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

Nakład: 6000 egz.

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy, minęło niedawno dziesięć lat od chwili objęcia przez redaktora 
Wojciecha Przybyszewskiego kierownictwa redakcji „Spotkań z Zabytkami”. Czy 
nastąpiły w tym czasie w piśmie jakieś ważne zmiany? Wprawdzie już w pierwszym 

wstępie odredakcyjnym autorstwa nowego naczelnego czytaliśmy, że „rewolucji nie bę-
dzie, a jeśli pojawią się w piśmie jakieś zmiany – to niewielkie i nie zostaną one wprowa-
dzone od razu…”, okazało się jednak, że czas ten obfitował w rozmaite – niezależne od 
redaktora – wydarzenia, które wywarły duży wpływ nie tyle na formułę pisma, co na or-
ganizację pracy redakcji. Przede wszystkim nastąpiła zmiana wydawcy, czterokrotna prze-
prowadzka, zmiana częstotliwości ukazywania się pisma (wciąż mamy nadzieję, że uda 
się przywrócić cykl miesięczny). Nie zabrakło również problemów z jego finansowaniem.

A co zmieniło się w zawartości tematycznej „Spo-
tkań z Zabytkami”? Tak jak zapowiedział redak-
tor Przybyszewski, pojawiły się nowe działy: „Za-
bytki i młodzież” oraz „Z wizytą w muzeum”, cykle: 
„Z kryminalnej kroniki”, „Zabytki i prawo” i „Zabytki 
utracone”, akcja: „Zabytki poprzemysłowe”.

Niewątpliwym cennym wzbogaceniem tematy-
ki pisma jest właśnie dział „Z wizytą w muzeum”, 
w którym prezentowane są polskie muzea, ich zbio-
ry i działalność wystawiennicza. Rozwinięte kontak-

ty redaktora z muzeami pozwalają na zamieszczanie w każdym numerze aktualnych infor-
macji i artykułów o odbywających się wystawach, a czasami nawet ich zapowiedzi. Czę-
sto autorami tych tekstów są wybitni historycy sztuki, komisarze ekspozycji, a „Spotkania 
z Zabytkami” sprawują patronat medialny nad organizowanymi wystawami.  

Nowością w piśmie są też bloki artykułów poświęconych jednemu, wybranemu tema-
towi, np. w poprzednim numerze blok ten składał się z trzech artykułów o „Braciach Gie-
rymskich”; taki tytuł nosi projekt zainicjowany przez Muzea Narodowe w Warszawie i Kra-
kowie, którego rezultatem są m.in. dwie wystawy zorganizowane przez te muzea. W za-
mieszczonych w bloku artykułach przygotowanych dla nas przez organizatorów obu wy-
staw mogliśmy przeczytać o twórczości Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, a w trze-
cim artykuleo zafascynowaniu młodszego z braci artystów wynalazkiem fotografii.  

Dużo miejsca w każdym numerze zajmują również teksty o powrocie do Polski dzieł sztu-
ki utraconych w czasie drugiej wojny światowej. Dzięki stałym kontaktom redakcji z De-
partamentem Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych otrzymują Czytelnicy coraz więcej optymistycz-
nych informacji na ten temat. W bieżącym numerze wydaje się godny zainteresowania blok 
artykułów (s. 4-17) o nieco innym, kontrowersyjnym ujęciu tego problemu. 

Na zakończenie listy zmian, które pojawiły się w piśmie w czasie kierowania nim 
przez redaktora Przybyszewskiego należy wymienić założenie nowej strony interneto-
wej „Spotkań z Zabytkami” oraz Facebooka. Zatem rewolucji w ciągu dziesięciu lat rze-
czywiście nie było, ale zmian bardzo dużo. 

NA OKŁADCE: 
Aleksander Gierymski, 
„W altanie” – fragment 
obrazu z wystawy „Alek-
sander Gierymski 1850- 
-1901” w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie 
(własność Muzeum Na-
rodowego w Warszawie)



