgorzaty Ferguson Tepper (1775-?). Pastel, 
gwasz, pergamin, wym. 29 x 23,5 cm, ośmiobok. Półpostać zwró-
cona w lewo. Anna Tepper wydana za mąż w 1792 r. za Jana Chrzci-
ciela Henryka Wołodkowicza, późniejszego generała armii napole-
ońskiej, od około 1796 r. żona Stanisława Grzegorza Worcella; mat-
ka Stanisława Worcella, działacza politycznego i publicysty. 
9. Portret Izabeli Teresy Ferguson Tepper (1778-?). Pastel, 
gwasz, pergamin, wym. 29 x 23,5 cm, wydłużony ośmiobok. 
Półpostać zwrócona w  prawo. Późniejsza żona Ludwika Jana 
Kamińskiego. 

4 | „Portret  Daniela Fryderyka 
Fergusona Teppera” 

(zdjęcia: Roman Stasiuk)

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

GALERIA PORTRETÓW RODZINY FERGUSONÓW TEPPERÓW
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W Muzeum Narodowym 
w  Warszawie czyn-
na jest (do 2 lutego 
2014 r.) wystawa „Gu-

ercino. Triumf baroku. Arcydzieła 
z  Cento, Rzymu i  kolekcji polskich”. 
Giovanni Francesco Barbieri zw. Gu-
ercino (1591-1666) był jednym z naj-
wybitniejszych malarzy włoskiego ba-
roku. Wśród eksponowanych na wy-
stawie płócien tego artysty znajdują 
się najsłynniejsze kompozycje pocho-
dzące z kolekcji włoskich – Pinakote-
ki oraz kościołów i  pałaców rodzin-
nego miasta malarza Cento, a  także 
ze zbiorów słynnej Galerii Barberini 
w Rzymie. Publiczność ma wyjątkową 
okazję zobaczyć jedno z  najbardziej 
intrygujących i  zagadkowych dzieł 
w  historii nowożytnego malarstwa – 
rzadko prezentowany poza Rzymem 

obraz „Et in Arcadia ego” z  kolekcji 
Barberinich. Pokaz monumentalnych 
obrazów wzbogaca ponad 50 studiów 
rysunkowych, szkiców i  rycin. Ta re-
trospektywna wystawa jest pierw-
szą w  Europie tak bogatą prezenta-
cją twórczości włoskiego artysty poza 
jego ojczyzną. 

Guercino, który zyskał niezwykłą 
sławę już za życia, większą jego część 
spędził w Cento, niewielkiej miejsco-
wości we włoskim regionie Emilia, 
usytuowanej między Bolonią a Ferra-
rą, w  miasteczku, w  którym do dziś 
znajduje się większość jego dzieł. Ob-
razy Guercina, obfitujące w wyrafino-
wane efekty kolorystyczne, charakte-
ryzuje dynamika i wielki ładunek dra-
matyzmu. Ekspozycja w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie pozwala prze-
śledzić kształtowanie się stylu tego 

niezwykłego malarza, a  jednocześnie 
stanowi okazję do szerszego spojrze-
nia na samo zjawisko baroku w  jego 
najczystszej, włoskiej postaci.

Na wystawie zgromadzono 33 ob-
razy Guercina – od młodzieńczych, 
pełnych inwencji, żywiołowych, aż po 
te charakteryzujące się surowym natu-
ralizmem, podporządkowane klasycy-
zującym tendencjom – przykłady jego 

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

Guercino – sacrum 
i profanum

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

1 | Giovanni Francesco Barbieri zw. Guercino, 
„Pasterze arkadyjscy – »Et in Arcadia ego«”, 
1618, olej na płótnie, wym. 82 x 91 cm (Galleria 
Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini, 
Rzym) 

2 | Giovanni Francesco Barbieri zw. Guercino, 
„Święty Sebastian ratowany przez anioły”,  
sygnowany i datowany na odwrocie, 1617, olej, 
blacha miedziana, wym. 43 x 32,5 cm  (kolekcja 
prywatna)

1 2
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W polskich podręcznikach historii 
sztuki malarstwu Giovanniego Fran-
cesca Barbieriego, zwanego „Il Guerci-
no” (1591-1666), poświęca się zaled-
wie kilka linijek. Guercino nie był i nie 
jest nad Wisłą malarzem szczególnie 
znanym szerokiej publiczności. Sztu-
ka dawna widziana przez pryzmat 
kultury popularnej koncentruje się co-
raz bardziej na kilku zawsze tych sa-
mych postaciach, niepostrzeżenie za-
pełniając zbiorową wyobraźnię wyłącz-
nie nazwiskami „arcymalarzy”, takimi 
jak Leonardo, Michał Anioł, Caravag-
gio, Rembrandt, van Gogh, jak gdyby 
historia malarstwa ograniczała się do 
kilkunastu artystów, którzy napędza-
ją mechanizm dziejów sztuki i niczym 
gwiazdy rocka poruszają tłumy.

Panoramę malarstwa europejskie-
go warto jednak oglądać w całej jej róż-
norodności, historia malarstwa bowiem 
jest materią utkaną z  wielu splotów, 
składają się na nią dziesiątki osobowo-
ści, którym współcześni przypisywali 
ogromną rolę, artystów słynnych w swo-
ich czasach, traktowanych jak książęta, 
honorowanych i  docenianych w  waż-
nych europejskich ośrodkach kultury. 
Jedną z  takich wielkich osobowości był 
właśnie Guercino. Jego malarstwo na-
leży do najbardziej oryginalnych zja-
wisk artystycznych XVII wieku, ude-
rza mistrzowską techniką, swobodą, 
nowatorskim sposobem redagowania 
tematów. Guercino już za życia zyskał 
ogromną sławę. Bywał zapraszany ofi-
cjalnie na najważniejsze dwory euro-
pejskie, do Londynu przez króla An-
glii Karola I, do Paryża na dwór kró-
lowej Francji Marii Medycejskiej, za-
wsze jednak odmawiał i pozostał w ro-
dzinnym Cento. Podróżował jedynie do 
Rzymu i  pobliskiej Bolonii. Pracował 
na zamówienia królów, książąt, do-
stojników świeckich i kościelnych. Daw-
ni biografowie wzmiankują, że jego 
pracownię w  prowincjonalnym mia-
steczku odwiedzali, umyślnie zbacza-
jąc z  głównych traktów, kardynałowie, 
politycy, kolekcjonerzy i  malarze, mię-
dzy innymi w 1629 roku słynny Diego 

Velázquez w czasie swej pierwszej wło-
skiej podroży. […]

Od czasów Guercina przez dwa ko-
lejne wieki jego malarstwo cieszyło się 
wielkim powodzeniem u europejskich 
kolekcjonerów i  zdobywało ogromną 
popularność. Sława malarza przyćmiła 
dokonania jego nauczycieli i  mistrzów 
w samej Emilii i w całej Europie. Wraz 
z  Guido Renim (1575-1642) należał 
on do pokolenia uczniów i  kontynu-
atorów Akademii Carraccich. Sztuce 
Carraccich, która dała początek głów-
nym prądom w XVII-wiecznym malar-
stwie i otworzyła drogę nowym, nieza-
leżnym kierunkom, przypisuje się nową 
estetykę barokowego klasycyzmu. Sztu-
ka Guercina rozpięta jest pomiędzy kla-
sycyzmem Carraccich a innymi ekspre-
syjnymi nurtami malarstwa o  północ-
nowłoskim rodowodzie. W  1616 roku 
Guercino założył w  rodzinnym Cen-
to własną niewielką szkołę malarstwa 
Accademia del Nudo, której zadaniem 
było przekazywanie idei artystycznych 
Carraccich. W  poglądach tych „aka-
demików” spuścizna antycznej retory-
ki i  myśli arystotelesowskiej wyznaczy-
ła fundamentalną zasadę „verosimi-
glianza” – koncepcję prawdopodobień-
stwa: oddawać prawdę to znaczy czy-
nić coś takim, by wiarygodnie łudziło. 
Malarstwo, zgodnie z  antyczną zasa-
dą „persuasio”, miało bezpośrednio ape-
lować do widza, przemożnie nań od-
działywać, dążąc różnymi sposobami 
do zawładnięcia jego uczuciami (An-
toni Ziemba, „Artystyczna droga Ca-
ravaggia. Nowatorstwo i  dialog z  tra-
dycją”, [w:] „Caravaggio i różne oblicza 
caravaggionizmu”, Warszawa 1996, 
s. 32-74).

W sztuce włoskiej XVII stulecia kon-
cepcja „verosimiglianza” („wierności 
prawdzie”) obowiązywała zawsze, nie-
zależnie od światopoglądów artystycz-
nych i nurtów. Była to niejako postawa 
nadrzędna, oparta na antycznej reto-
rycznej koncepcji iluzji – przełamywa-
nia umownej granicy między przestrze-
nią wyobrażoną a  realną – jako sposo-
bie na przekonanie widza. Ta właśnie 

postawa tłumaczy wspólnotę zjawisk 
pozornie tak różnych w  sztuce włoskiej 
końca XVI i XVII wieku jak Akademia 
Carraccich, caravaggionizm i  emocjo-
nalne, czerpiące z poezji malarstwo, bę-
dące dziedzictwem Serenissimy.