KONSERWACJA WITRAŻY 
Z KOLEKCJI MUZEUM NARODOWEGO 
WE WROCŁAWIU 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu może 
pochwalić się największą i najcenniejszą 
w Polsce kolekcją witraży, która przez 
wiele lat nie mogła być pokazywana 
z powodu złego stanu zachowania. Dzię-
ki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego udało się wszyst-
kie te witraże zakonserwować. W całym 
zbiorze najcenniejszy jest zespół witraży 
renesansowych powstałych w pracow-
niach śląskich i wrocławskich, w skład 
którego wchodzą: kwatery z herbami ro-
dów mieszczańskich z 1586 r. (pochodzą 
z wrocławskiego kościoła św. Krzyszto-
fa), witraże z herbami szlachty śląskiej 
z 1615 r. oraz witraże wotywne i cecho-
we. Witraż z godłem cechu sukienni-
ków z 1551 r. jest największym renesan-
sowym witrażem w Polsce. Najstarsze 
witraże znajdujące się w zbiorach Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu po-
chodzą z okresu średniowiecza, przed-
stawiają sceny Zwiastowania i postacie 

świętych. Zostały wykonane w Austrii, 
dekorowały jeden z tamtejszych kościo-
łów. W XIX w. kupił je śląski arystokra-
ta i wykorzystał do ozdoby będącego jego 
własnością zamku w Grodźcu (koło Zło-
toryi). Najpiękniejsze pod względem ar-
tystycznym są tzw. witraże gabinetowe 

− niewielkie, najczęściej koliste, owalne 
i prostokątne szybki z malowanymi sce-
nami religijnymi, postaciami świętych, 
scenami rodzajowymi, herbami i gmer-
kami. Powstały w czasie od XV do XIX 
stulecia w  ośrodkach niderlandzkich, 
nadreńskich i szwajcarskich. 
Prace konserwatorskie przy wrocław-
skich ołtarzach obejmowały scalenie ze-
społu kwater średniowiecznych z Grodź-
ca i okien z zamku w Domanicach, zre-
konstruowanie ubytków szkła, oczysz-
czenie z dawnych klejeń i powtórne skle-
jenie oraz przywrócenie profili ołowia-
nych w kwaterach herbowych z kościoła 
św. Krzysztofa i innych witrażach rene-
sansowych, naprawienie i oczyszczenie 
ram drewnianych i metalowych z XVIII 
i XIX w.
Zakonserwowane dzieła można będzie 
oglądać na wystawie „Mistrzowie świa-
tła” (3 listopada − 31 grudnia 2014). Wy-
stawie będzie towarzyszył katalog „Mi-
strzowie światła. Witraże i obrazy zdo-
bione w technice eglomisé w zbiorach 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu”. 

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy
.........................................................................................................................

„SCHODY PAŁACOWE” FRANCESCO 
GUARDIEGO WRÓCIŁY DO POLSKI
Utracone podczas drugiej wojny świato-
wej dzieło Francesco Guardiego „Dzie-
dziniec Pałacu Dożów ze Schodami Gi-
gantów widziany przez Arco Foscari”, 
znane jako „Schody Pałacowe”, trafiło 
dzięki zaangażowaniu ministrów Bog-
dana Zdrojewskiego, Radosława Sikor-
skiego oraz Franka Walte-
ra Steinmeiera do prawo-
witego właściciela – Mu-
zeum Narodowego w War-
szawie. 
Obraz zakupiony został 
przez Muzeum Narodo-
we w Warszawie 13 mar-
ca 1925 r. od Leona Kran-
ca; był wielokrotnie pu-
blikowany w katalogach 
i przewodnikach po Gale-
rii Malarstwa muzeum. To 
niewielkie dzieło (wymiary 
32,8 x 25,8 cm) osiemna-
stowiecznego weneckiego 
malarza Francesco Guardiego (1712-1793) 
zakupiono za stosunkowo wysoką sumę 
8500 zł, ale wartość artystyczna płót-
na w pełni rekompensowała poniesiony 

wydatek. W 1939 r. także Niemcy, doce-
niając znaczenie dzieła Guardiego, za-
kwalifikowali je do dzieł przeznaczonych 
do wywozu do III Rzeszy; formalnie zare-
kwirowane zostało 15 czerwca 1940 r. Po 
zakończeniu wojny obraz znalazł się na li-
ście strat, jednak pomimo podjętej inten-
sywnej akcji rewindykacyjnej na terenie 
stref okupacyjnych Niemiec, dzieła Gu-

ardiego nie udało się od-
naleźć. Jeszcze w 2000  r. 
uznawane było za zaginio-
ne. Informacje o jego praw-
dopodobnym miejscu prze-
chowywania – w zbiorach 
niemieckiego Uniwersyte-
tu w Heidelbergu – strona 
polska uzyskała w drugiej 
połowie lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. 
W  2003 r. strona niemiec-
ka poinformowała, że ob-
raz znajduje się w Stuttgar-
cie. Od tego czasu Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego przy współpracy z Mini-
sterstwem Spraw Zagranicznych i  Mu-
zeum Narodowym w  Warszawie starało 
się o zwrot dzieła.