Sztuka mistrza z Cento nie jest osa-
dzona wyłącznie w tradycji malarstwa 
Carraccich. Istotę jego twórczości oddał 
znakomicie Andrea Emiliani, określa-
jąc Guercina jako artystę „pomiędzy 
Caravaggiem a  Guido Renim” (Denis 
Mahon, „Giovanni Francesco Barbie-
ri, Il Guercino 1591-1660”, Bologna 
1991, s. XVI). Trudno jest niekiedy 
przesądzić o znaczeniu i zakresie wpły-
wu Caravaggia na Guercina. Powinno 
się raczej mówić o często zbieżnej posta-
wie artystycznej obu mistrzów. U Gu-
ercina łączą się bowiem ze sobą i  zle-
wają różnorodne formuły artystyczne 
„seicenta”. Zawdzięcza on wiele sztu-
ce Ferrary, szczególnie malarstwu Do-
ssa Dossiego (1486? – 1542) i Ippolita 
Scarselli, zwanego Scarsellinem (około 
1550-1620), a  za jego pośrednictwem 
malarstwu weneckiemu. Scarsella pra-
cował bowiem przez kilka lat w Wene-
cji, gdzie miał okazję studiować dzie-
ła mistrzów, przede wszystkim Verone-
sa, Tintoretta i Bassanow. Kolorystycz-
ny blask palety Guercina bliski jest re-
nesansowemu malarstwu Serenissimy. 
Guercino przyswoił sobie także wielką 
tradycję północnowłoskiego, lombardz-
ko-weneckiego tenebryzmu, wyostrza-
jącego światłocień i  dążącego do reali-
zmu detali. Przemożny wpływ lom-
bardzko-weneckiej tradycji wykorzystał 
twórczo w młodzieńczym obrazie z lat 
1613-1614 „Cud świętego Karola Bo-
romeusza”. W  poruszającej kompozy-
cji z Pinakoteki w Cento obecna jest za-
równo wnikliwa obserwacja rzeczywi-
stości, zrównoważenie, realizm szcze-
gółów, jak i  silna ekspresja, dzięki za-
stosowaniu mistrzowskiego światło-
cienia.

Joanna Kilian

(Fragmenty tekstu z katalogu wystawy) 
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późnej twórczości. Wśród eksponowa-
nych dzieł znajdują się słynne, wzbu-
dzające zachwyt już za życia artysty 
kompozycje, które wywarły ogromny 
wpływ na kształtowanie się dojrzałe-
go baroku w całej Europie. Oprócz „Et 

in Arcadia ego” (1618), dzieła fascy-
nującego nowoczesnością w  ujęciu te-
matu, namalowanego przez zaledwie 
dwudziestosiedmioletniego artystę, 
publiczność ma okazję zobaczyć mo-
numentalne „Ukrzyżowanie ze świętą 

Elżbietą Węgierską i  świętą Francisz-
ką Rzymską”, obraz ołtarzowy z Kapli-
cy Potockich w  katedrze wawelskiej. 
Ponadto prezentowane są inne dzieła 
pochodzące z  kolekcji polskich: Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, Mu-
zeum Narodowego w  Poznaniu, Mu-
zeum Narodowego w  Gdańsku, Mu-
zeum Diecezjalnego we Włocławku.

Scenografia wystawy, stworzona 
we współpracy ze studiem projekto-
wym WWAA przez Borisa Kudličkę, 
autora opraw plastycznych spektakli 
operowych, opiera się na wyraźnym 
zamyśle inscenizacyjnym – stanowi 

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

3 | Giovanni Francesco Barbieri zw. Guercino, 
„Mistyczne zaślubiny świętej Katarzyny 
Aleksandryjskiej w obecności św. Karola 
Boromeusza“, 1614-1615, olej na desce, wym. 
50,2 x 40,3 cm (Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Cento)

4 | Giovanni Francesco Barbieri zw. Guercino, 
„Święty Karol Boromeusz pogrążony 
w modlitwie“, 1613 lub 1614, olej na płótnie, 
wym. 197,5 x 138 cm (Collegiata di San Biagio, 
Cento) 

5 | Giovanni Francesco Barbieri zw. Guercino, 
„Erminia odnajduje rannego Tankreda”, 1619, 
olej, płótno, wym. 155,4 x 178 cm (kolekcja 
prywatna)
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W numerze 7-8, 2013 „Spotkań z Zabytkami” pisaliśmy o okrągłej rocz-
nicy inauguracji Muzeum Narodowego w Szczecinie i zorganizowanej 

z tej okazji ekspozycji „1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stu-
lecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie”. War-
to zapoznać się z towarzyszącymi jej publikacjami – katalogiem ekspozycji 
oraz wydawnictwem okolicznościowym na stulecie (obie książki pod redakcją 
dr. Szymona Piotra Kubiaka i dr. Dariusza Kacprzaka, kuratorów wystawy).

Katalog zakończonej we wrześniu br. wystawy ma ponad 300 stron i, co 
ważne, jest dwujęzyczny – wszystkie teksty mają także wersję niemiecką. 
O idei łączenia tradycji polskiej i niemieckiej wspomina we wstępie Marsza-
łek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wiążąc ją z po-
trzebą „kultywowania wizji muzeum jako uniwersalnego imago mundi – ob-
razu świata, jego kultur i tradycji”. Dyrektor muzeum Lech 
Karwowski podkreśla przełomowe znaczenie roku 1913 tak 
w sferze polityki, jak i sztuki, a szczególną rolę teatru i sztuk 
pięknych w tym okresie przedstawia Szymon Piotr Kubiak. 
Iwona Danielewicz przybliża z kolei postać Misi Godebskiej 
jako muzy i mecenaski artystów, Magdalena Moskalewicz 
skupia się na postaci Marcela Duchampa i trendach w sztuce 
początku XX w. w Stanach Zjednoczonych, Bogdana Koziń-
ska przedstawia sylwetkę Waltera Riezlera, dyrektora daw-
nego Muzeum Miejskiego w Szczecinie, a Beata Małgorza-
ta Wolska pisze o Tadeuszu Makowskim i Bronisławie Mali-
nowskim, posiłkując się pamiętnikami ich autorstwa. Opra-
cowane przez Dariusza Kacprzaka kalendarium 1913 r. po-
zwala zorientować się w najważniejszych dotyczących sztu-
ki wydarzeniach sprzed stu lat. Publikację zamyka właściwy 

katalog dzieł zaprezentowanych w Muzeum Narodowym w Szczecinie opa-
trzony ich kolorowymi reprodukcjami (w sumie 201 pozycji).

Z kolei 100 lat muzeum w Szczecinie – to całościowe ujęcie dziejów Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie i jego poprzednika: Muzeum Miejskiego 
w Szczecinie. Przybliża je Bogdana Kozińska w kilku tekstach poświęconych 
ludziom i zbiorom związanym z tymi instytucjami. Szymon Piotr Kubiak, wy-
chodząc od dwóch zabytkowych szklanych negatywów, rozważa symboliczną 
moc obrazu Muzeum, którego gmach „stanowi najpopularniejszy widok za-
chodniopomorskiej metropolii”. Kilkadziesiąt innych archiwalnych fotogra-
fii uzupełnia teksty zamieszczone w tym tomie. O przyszłości szczecińskiego 
Muzeum Narodowego pisze natomiast dyrektor Lech Karwowski, kreśląc wizję 
zmian mających odwoływać się do idei założycieli Muzeum i jego stuletniej 

tradycji (planowane są znaczące inwestycje, w tym rozbu-
dowa Gmachu Głównego o skrzydło zachodnie, uwzględ-
niane w projektach już przed wiekiem). Cennym uzupeł-
nieniem książki jest zestawiony przez Adriannę Jędrzej-
czak wykaz publikacji z lat 1834-2013 dotyczących trady-
cji muzealnych, kultury i sztuki na ziemiach Pomorza Za-
chodniego.

Ciekawa, mocna szata graficzna obu książek, bazująca 
na czerwieni, bieli i szarości, skutecznie przyciąga uwagę. 
Te pozycje nie zginą na półce wśród innych wydawnictw 
muzealnych, co cieszy, bo warto po nie sięgnąć.

Katalog (80 zł) oraz wydawnictwo jubileuszowe (70 zł) 
można kupić w Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz za 
pośrednictwem strony internetowej www.muzeum.szcze-
cin.pl.

Spotkanie z książką

W ROKU JUBILEUSZU MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

powściągliwą, nowoczesną interpreta-
cję najważniejszych zjawisk sztuki ba-
roku: iluzji perspektywicznej, złudze-
nia, koloru, kontrastu światła i  mro-
ku. Do jej założeń należy również 

akcentowanie indywidualnych walo-
rów oeuvre malarza.

Wystawa została przygotowana 
przez Fausta Gozziego, dyrektora Pi-
nacoteca Civica di Cento, oraz przez 

Joannę Kilian, kustosz zbiorów ma-
larstwa włoskiego w  Muzeum Naro-
dowym w  Warszawie, i  zorganizowa-
na przez Muzeum Narodowe w War-
szawie we współpracy ze StArt, Am-
basadą Włoch oraz Włoskim Instytu-
tem Kultury w Warszawie. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objęli pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisław Komorowski i  prezydent Re-
publiki Włoskiej Giorgio Napolitano.