REWITALIZACJA STARÓWKI 
W ZAMOŚCIU
Dobiega końca rewitalizacja zamojskiej 
Starówki. Rozpoczęła się w 2004 r. od 
konserwacji kamieniczek staromiejskich, 
a kończy na odbudowie i adaptacji obiek-

tów fortecznych. Wypiękniały staromiej-
skie kamieniczki, odnowiony został Ra-
tusz, zainstalowano monitoring. Przy-
szedł też czas na konserwację, renowa-
cję i adaptację na potrzeby kulturalne ze-
społu fortyfikacji. Zwieńczeniem inwe-
stycji staromiejskich jest budowa nowo-
czesnego Muzeum Fortyfikacji i Broni. 
Powstaje na bazie Bastionu III i „Arse-
nału”, znajdującego się przy ul. Zamko-
wej. Zakres wszystkich prac był ogrom-
ny; pochłonęły ponad 166 mln zł, z cze-
go 120 mln to środki zewnętrzne – unij-
ne i z funduszy norweskich. Na renowa-
cję czekają w Zamościu jeszcze Pałac Za-
moyskich i Akademia Zamoyska. 

Francesco Guardi, „Schody Pałacowe”

Stare Miasto w Zamościu

Witraż z przedstawieniem anioła, Niderlandy 
XVII w., po konserwacji
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CENTRUM KONSERWACJI WRAKÓW 
STATKÓW 

Na ro do we Mu zeum Mor skie zbu du je 
w  Tcze wie Cen trum Kon ser wa cji Wra-
ków Stat ków. Pro wa dzo ne będą w nim 
prace nad wy do by ty mi z wody za byt-
ka mi, ale też pre zen to wa ne m. in. trzy 
jach ty oraz eks po na ty, które zwy kle prze-
cho wy wa ne są w ma ga zy nach. Będą to 

po łą czo ne z sobą obiek ty: w jed nym bę-
dzie pra cow nia kon ser wa cji, w dru gim 
ma ga zyn stu dyj ny z to wa rzy szą cą mu 
salą eks po zy cyj ną. Tczewskie centrum 
ma rozwiązać problem prze cho wy wa nia 
i kon ser wa cji wy do by tych z wody za byt-
ków. Wybudowane zo sta nie  na obrze-
żach tczew skie go Sta re go Mia sta, na 
dział ce, którą przed laty prze ka zał mu-
zeum sa mo rząd Tcze wa. 

PLANOWANE PRACE 
W SKOCZOWSKIM RATUSZU 

Po latach starań dziewiętnastowiecz-
ny budynek ratusza w Skoczowie ma 
być poddany kompleksowemu remon-
towi. Zakres planowanych prac ma ob-
jąć całą zewnętrzną część budynku, od 
fundamentów po dach. Ma nastąpić 
wzmocnienie i izolacja fundamentów, 
odnowienie elewacji, wymiana stolarki 
okiennej, wykonanie nowych schodów 
oraz stropów w wieży zegarowej. Prze-
budowany też zostanie podjazd dla nie-
pełnosprawnych. Remont skoczowskie-
go ratusza powinien zakończyć się je-
sienią tego roku.

WOKÓŁ HERBATY, KAWY 
I CZEKOLADY 
W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wi-
lanowie od 29 kwietnia do 30 września 
2014  r. można zwiedzać wystawę „Wo-
kół herbaty, kawy i czekolady”. Ekspozy-
cja czerwonych i czarnych naczyń do po-
dawania aromatycznych używek uzupeł-
niona jest przykładami innych wyrobów 
z porcelany, emalii, srebra i platerów ze 
zbiorów muzeum, kartami wzorników firm 
produkujących tego typu wyroby, rycinami 
dawnych map i zielnikowymi wyobraże-
niami roślin, które zmieniły gust kulinar-
ny w Europie. Dostępny jest też bogato ilu-
strowany katalog zbioru czerwonej i czar-
nej kamionki, który przygotowała kustosz 
Barbara Szelegejd (zob. s. 52). Wystawa 
wpisuje się w program rekonstrukcji sta-
ropolskich receptur i serwowania potraw 
znanych w poprzednich wiekach, realizo-
wany przez Muzeum Pałacu w Wilanowie. 