Wystawie towarzyszy liczący 224 
strony, bogato ilustrowany katalog 
z tekstami Fausta Gozziego, Joanny Ki-
lian, Justyny Guze, Joanny Sikorskiej 
i wieloma notami innych autorów.

Na stronie internetowej Muzeum 
Narodowego w Warszawie można za-
poznać się z programem wydarzeń to-
warzyszących wystawie – wykładów, 
koncertów, spotkań.

☐

6 | Giovanni Francesco Barbieri 
zw. Guercino, „Bóg Ojciec”, olej na płótnie, 
wym. 93,3 x 111 cm (Muzeum Narodowe 
w Warszawie)

..............................................................................
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Każdy kurator wystawy, na 
długo przed dokonaniem 
wyboru przyszłych ekspo-
natów, ma czas na przemy-

ślenie koncepcji planowanej ekspo-
zycji, określenie jej celów oraz sposo-
bów, jakimi chciałby je osiągnąć. Dla 
Moniki Bryl, kuratora niedawnej wy-
stawy „Bracia Łopieńscy – tytani war-
szawskiego brązownictwa” w  Mu-
zeum Woli, Oddział Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy (zob. arty-
kuł Rzemiosło artystyczne rodziny Ło-
pieńskich, „Spotkania z  Zabytkami”, 
nr 7-8, 2013, s. 67-68), jednym z waż-
niejszych takich celów – poza dąże-
niem do stworzenia nowoczesnej for-
my samego przekazu − jest edukacja, 
czego potwierdzenie znajdziemy w jej 
artykule. „Dzisiejszym widzom, oto-
czonym współczesnym dizajnem – czy-
tamy – trudno jest zrozumieć oraz do-
cenić kunszt dawnych mistrzów brą-
zownictwa. Dlatego na ekspozycji za-
prezentowane zostały warsztaty Ło-
pieńskich, a  także wszystkie etapy pro-
dukcji brązów”.

Zgodnie z tym pomysłem, w pierw-
szej wystawowej sali, poświęconej wła-
śnie etapom produkcji brązów, po-
cząwszy od najwcześniejszej ich fazy 
– projektowania, pod napisem „PRO-
JEKTANT”, jednoznacznie określa-
jącym prezentowany na wstępie te-
mat, umieszczone zostało zdjęcie 
przedstawiające modelarnię w  fabry-
ce Braci Łopieńskich przy ul. Hożej 
55 w  Warszawie, znane z  książki Ta-
deusza Łopieńskiego Okruchy brązu 
(Warszawa 1982, il. 6, nienumerowa-
na, po s.  80) i  reprodukowane w  ka-
talogu wystawy (we fragmencie, na 

s. 17) oraz w  towarzyszącej jej ulot-
ce (w całości). Powyżej zdjęcia wpro-
wadzono krótkie objaśnienie: „»Biu-
ro rysunkowo-modelarskie w  przemy-
słach zdobniczych ma takie znaczenie, 
jak biuro konstrukcyjne w  fabrykach 
maszyn« – pisał Zdzisław Łopieński 
(Przemysł brązowniczy w  Warszawie, 
Warszawa 1925). Projekty przedmio-
tów mają początkowo formę szkicu. Po 
wybraniu najlepszego rysownik tworzy 
rysunek techniczny – projekt, na pod-
stawie którego modeler tworzy model”. 
Z  kolei na tabliczce poniżej fotogra-
fii mogliśmy przeczytać, że przedsta-
wione na niej wnętrze to „Tworcow-
nia, czyli modelarnia w  fabryce przy 
ul. Hożej 55, rok 1925. Przy rysowni-
cy opartej o  ścianę stoi Wiktor Rosłan, 
przy kawalecie [trójnożnym stole rzeź-
biarskim – WP] – Gracjan Chmielew-
ski. W  głębi, po prawej, przy rysowni-
cy stoi Władysław Łopieński”. I  dalej, 
w  dłuższym objaśnieniu: „Bracia Ło-
pieńscy zajmowali się nie tylko odle-
waniem dzieł wybitnych artystów, ale 
i projektowaniem. Osobiście zajmowali 
się tym zarówno Jan, jak i jego synowie 
Grzegorz i  Feliks, a  także wnukowie 
Tadeusz i Władysław. Firma współpra-
cowała także z artystami: w pierwszym 
okresie z Michałem Trębickim oraz Ja-
nem Strzałeckim, w okresie międzywo-
jennym zaś z Wiktorem Rosłanem oraz 
Gracjanem Chmielewskim. Zaprzyjaź-
niony z firmą Stanisław Szukalski na-
zwał salę projektantów w  fabryce Ło-
pieńskich mianem twórcowni. Tadeusz 
Łopieński dokonał niewielkiej korek-
ty tego terminu i odtąd sala na pierw-
szym piętrze kamienicy na Hożej nazy-
wana była tworcownią. Wyrażał tym 

samym swoje przekonanie, iż z perspek-
tywy brązownika stworzenie gipsowego 
modelu rzeźby jest dopiero początkiem 
długotrwałego aktu kreacji”.

W opisie tym zawarto wiele rze-
czowych i  zgodnych z  przyjętą kon-
cepcją wystawy informacji. Szkoda 
tylko, że zapomniano objaśnić, kogo 
przedstawiają i  czyjego autorstwa są 
widoczne na pierwszym planie dwie 
okazałe rzeźby portretowe, ukazują-
ce postacie męskie w  ujęciu en pied, 
niemal w  całej postaci. Taka infor-
macja pozwoliłaby też uniknąć po-
myłki w  datowaniu zdjęcia: nie rok 
1925, jak zapamiętał to Tadeusz Ło-
pieński, podpisując ilustrację w książ-
ce Okruchy brązu, lecz rok 1926. Po-
myłka niewielka, ledwie jeden rok…, 

Co widać na archiwalnej 
fotografii?

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

1 | Fragment ekspozycji w Muzeum Woli 
w Warszawie

..............................................................................
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a  jednak istotna, biorąc pod uwa-
gę chociażby okoliczności realizacji 
tego nietypowego zamówienia. Do-
tyczyło ono bowiem odlania w  brą-
zie w  firmie Braci Łopieńskich posą-
gów dwóch wybitnych polityków: Jó-
zefa Piłsudskiego i  Ignacego Daszyń-
skiego – obie rzeźby dłuta Olgi Nie-
wskiej (1898-1943), znanej artystki 
okresu międzywojennego, której na-
zwisko, gdyby nie pokazany na wysta-
wie i  wymieniony w  katalogu jej pu-
char nagrodowy (ze zbiorów Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie), cał-
kowicie zostałoby tam przemilczane. 

Na temat portretu Ignacego Ewa-
rysta Daszyńskiego (1866-1936, na 
fotografii na pierwszym planie po pra-
wej stronie) – więcej można się do-
wiedzieć z poświęconego mu rozdzia-
łu książki o  Oldze Niewskiej (Woj-
ciech Przybyszewski, Olga Niewska. 
Piękno za  kurtyną zapomnienia, Po-
znań 2001, s. 39-56). Tu wystarczy, 
jeśli wspomnimy, że portret Daszyń-
skiego był jedną z  najwcześniejszych 
prac przyszłej rzeźbiarki, wtedy stu-
diującej jeszcze na ASP w  Krakowie, 

w  klasie prof. Konstantego Laszczki. 
Rzeźba powstała w  1921  r. i  bardzo 
szybko (w odlewie gipsowym) poka-
zana została na Salonie Dorocznym 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w  Warszawie (grudzień 1921 – sty-
czeń 1922), ponownie, już w  lutym 
1922 r., na wystawie w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w  Krako-
wie, a  w  roku następnym na pierw-
szej monograficznej wystawie artystki 
w warszawskiej „Zachęcie” („Wystawa 
rzeźb Olgi Niewskiej”, TZSP, War-
szawa, 27 stycznia – 8 marca 1923 r.). 
„Rzeźbiarce udało się uchwycić ruch 
naszego krasomówcy, kiedy przema-
wia z  jemu właściwą swadą do zasłu-
chanych tłumów” – pisał z pewną dozą 
zdziwienia, zachwycony rzeźbą kry-
tyk sztuki. W  1947  r., kiedy ani Da-
szyńskiego, ani Niewskiej nie było już 
na świecie, władze miejskie Krako-
wa postanowiły wystawić polityko-
wi spiżowy pomnik na głównej alei 
Cmentarza Rakowickiego, na któ-
rym był pochowany. Wykonanie odle-
wu powierzono wtedy Pracowni Od-
lewniczej Leona Dyrka w  Krakowie. 

Brązownik wywiązał się z zadania, ale 
który z  gipsowych odlewów rzeźby 
Olgi Niewskiej posłużył mu do wyko-
nania pomnika – tego już nie wiemy.

Z kolei widoczna na fotografii 
z  wystawy druga rzeźba portretowa 
(na pierwszym planie, po lewej stro-
nie) przedstawiająca marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego (1867-1935), była 
tematem artykułu w  „Spotkaniach 
z  Zabytkami” (Wojciech Przyby-
szewski, Jak Piłsudski „za manekin ro-
bił”, nr 11, 2001, s. 25-27). Do niego 

2 | Modelarnia, czyli tworcownia w firmie Braci 
Łopieńskich przy ul. Hożej 55 w Warszawie, 
fotografia nieznanego autora, wykonana 
w czerwcu 1926 r. (ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego)

3 | Olga Niewska, „Portret Ignacego 
Daszyńskiego”, 1921, gips, fotografia archiwalna 
(ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie)

4 | Olga Niewska w swojej warszawskiej 
pracowni przy ul. Zakroczymskiej 1 w kwietniu 
1926 r. podczas pracy nad glinianym modelem 
„Portretu Józefa Piłsudskiego”, fotografia 
archiwalna nieznanego autora (własność 
prywatna)

..............................................................................
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też lub do wspomnianej książki o Ol-
dze Niewskiej można odesłać wszyst-
kich zainteresowanych. Tu przypo-
mnijmy jedynie, że marszałek pozo-
wał artystce do rzeźbiarskiego por-
tretu w  pierwszych dniach kwietnia 
1926 r., jeszcze przed wyjazdem inco-
gnito do Wilna, skąd wrócił 14 kwiet-
nia tegoż roku. Odbyło się kilka se-
sji, wszystkie w warszawskiej pracow-
ni Niewskiej na Starym Mieście, przy 
ul. Zakroczymskiej 1. Posąg, ujęty 
w  trzech czwartych, ukazywał mar-
szałka stojącego w  zadumie, z  odkry-
tą głową, opartego obiema rękami na 
szabli, w  prostym żołnierskim mun-
durze, bez oznak i odznaczeń. Ukoń-
czona rzeźba spotkała się z uznaniem 
krytyki, a sama artystka uważała ją za 
jedną z najbardziej udanych prac.

Jak doszło do tego, że Piłsudski, 
który żadnemu innemu rzeźbiarzowi 
nie pozwolił się portretować, tym ra-
zem uległ? Czy Maria Bojarska, autor-
ka znakomitej książki o Mieczysławie 
Ćwiklińskiej, miała rację pisząc o tym 
bez ogródek: „[…] przedsiębiorcza 

rzeźbiarka wkrótce Marszałka dopad-
nie i zmusi, by jej pozował” (M. Bojar-
ska, Mieczysława Ćwiklińska, Warsza-
wa 1988, s. 222)? Czy rację miał wiele 
lat wcześniej Konrad Winkler, który 
w artykule Gdy marszałek pozował do 
portretu…, przypominając tamte chwi-
le, pisał, że Piłsudski „w kwietniu pa-
miętnego 1926 roku dał się uprosić uta-
lentowanej rzeźbiarce Oldze Niewskiej 
do portretu” („Polska Zbrojna”, nr 151 
z  2 czerwca 1935, s. 3). Czy miałem 
rację i  ja, ulegając obu tym opiniom, 
mającym zresztą częściowe potwier-
dzenie w  zachowanej korespondencji 
artystki dotyczącej pozyskiwania zgo-
dy innych polityków na pozowanie 
do portretów, kiedy pisałem: „Z Pił-
sudskim było pewnie podobnie: listow-
ne podanie, odpowiedź, wreszcie pozo-
wanie w pracowni przy ul. Zakroczym-
skiej” (Jak Piłsudski…, s. 26)?

Dziś skłonny jestem przypuszczać, 
że wpływy ambitnej rzeźbiarki nie się-
gały jednak aż tak wysoko. Inicjaty-
wa wyszła raczej ze znającego doro-
bek artystyczny Niewskiej (w którym 

wczesny portret Ignacego Daszyńskie-
go odegrał niepoślednią rolę) otocze-
nia marszałka, z  kręgów jego towa-
rzyszy, współtwórców PPS-u i  mia-
ła związek… z  planowaną budową 
Domu Ludowego PPS przy ul. Ogro-
dowej 39-41 w  Warszawie. Jaka była 
historia tej budowy?

Pokrótce opisuje ją w Atlasie daw-
nej architektury ulic i  placów War-
szawy Jarosław Zieliński: „W 1924 
w  strukturach Polskiej Partii Socjali-
stycznej powołano Towarzystwo »Dom 
Ludowy«, mając na celu wybudowa-
nie reprezentacyjnego obiektu o  funk-
cjach kulturalnych i  mieszkaniowych. 
Już w  1926 pozyskano pożyczkę bu-
dowlaną wysokości 573 tys. zł. W 1928 
rozstrzygnięto konkurs na projekt gma-
chu, a po zaciągnięciu kolejnej pożycz-
ki kamień węgielny położono 21 lip-
ca 1930 (w 25. rocznicę śmierci Stefa-
na Okrzei) w  obecności premiera Wa-
lerego Sławka. Budowę zakończono 
zapewne w  1932. […] Budynek przy 
Ogrodowej w całości przetrwał zburze-
nie miasta w 1944. Współcześnie został 

3 4
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podwyższony o  wystawkę w  dachu” 
( J. Zieliński, Atlas…, t. 15, Warsza-
wa 2011, s. 99). Dodajmy do tego, że 
projektantem budynku był inż. arch. 
Henryk Julian Gay (1875-1936), zna-
ny przede wszystkim z  takich war-
szawskich realizacji, jak: Biblioteka 
Ordynacji Krasińskich przy ul. Okól-
nik 9, Fabryka E. Wedla na Kamion-
ku czy domy urzędników Dyrek-
cji Kolei przy Dworcu Wileńskim na 
Pradze (K. G., Śp. Henryk Julian Gay, 
architekt, „Architektura i  Budownic-
two”, nr 12, 1936, s. 414). 

O związku odlanych w  fabryce 
Braci Łopieńskich brązowych posą-
gów Józefa Piłsudskiego i  Ignacego 
Daszyńskiego z  planowaną budową 
Domu Ludowego przy Ogrodowej 
w Warszawie mówi notatka zamiesz-
czona w  jednym z czerwcowych wy-
dań „Kuriera Porannego” z  1926  r.: 
„Stow[arzyszenie] »Dom Ludowy« 
w  Warszawie, które w  roku bieżącym 
przystępuje do budowy własnej siedzi-
by, przystosowanej do potrzeb organi-
zacyj robotniczych, na nabytej obszer-
nej parceli przy ul. Ogrodowej l[icz-
ba] 41 organizuje uroczystość odsło-
nięcia pomnika Marszałka Piłsudskie-
go, wykonanego dla Domu Ludowego. 
Pomnik ten dłuta znanej rzeźbiarki 
p. Olgi Niewskiej wykonany już został 
w  bronzie w  pracowni braci Łopień-
skich. Uroczystość odsłonięcia pomnika 

naznaczona została na dzień 27 b. m. 
i odbędzie się w tymczasowej siedzibie 
Stow[arzyszenia] »Dom Ludowy« 
w  siedzibie O[kręgowego] K[omite-
tu] R[robotniczego] P[olskiej] P[ar-
tii] S[ocjalistycznej] przy Alejach Je-
rozolimskich l[iczba] 6, gdzie zosta-
nie umieszczony aż do czasu skończe-
nia budowy Domu Ludowego przy 
ul. Ogrodowej” (nr 164 z 16 czerwca 
1926 r., s. 3). Wynika z  tego, że Pił-
sudskiemu podsunięto pomysł, by 
do istniejącego już portretu Daszyń-
skiego artystka „dorobiła”, w charak-
terze pendant, a  więc podobnie pod 
względem wielkości i  sposobu uję-
cia, rzeźbiarski wizerunek marszał-
ka. Gdzie jednak podział się zagu-
biony w  gazetowej informacji posąg 
Daszyńskiego? Wszak sama artyst-
ka, udzielając w swojej pracowni wy-
wiadu – opublikowanego w kwietniu 
1929 r. (!) – widząc utkwiony wzrok 
prowadzącej rozmowę Kazimiery Al-
berti w stojące w kącie pracowni gip-
sowe odlewy Daszyńskiego i  Piłsud-
skiego, odpowiedziała jej na nieza-
dane pytanie: „Obie te rzeźby zosta-
ły zakupione przez Okręgowy Komi-
tet Robotniczy. Mają stanąć w dwóch 
niszach »Domu Ludowego«, który 
się buduje dla robotników” (K. Alber-
ti, Rzeźby Olgi Niewskiej, „Świat Ko-
biecy”, nr 8, z  15 kwietnia 1929  r., 
s. 165).

Zważmy na lata i  na szybko zmie-
niające się układy polityczne w  Dru-
giej Rzeczypospolitej. W  kwietniu 
1926 r. pomysł umieszczenia rzeźbiar-
skich portretów obu współtwórców 
Polskiej Partii Socjalistycznej: Józe-
fa Piłsudskiego i Ignacego Daszyńskie-
go w specjalnie przeznaczonych na nie 
wnękach planowanego dopiero Domu 
Ludowego nie tylko oddawał ducha 
tamtych czasów, przypominając tak-
że niedawne zasługi Daszyńskiego z li-
stopada 1918  r., kiedy to bezskutecz-
nie próbował on, na polecenie Piłsud-
skiego, sformować rząd, a  po nieuda-
nej misji otrzymał od niego „podzięko-
wanie za prawdziwie obywatelską pra-
cę [ponieważ] nie wahał się poświęcić 
dla dobra sprawy swojej osoby, aby tyl-
ko dojść do porozumienia się rozbież-
nych czynników”, ale także miał istot-
ne znaczenie propagandowe. Po prze-
wrocie majowym (12 maja 1926  r.) 
wiele się zmieniło. W czerwcu 1926 r. 
Daszyński zaatakował nowy rząd, obu-
rzając się m.in. na projekt nowej Kon-
stytucji, mającej na celu zmniejszenie 
roli władzy ustawodawczej. I tak ujaw-
niony konflikt poglądów obu polity-
ków doprowadził do zaniechania nie-
dawnego architektoniczno-artystycz-
nego projektu, który (chyba świado-
mie?) po pewnym czasie został za-
pomniany. W  „Kurierze Porannym”, 
choć była to dopiero połowa czerwca 
1926  r., na temat posągu Daszyńskie-
go nie było już ani słowa, ale Niewska, 
jeszcze w 1929 r., myślała, że obie odla-
ne u Braci Łopieńskich rzeźby zostaną 
ustawione we wnękach Domu Ludo-
wego, a po sześciu latach tak wytrawny 
krytyk sztuki, jakim był Konrad Win-
kler, nawet nie wiedział, że kiedykol-
wiek odlano w  brązie chwalony przez 
niego rzeźbiarski portret marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego (!). Nie zwalnia to 
nas jednak od obowiązku poprawienia 
dawno popełnionego błędu: ekspono-
wana na wystawie w Muzeum Woli fo-
tografia przedstawiająca wnętrze twor-
cowni w  fabryce Braci Łopieńskich 
przy ul. Hożej 55 w Warszawie nie zo-
stała wykonana w 1925 r., ale w czerw-
cu 1926 r.

Wojciech Przybyszewski

5 | Dawny 
„Dom Ludowy” 
Polskiej Partii 
Socjalistycznej 
przy ul. 
Ogrodowej 39-41 
w Warszawie, 
stan obecny

(zdjęcia:  
1, 5 – Wojciech 
Przybyszewski; 
4 – reprodukcja: 
Grażyna Policewicz)
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prawo wiodą drzwi do dawnej 
Kaplicy Królewskiej, dziś jesz-
cze wcale nieźle zachowanej, bo 
za hr. Bergowej, katoliczki [...] 
dość gruntownie odnowiono oł-
tarz w pięknym renesansowym 
stylu, [...] krucyfiks marmu-
rowy, poprawnej, lecz niearty-
stycznej roboty zajmuje ciemną, 
czerwoną framugę...”. Opis ten 
odpowiada wyglądowi ołtarza, 
który widać na zdjęciu sprzed 
1939 r.  

Po odzyskaniu niepodległo-
ści prace badawcze, konserwa-

torskie i restauratorskie na zam-
ku powierzono architektowi Ka-
zimierzowi Skórewiczowi, który 
wyniki swoich działań z lat 1919- 
-1923 zawarł w albumie Zamek 
Królewski w Warszawie. Właśnie 
w tej publikacji zamieszczone 
jest interesujące zdjęcie kaplicy 
w tamtych latach. Widoczny oł-
tarz jest wyraźnie prowizoryczny. 
Na niedbale przypiętym do ścia-
ny dywanie wisi obraz „Ukrzyżo-
wanie”. Powyżej dywanu widać 
jednak ciemną plamę na stiuku 
ściany ołtarzowej. Wizualnie sze-
rokość plamy zgadza się z szero-
kością przedwojennego ołtarza. 

Można więc przypuszczać, że 
w 1885 r. po decyzji o przezna-
czeniu kaplicy na skład mebli oł-
tarz zdemontowano i złożono 
w którejś z piwnic zamkowych. 
Po odnalezieniu i koniecznej za-
pewne konserwacji powrócił na 
dawne miejsce w kaplicy. Jest 
zatem bardzo prawdopodobne, 
że przedwojenny ołtarz w Wieży 
Grodzkiej był właśnie ołtarzem 
z fundacji hrabiny Bergowej.

Późną jesienią 1939 r., gdy 
losy zamku były już przesądzone, 
ratowano pośpiesznie wszyst-
kie cenne i istotne elementy wy-
stroju. Większość zdemontowa-
nych fragmentów znalazła się 
w piwnicach Muzeum Narodowe-
go. Są pisemne potwierdzenia, 
że wśród zdeponowanych ele-
mentów był marmurowy ołtarz 

i sześć stiukowych kolumn z ka-
plicy zamkowej.

Po demontażu kaplica wyglą-
dała wręcz dramatycznie. Ów-
czesne jej zdjęcie ujawnia jed-
nak interesujący ślad przeszło-
ści. Zniszczone tynki odsłoni-
ły po obu stronach wejścia do 
prezbiterium zachowane frag-
menty iluzorycznego malarstwa 

Uratowany i utracony ołtarz

Ołtarz, o którym będzie mowa, 
możemy już tylko obejrzeć na 

przedwojennym zdjęciu kapli-
cy Zamku Królewskiego w War-
szawie. Jeszcze w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku 
znaczna część jego uratowanych 
elementów była złożona w Arka-
dach Kubickiego. Dlaczego do 
dziś ocalał tylko jeden niewielki, 
chociaż istotny, fragment jego 
architektonicznego wystroju?

Ołtarz był wbudowany w cen-
tralną część ściany prezbite-
rium, otwartego na prostokątną 
nawę kaplicy, w poziomie pierw-
szego piętra Wieży Grodzkiej, tj. 
w miejscu, które przez wiele wie-
ków pełniło w zamku funkcje sa-
kralne. Wiadomo, że to pomiesz-
czenie było już kaplicą za pano-
wania króla Zygmunta Augusta. 
Podobnie było w czasach rzą-
dów dynastii wazowskiej. Kapli-
ca w Wieży Grodzkiej stanowi-
ła prywatną kaplicę króla. Dla 
dworu i gości urządzono odręb-
ną we wschodniej części skrzy-
dła północnego (obecna Sala 
Batorego). Potwierdzają to ra-
chunki z lat 1637-1641, mówią-
ce o kaplicy „małej” lub „Kró-
la Jego Mości”, a także o kaplicy 
„nowej”. Ten stan utrzymał się 
również w czasach Jana III So-
bieskiego. Dopiero August II Sas 
usunął z wieży kaplicę i urządził 
w niej dwa gabinety. Wielką ka-
plicę zaprojektowano w północ-
nym ryzalicie nowego, okazałe-
go skrzydła zamku od strony Wi-
sły. 

Po upływie niemal 120 lat 
ostatni król Stanisław August 
Poniatowski umieścił ponownie 
kaplicę w Wieży Grodzkiej, zmie-
niając równocześnie Kaplicę Sa-
ską na potrzebną mu salę te-
atralno-koncertową. Projekt ka-
plicy wykonał Domenico Mer-
lini w 1777 r., tworząc jedno 
z piękniejszych wnętrz zamko-
wych z klasycystycznym wystro-
jem. Osiem stiukowych kolumn 
wspierało zgrabną spłaszczo-
ną kopułkę. Pośrodku rotundy 

stał ołtarz z rzeźbionym w ko-
ralu krucyfiksem, podarowanym 
królowi przez papieża Piusa VI. 
Według zachowanych inwentarzy 
był tu również obraz „Chrystusa 
naigrawanego przez Żydów”, ko-
pia według Rembrandta. To wy-
posażenie miała kaplica jeszcze 
w 1830 r., co odnotował w opi-
sie zamku malarz i literat Franci-
szek Ksawery Prek. Wszystkie te 
piękne elementy zaginęły praw-
dopodobnie w trakcie działań re-
presyjnych zaborcy po upadku 
powstania listopadowego. Mogło 

to nastąpić równocześnie z likwi-
dacją Sali Senatorskiej, Posel-
skiej i Gabinetu Marmurowego.

Dopiero w 1863 r. kaplicę od-
nowiono na życzenie włoskiej 
żony namiestnika Fiodora Ber-
ga, która była katoliczką, a na 
potrzeby Rosjan przystosowano 
dawną Kaplicę Saską, urządza-
jąc w niej cerkiew. W 1885 r. ka-
plicę w Wieży Grodzkiej zamknię-
to. Służyła odtąd jako podręcz-
ny skład starych mebli. Jeszcze 
sprzed zamknięcia kaplicy musi 
więc pochodzić opis sporządzo-
ny przez Antoniego Zaleskiego. 
Oto jego fragment: „Z sali tej na 

Zabytki utracone

1 | Ołtarz w kaplicy zamkowej 
przed 1939 r.

2 | Stan kaplicy jesienią 1939 r. 
po zdemontowaniu ołtarza i kolumn

...........................................................
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ściennego jeszcze z okresu 
zmian wprowadzonych przez 
króla Augusta II Sasa. Przejście 
do prezbiterium miało wówczas 
formę łukowej arkady, było szer-
sze i wyższe od obecnego. Wy-
raźnie widoczne są również do-
murowania z okresu działań Do-
menico Merliniego, zawężają-
ce i obniżające przejście. Zawę-
żenie było oczywiście konieczne 
do zrealizowania koncepcji kapli-
cy w formie małej rotundy.

W niezbyt jasnych okolicz-
nościach, może ze względu na 
przeładowanie piwnic Muzeum 
Narodowego, części ołtarza zna-
lazły się po wojnie w Arkadach 
Kubickiego. Ołtarz nie był kom-
pletny; dało się rozpoznać tyl-
ko części oznaczone grubiej na 
dołączonym schemacie. Były to 
elementy odkute w ciemnosza-
robłękitnym marmurze, prawdo-
podobnie z włoskiego marmuru 
„Bardiglio” z rejonu Carrary.

Już po decyzji władz o odbu-
dowie zamku, po 1971 r. Muzeum 
Narodowe przekazało do Pracow-
ni Rzeźby PKZ uratowane frag-
menty szesnastu kominków zam-
kowych. Wśród wiórów zabez-
pieczających kominki znalazło 
się małe (17 x 6,7 cm), częścio-
wo uszkodzone Oko Opatrzności 
z tympanonu ołtarza. Ten drobny 
detal pozwala jednak z pomocą 
zdjęcia dokonać przeliczeń i oce-
nić rozmiary ołtarza. Nadstawa 
miała około 1,80 m w najszer-
szym miejscu tympanonu i wy-
sokość 2,90 m. Łącznie z mensą 
ołtarz miał wysokość około 4 m. 
Oko Opatrzności wykonano z te-
rakoty, a promienie, których po-
zostałości widoczne są na bocz-
nych ściankach Oka, z gipsu. 
Dzięki użyciu jasnych materiałów 
całość odcinała się wyraziście od 
ciemnego tła marmuru. Prawdo-
podobnie girlandy zdobiące fryz 
pod tympanonem były również 
gipsowe.

Nieznane są losy krucyfiksu. 
Jeśli jednak zdemontowano całą 
nadstawę ołtarza, to na pew-
no też krzyż. Można tylko przy-
puszczać, że wisi obecnie w któ-
rymś z warszawskich kościołów, 
o czym nawet zmieniający się 
często proboszczowie mogą nie 
wiedzieć.

Istniała możliwość rekon-
strukcji całego ołtarza i ponow-
nego wbudowania we wnętrzu 
kaplicy, jednak Komisja Konser-
watorsko-Architektoniczna, nad-
zorująca całość prac projekto-
wych i wykonawczych, zdecydo-
wała inaczej. Uznano, że dzie-
więtnastowieczny ołtarz byłby 
historycznym dysonansem w am-
filadzie wnętrz z końca XVIII w., 
zaprojektowanych przez Dome-
nico Merliniego.

Tak więc zdemontowane 
z ogromnym wysiłkiem i ryzy-
kiem jesienią 1939 r. części oł-
tarza poniewierały się na terenie 
Podzamcza, razem z elementami 
kamiennymi wydobytymi z ruin. 
Po zakończeniu odbudowy zam-
ku zapadła decyzja o usunięciu 
niewykorzystanych elementów 
kamiennych z terenu Podzam-
cza. Podobno użyto ich do umac-
niania brzegów Wisły.

Decyzje były zbyt pośpieszne, 
bo przecież można było uzupełnić 
brakujące części ołtarza i wbu-
dować go w jednej z kaplic war-
szawskich kościołów, których wy-
posażenie w znacznej mierze ule-
gło zniszczeniu w trakcie działań 
wojennych. Obecnie więc z tego 
„wzgardzonego” ołtarza zacho-
wało się tylko Oko Opatrzności, 
które rzeczywiście niejedno wi-
działo. Modliła się przed nim hra-
bina Bergowa, a w latach 1926- 
-1939 ostatni prezydent Dru-
giej Rzeczypospolitej, prof. Igna-
cy Mościcki, który mieszkał wów-
czas na zamku. Możliwe, że wła-
śnie opatrzności powierzał losy 
ojczyzny, udając się na kilkulet-
nią tułaczkę. Nie będzie chyba 
przesadą stwierdzenie, że to Oko 
jest swego rodzaju narodową re-
likwią. Może z odpowiednim ko-
mentarzem powinno być ekspo-
nowane w Świątyni Opatrzności 
jako szczególny świadek polskiej 
burzliwej historii. 

Wiesław Olszowicz

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

3 | Schemat ołtarza ze wskazaniem 
elementów składowanych do 1980 r. 
na Podzamczu

4 | 5 | Oko Opatrzności 
z tympanonu ołtarza (4) i boczna 
ścianka Oka z widocznymi śladami 
gipsowych promieni (5) 
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Warszawska Praga widziana 
turystycznym okiem z lewe-

go brzegu Wisły długo wydawała 
się mało atrakcyjna. Zwiedzają-
cy stolicę naszego kraju nie prze-
kraczali rzeki, a samą dzielnicę 
dotykał kryzys inwestycyjno-spo-
łeczny. Jednak coś się zmieni-
ło – Praga – dawna „dzielni-

ca trzech wyznań”, przemysłu, 
rzemiosła i handlu – została na 
nowo odkryta, a od dekady staje 
się obiektem dużego zaintereso-
wania turystów, inwestorów i sa-
mych warszawiaków.

Osoby mało zorientowane 
w temacie nazewnictwa Pragą 
najczęściej określają obszar znaj-
dujący się w Warszawie po pra-
wej stronie Wisły. Historycznie, 
architektonicznie i kulturowo 
jednak warszawską Pragą słusz-
niej będzie nazywać teren znaj-
dujący się pomiędzy nasypami 

kolejowymi, a składający się ze 
Starej Pragi, Szmulowizny z Mi-
chałowem, Nowej Pragi oraz po-
wojennych osiedli Praga I, II i III.

Wybierając się na Pragę, mu-
simy koniecznie zwrócić uwa-
gę na jej architekturę, gdzie wie-
le elementów przypomina o obec-
nym tu w ciągu wieków charak-

terystycznym dialogu religii. Pra-
ga była miejscem, gdzie chrześci-
janie, Żydzi oraz prawosławni za-
łatwiali ze sobą interesy i często 
zamieszkiwali te same kamieni-
ce. Ten religijny trójkąt został do-
skonale zobrazowany przez stoją-
ce w niewielkiej odległości od sie-
bie okrągłą synagogę (zniszczoną 
w okresie PRL), cerkiew św. Ma-
rii Magdaleny oraz neogotycki ko-
ściół św. Floriana. Nawiązaniem 
do tego charakteru była funk-
cjonująca jeszcze trzy lata temu 
buddyjska świątynia postawiona 
przez dużą grupę mieszkających 
tu do niedawna Wietnamczyków.

Zwiedzających Pragę czę-
sto zachwyca oryginalna przed-
wojenna zabudowa: kwartały 

kamienic z licznymi oficyna-
mi tworzącymi podwórka „stud-
nie”, wąskie uliczki wraz z relik-
tami przemysłu tworzącymi je-
dyne w swoim rodzaju miejsce. 
Część budynków nosi jeszcze śla-
dy dawnej świetności, a tym sa-
mym zwraca uwagę na tkwiący 
w nich wielki potencjał. Eleganc-

kie klatki schodowe, bogato or-
namentowane fasady, kunsztow-
ne okiennice i drzwi, przestronne 
mieszkania. Bez trudu wyszuka-
my interesujące przykłady klasy-
cyzmu, secesji lub modernizmu, 
spacerując Wileńską (ze śliczną 
kamienicą nr 13 na czele), Ja-
giellońską (z dawnym Gmachem 
Instytucji Wychowawczych War-
szawskiej Gminy Starozakonnych 
autorstwa Henryka Stifelmana) 
oraz Ząbkowską. Wizytówką Pra-
gi była od zawsze ul. Targowa – 
szeroka aleja z zabudową wypeł-
nioną po części wielkomiejski-
mi kamienicami, które bez trudu 
mogłyby stać w centrum Warsza-
wy. Ulica ta – kiedyś o charakte-
rze szerokiej zielonej promenady, 

dziś zaniedbany ściek komunika-
cyjny – zasługuje i wymaga zde-
cydowanych działań rewitaliza-
cyjnych.

Przy tej okazji nie sposób nie 
wspomnieć o postaciach, któ-
re los związał z warszawską Pra-
gą. Tu urodził się słynny tenor 
Wiesław Ochman, a dzieciństwo 
spędził Mieczysław Gajda, zna-
ny m.in. z tego, że użyczył swo-
jego głosu Smerfowi Ważnia-
kowi z popularnej kreskówki, tu 
mieszkał student Menachem Be-
gin, późniejszy premier Izraela 
i laureat Pokojowej Nagrody No-
bla, a po wojnie pracował Wła-
dysław Szpilman, tytułowy bo-
hater filmu Pianista. Na margi-
nesie warto dodać, że sceny do 
tego filmu były również kręcone 
na Pradze – zresztą tu realizo-
wano wiele popularnych filmów 
i telewizyjnych seriali: Cafe pod 
Minogą, Stawiam na Tolka Bana-
na czy ostatnio Czas honoru.

Poszukujących skarbów na 
Pradze nie może zabraknąć na 
powojennych osiedlach Pra-
ga I i Praga II. Przestronne i peł-
ne zieleni założenia powstały po 
wojnie, były niejako alternatywą 
dla ciasnych i niedoświetlonych 
podwórek kamienic. Stąd już tyl-
ko krok do trzech miejsc położo-
nych nad Wisłą, które stanowią 
trzon klimatu odpoczynku i relak-
su: ogrodu zoologicznego, Par-
ku Praskiego oraz plaży z niesa-
mowitym widokiem na Starówkę. 
W miesiącach letnich nikt się nie 
krępuje, by rozłożyć koc i spędzić 
trochę czasu leniuchując w dwóch 
ostatnich miejscach. Są one 
tłumnie odwiedzane przez pra-
żan, ale i lewobrzeżnych warsza-
wiaków. Na Pradze bowiem panu-
je klimat trochę różny od tego ze 
śródmieścia, nazwałbym go są-
siedzkim. Tu ludzie się znają, roz-
mawiają ze sobą, spędzają spo-
ro czasu na ulicach – to bezcen-
na atmosfera.

Przyjrzyjmy się także aktyw-
ności mieszkańców oraz przed-
siębiorców. Charakter Pragi 

Jesteś w Warszawie, to wpadnij na Pragę!

1 | Kamienice przy skrzyżowaniu 
ul. Jagiellońskiej z Okrzei 
w Warszawie

...........................................................
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zmienił się w niewielkim stop-
niu. Od zawsze znaczenie miał 
tu handel, rzemiosło, usługi. 
Zniknął jedynie przemysł. Wciąż 
funkcjonuje legendarny Bazar 
Różyckiego, w swoich kantor-
kach przyjmują szewcy, krawcy, 
kuśnierze, a nawet działa punkt 
ostrzenia noży. Jak grzyby po 

deszczu pojawiają się liczne piw-
ne bary i restauracje, szczegól-
nie w okolicy Ząbkowskiej i Ja-
giellońskiej. Przez ostatnią de-
kadę swoją obecność zaznaczy-
li projektanci, dizajnerzy i arty-
ści, prowadząc otwarte pracow-
nie, do których każdy mógł zaj-
rzeć, a od kilku lat powoli rodzi 

W czerwcu 2013 r. nakładem Muzeum w Bielsku-Białej ukazał się III tom 
korespondencji Juliana Fałata, prowadzonej w latach 1910-1916, opra-

cowany przez Marię Aleksandrowicz. Wcześniej, w 2003 r. muzeum wyda-
ło I tom korespondencji malarza, obejmujący lata 1874-1895, a w 2008 r. 
– II tom listów z lat 1895-1910. 

Najnowsza publikacja zawiera 311 listów, napisanych w tzw. okresie by-
strzańskim, czyli po 1902 r., kiedy Fałat zamieszkał w willi letniskowej w By-
strej. W kolejnych rozdziałach zebrane zostały pisma i li-
sty z lat 1910-1912, korespondencja rodzinna i zawodo-
wa z lat 1913-1914 oraz listy rodzinne z Karlsbadu i By-
strej z lat 1915-1916.

W listach ukazane są przede wszystkim sprawy rodzin-
ne: życie i zajęcia Fałata mieszkającego w Bystrej – jego 
nieustanne wysiłki i zabiegi o środki finansowe niezbęd-
ne do funkcjonowania domu oraz utrzymania na pozio-
mie życia najbliższych – żony z trojgiem dzieci przebywa-
jących zagranicą, w Abacji, Grazu i Karlsbadzie. Osobną 
grupę stanowią listy pisane przez żonę i dzieci do malarza 
do Bystrej, zwłaszcza listy ukochanej córki Helenki (Kuki) 
z pensjonatu Sacré Coeur w Zbylitowskiej Górze, przepeł-
nione tęsknotą za rodziną, opatrzone rysunkami świad-
czącymi o talencie odziedziczonym po ojcu. 

Korespondencja Juliana Fałata z żoną dotyczyła 
przede wszystkim spraw prywatnych i rodzinnych, w któ-

rych z uwagi na sytuację społeczno-polityczną przewijała się często proś-
ba o oszczędność środków finansowych. O tym, że była to troska niebezpod-
stawna, świadczy list do przyjaciela, Stefana Krzywoszewskiego, w którym 
Fałat pisał o żonie m.in.: „Moja żona o ile jest miłą, piękną i kochającą mat-
ką i żoną to ma straszną stronę marnotrawności. Wielką fortunę zmarno-
wała, a bronię się jak mogę, aby do reszty nie zbankrutować”. Żona Fała-
ta w każdym liście dużo miejsca poświęca swojemu zdrowiu i wydatkom, do-

łącza też szczegółowe rachunki, ale nieobce jej są ważne 
wydarzenia polityczne, wspomina również katastrofę „Ti-
tanica” w 1912 r.

Wśród korespondencji zawodowej znajduje się m.in. 
ciekawy list Fałata do Michała Bobrzyńskiego, ówcze-
snego namiestnika Galicji, w którym malarz prosi o prze-
dłużenie urlopu do czasu przejścia na emeryturę (artysta 
przez 15 lat był dyrektorem krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych) czy pisma dotyczące planowanych wystaw ob-
razów i urządzania pracowni.

Publikacja, opatrzona wieloma szczegółowymi przy-
pisami, wyczerpująco objaśniającymi przedstawione w li-
stach fakty, stanowi ciekawe źródło do lepszego poznania 
życia Juliana Fałata.

Tom można nabyć (cena: 45 zł) w Muzeum w Biel-
sku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 16 – Za-
mek). 

Spotkanie z książką

FAŁAT ZNANY I NIEZNANY

się charakter turystyczny, cze-
go dodatkowym magnesem za-
pewne będzie powstające Mu-
zeum Warszawskiej Pragi. Nie 
możemy pominąć niezwykłych 
inwestycji: szczególnym przy-
padkiem jest dawna wytwórnia 
wódek przy Ząbkowskiej, któ-
ra przechodzi kilkuletni proces 

przepoczwarzania się w miej-
sce o interesującym złożonym 
mieszkalno-handlowo-artystycz-
nym charakterze. Rozpoczęły się 
także budowlane prace w Porcie 
Praskim.

Praga zmaga się także z wie-
loma problemami – brak cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej 
wody w części budynków ko-
munalnych, brak nakładów na 
kompleksowe remonty tych bu-
dynków, nietrafiona polityka 
względem lokali usługowych, 
charakter tranzytowy (brak 
uspokojenia ruchu w centrum 
Pragi), zaniedbania dotyczące 
estetyki przestrzeni publicznej 
− jak żadna inna dzielnica War-
szawy wymaga zdecydowanych 
działań rewitalizacyjnych. Mimo 
to prażanie żyją, a Praga wciąż 
przyciąga – ma olbrzymi poten-
cjał czekający na lidera, który 
dobrze go wykorzysta.

Adam Lisiecki

2 | Fragment ul. Stalowej

(zdjęcia: Adam Lisiecki)

..........................................................
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ROZMAITOŚCI

„Tym razem mam pytania do-
tyczące dwóch wyrobów złotni-
czych z mojej kolekcji: solniczki 
i kubka.

Pierwszy z wymienionych 
przedmiotów to przepiękna 
srebrna solniczka, mam nadzieję 
– wyrób polski z XVIII w. (il. 1). 
Solniczka cechowana jest zna-
kiem »S11«, powtórzonym dwa 
razy (il. 2); jedenastka to za-
pewne oznaczenie próby srebra, 
a litera »S« jest, jak sądzę, zna-
kiem probierza.

Z książki M. Gradowskiego 
[»Znaki na srebrze. Znaki miej-
skie i państwowe używane na te-
renie Polski w obecnych jej grani-
cach«, Warszawa 2010 – przyp. 
red.] dowiedziałem się, że przy-
wilej Stanisława Augusta obni-
ża dopuszczalną próbę do 11 łu-
tów i nie wspomina o obowiązku 
bicia cechy miejskiej na gotowych 
wyrobach. Stan taki obowiązywał 
od 1785 do 1787 r. Pan Gradow-
ski wspomina też, że w tym czasie 
działało w Warszawie dwóch pro-
bierzy o nazwisku zaczynającym 
się na literę »S«. Pytanie: czy sol-
niczka została wykonana między 
1785 a 1787 rokiem?

Dodam, że jest to wyrób wy-
sokiej klasy – syreny są odlewa-
mi, a reszta to ręczna robota 
na wysokim poziomie. Solnicz-
ka złocona jest metodą ognio-
wą. Bardzo ciekawa i świadczą-
ca o wysokim kunszcie wyko-
nawcy jest jej konstrukcja: sol-
niczkę można rozłożyć na kilka 
elementów. Po odkręceniu śrub-
ki w denku i wyjęciu przetyczek 
z miniaturowych zawiasów, któ-
rymi syreny przymocowane są do 
krawędzi czarki, mamy na stole 

7 elementów: czarkę razem ze 
środkową kolumienką, spód sol-
niczki, 2 syreny, śrubkę i 2 prze-
tyczki od zawiasów. Na jednym 
ze zdjęć porównałem ją z sol-
niczką Malcza, którego wielu 
znawców uważa za najlepszego 
złotnika polskiego wieku XIX. Na 
zdjęciu (il. 3) obie solniczki wy-
glądają pięknie, ale »na żywo« 
solniczka z syrenami klasą wyko-
nania znacznie przewyższa wy-
rób Malcza.

Drugim przedmiotem jest ku-
bek (il. 4), według mojej oce-
ny (znowu na podstawie lektu-
ry »Znaków na srebrze«) wyrób 
gdański z około 1650 r., a jeśli 
tak, to jest to przedmiot bardzo 
interesujący, ponieważ niełatwo 
znaleźć w polskich zbiorach aż 
tak stary, srebrny, świecki wy-
rób gdański (nawet najnowsze, 
przepiękne zakupy wawelskie są 
chyba wyrobami nieco później-
szymi). Wysokość kubka – pra-
wie 8 cm, średnica – troszkę 
ponad 6,5 cm […]. Wewnątrz 
– wyraźne ślady złocenia; śla-
dowe resztki złocenia widoczne 
są również na górnej zewnętrz-
nej krawędzi kubka, na nóżkach 
oraz na ozdobach roślinnych. 
Dwie z trzech nóżek naczynia 
noszą ślady reperacji, widoczne 
od wnętrza kubka. […]

Na kubku widoczne są według 
mnie trzy znaki: miejski miasta 
Gdańsk (nr 3 na stronie 84 opra-
cowania Pana Michała Gradow-
skiego), podatkowy (nr 26 na 
stronie 278) oraz znak mistrza 
– litery »MW« (il. 5). Ozdoby ro-
ślinne (kwiatowe) mają tu, jak 
sądzę, poza dekoracyjnym ja-
kieś dodatkowe, symboliczne 

znaczenie. Proszę o opinię tak-
że w sprawie mojego datowania 
opisanego kubka i owej dekora-
cji naczynia”.

Jan Ładysz
Windsor, Kanada

O pomoc w rozwianiu wąt-
pliwości naszego Czytelnika 
co do autentyczności i dato-
wania opisanych przedmiotów 

zwróciliśmy się tym razem do 
Pani Ewy Martyny, kustosza Ko-
lekcji Sreber i Metali w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Oto 
otrzymana opinia, za którą bar-
dzo dziękujemy:

„Zacznę od kubka. Oczy-
wiście ocenianie na podsta-
wie fotografii jest zawsze ry-
zykowne, bo nie możemy zaj-
rzeć do wnętrza, by stwierdzić 
czy przedmiot został wykuty, 

WW wiedzieć więcej

Rubryka ta poświęcona jest przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie-

dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czy-
telnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztu-
ki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić 
np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny 
itp. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie stara-
ła się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej 
rubryce.

1

3

2
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czy dekoracja to repusowanie, 
czy tylko sztanca, nie znamy 
też ciężaru (a jest istotny), 
grubości blachy itp. Na ogół 
na podstawie samej fotogra-
fii można określić tylko cechy 
stylistyczne, ewentualnie zna-
ki złotnicze (choć bywa to ry-
zykowne).

Kubek został wykonany 
w manierze barokowej, ma ty-
powy dla tego okresu kształt 
i popularny motyw zdobni-
czy (m.in. kwiat tulipana i goź-
dzika). To tak na pierwszy rzut 
oka. Do formy trudno mieć za-
strzeżenia (poza nóżkami, któ-
re powinny być kuliste, bez 

wcięć). Fatalnie natomiast wy-
pada w tej ocenie dekoracja. Nie 
chodzi o to, że jest to dekoracja 
dość skromna, ale bardzo pry-
mitywnie wykonana. Jakby ry-
sowana ręką dziecka. Co oczy-
wiście świadczy o niezbyt wy-
sokich umiejętnościach złotni-
ka. Moim zdaniem wyklucza to 
ośrodek gdański, w którym zo-
stanie mistrzem złotniczym 
związane było z wykazaniem się 
praktyczną znajomością tech-
nik złotniczych i wysokim kunsz-
tem świadczącym o talencie 
twórczym. Kubek jest cecho-
wany znakiem Gdańska, mono-
gramem złotnika i repuncą au-
striacką z lat 1806-1809. Znak 
Gdańska jest niedobity, ma nie-
wyraźne kontury. Prawdopodob-
nie został podrobiony (Gdańsk 
był w XIX w. ulubionym ośrod-
kiem fałszerzy sreber). Repun-
ca jest także bardzo niewyraź-
na (półksiężyc i litera określa-
jąca urząd probierczy – zupełnie 
nieczytelne) i wygląda na to, że 
miała ona uwiarygodnić wcze-
śniejsze powstanie przedmiotu 

(bardzo typowy i dość często 
spotykany zabieg).

Jeśli chodzi o solniczkę – 
zacznijmy od cechy. To nie 
jest »S11«, lecz monogram 
złotnika »SU« (obydwie lite-
ry wyraźnie niedobite u dołu). 
W Warszawie używano próby 
12-łutowej. 11-łutowego sre-
bra warszawskiego praktycznie 
nie spotyka się. Wszystkie pró-
by były pisane cyframi arab-
skimi (jedynki z »szeryfami«). 
Probierz warszawski Franciszek 
Szyller wybijał inicjał swoje-
go nazwiska – literę »S« wpi-
saną w owal. Ale w XIX w. (do 
1851 r.) probierze warszaw-
scy nie wybijali swojego zna-
ku. Trudno zatem stwierdzić 
czy solniczka powstała w War-
szawie. Najróżniejsze stwory 
i bóstwa morskie (również sy-
reny) były popularnym moty-
wem zdobniczym szczególnie 
w 1 ćw. XIX w. i z tego okre-
su prawdopodobnie pochodzi 
solniczka. Na pewno nie jest to 
wyrób XVIII-wieczny”.

☐
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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 profilem naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Mateusz Kowalczyk z Dębego − Imperium rodziny Poznańskich – przywrócone dziedzictwo czasu i miej-
sca, wyd. Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2012
Paweł Sommer z Warszawy − Janusz Smaza, Świątynie Kresów. Konserwacja – restauracja, katalog wy-
stawy w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wydawnictwo Terra Nova, Warszawa 2013 oraz 
Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości, pod red. Stanisława Januszewskiego, wyd. Fundacja 
Otwartego Muzeum Techniki, Wrocław 2013
Małgorzata Piwowska z Warszawy − Bożena Kostuch, Majolika z Ćmielowa i Nieborowa w kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Krakowie, wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2013
Janusz Borkowicz z Konstancina-Jeziorny − Jacek Martusewicz, Osiemnastowieczny piec kaflowy z pa-
łacu w Wilanowie, wyd. Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2012
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze − Jerzy Borwiński, Okna, drzwi, stropy. Zabytkowa stolarka archi-
tektoniczna w Poznaniu, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2013

P R E N U M E R ATA
W 2014 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 17 zł każdy. W wypad-
ku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 102 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 prenume-
raty jest wypełnienie formularza na stronie spotkania-z-zabytkami.pl. W przypadku 
chęci otrzymania faktury VAT prosimy o podanie danych do jej wystawienia. Wszelkie 
pytania w sprawie prenumeraty na 2014 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas,  
tel. (22) 891-01-62, 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. 

Konferencja w Jeżowie 
Sudeckim zakończyła obrady

W dniach 17-18 października 
2013 r. w Jeżowie Sudeckim od-

była się Międzynarodowa Konferen-
cja „Pomniki dziedzictwa lotnicze-
go Polski”, zorganizowana przez Dol-
nośląską Akademię Lotniczą, Funda-
cję Otwartego Muzeum Techniki, Klub 
Lotników „Loteczka” i obchodzący 
50-lecie Wrocławski Klub Seniorów 
Lotnictwa.

Podczas spotkania mowa była 
o zabytkach architektury lotniskowej, 
o lotniskach i infrastrukturze lotnisk, 
o obiektach związanych z imionami 
twórców lotnictwa, o pomnikach i ta-
blicach pamiątkowych, o pomnikach 
nagrobnych, o zabytkowych statkach 
powietrznych i ich reliktach, a także 
o archeologii lotniczej.

Rangę konferencji znacząco pod-
niosło przesłanie skierowane pod ad-
resem jej organizatorów i uczestni-
ków przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Bronisława Komorowskie-
go, przesłanie – tak naprawdę kiero-
wane pod adresem środowisk lotni-
czych Polski, służb ochrony zabytków, 
samorządów lokalnych i środowisk po-
szukujących nowych programów roz-
woju, także wszystkich zainteresowa-
nych promocją Polski na arenie mię-
dzynarodowej.

Sprawozdanie z konferencji, skiero-
wany do jej uczestników list Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego i wy-
pracowaną podczas obrad „Jeżowską 
kartę” można znaleźć na naszej stro-
nie internetowej: www.spotkania-z-
zabytkami.pl.

| Uczestnicy konferencji przed budynkiem 
Aeroklubu Jeleniogórskiego na Górze 
Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim
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