PRZEMYSŁOWY SZLAK KULTUROWY 
W BYDGOSZCZY

Lista obiektów dziedzictwa poprzemy-
słowego w Bydgoszczy, tworzących szlak 
kulturowy do zwiedzania, powstała na 
podstawie następujących kryteriów: au-
tentyczności, unikatowości, wartości ar-
tystycznej, edukacyjnej, infrastruktury 
okołoturystycznej. Następnie podzielo-
no je na dwie grupy. W pierwszej znala-
zły się obiekty mające ofertę turystycz-
ną związaną z techniczną ekspozycją hi-
storyczną, które są możliwe do zwiedza-
nia w określonych godzinach i dniach. 
Są to Wieża Ciśnień, Muzeum Wodocią-
gów w Lesie Gdańskim, Exploseum, Eu-
ropejskie Centrum Pieniądza, spichrze, 
Muzeum Kanału Bydgoskiego, Muzeum 
Fotografii oraz Muzeum Mydła i Historii 
Brudu. Do tej grupy mają szansę dostać 
się jeszcze Muzeum Farmacji oraz Izba 
Tradycji Bydgoskich Dróg Żelaznych. 
W  grupie drugiej są obiekty, które nie 
mają ekspozycji i oferty turystycznej, ale 
dysponują potencjałem turystycznym, 
m.in. gazownia, fabryka obrabiarek do 
drewna, mała elektrownia wodna „Ku-
jawska”, Nowy i Stary Kanał Bydgoski, 
śluza miejska, stopień wodny Czersko 

Polskie, mosty kolejowe nad ul. Unii Lu-
belskiej, most Królowej Jadwigi, zabytko-
we tramwaje, Zespół Szkół Mechanicz-
nych nr 1, hotel Słoneczny Młyn, Focus 
Mall, barka „Lemara”, Galeria Sztuki No-
woczesnej, Instytut Rolniczy Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego, zbiory arche-
ologiczne Muzeum Okręgowego. Szlak 
obiektów z grupy pierwszej będzie ozna-
czony kolorem złotym, natomiast z gru-
py drugiej zielonym. Ze względu jednak 
na  fakt, że duża część atrakcji zlokali-
zowana jest nad Brdą i Kanałem Bydgo-
skim zaproponowano dwa warianty szla-
ków − wodny i lądowy. 

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

ODNOWIONA RZEŹBA HERMESA
Przeprowadzone zostały prace konser-
watorskie przy kopule oraz zwieńczają-
cej ją rzeźbie Hermesa, zdobiącej przed-
proże Dworu Artusa w Gdańsku. Figura 
Hermesa już w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku poddana została grun-
townej konserwacji. Niestety, braki uzu-
pełniono wówczas nie blachą cynkową, 
ale żywicą syntetyczną i aby ukryć tę 
rozbieżność pokryto wierzchnią powło-
kę grubą warstwą farby epoksydowej. 
Nowy wygląd odbiegał znacznie od pier-
wotnego. Pod farbą zabytek zatracił swą 
charakterystyczną metaliczną strukturę, 
a artystyczne formy rzeźbiarskie zosta-
ły spłaszczone i słabiej czytelne. W trak-
cie ostatnio przeprowadzonych prac uzu-
pełniono wszystkie ubytki i pęknięcia po-
szycia, które nie tylko szpeciły, ale też po-
głębiały destrukcję poprzez zaawanso-
waną korozję i przedostawanie się wody 

deszczowej na część murowaną przed-
proża. Wszystkie brakujące detale zdob-
nicze kopuły i atrybuty figury (np. skrzy-
dełka przy hełmie Hermesa) zrekonstru-
owano z metalu. Cały obiekt został po-
kryty neutralną powłoką zabezpieczają-
cą przed warunkami atmosferycznymi. 

REMONT STAREGO RYNKU 
W POZNANIU 
Planowany jest remont Starego Rynku 
w  Poznaniu. Ma być wymieniony bruk, 
lampy, prace obejmą też pobliskie uliczki. 
Całe przedsięwzięcie, poprzedzone rozle-
głymi badaniami archeologicznymi, ma 
potrwać kilka lat i zostanie podzielone na 
etapy. 

Rzeźba Hermesa po konserwacji

Wieża Ciśnień w Bydgoszczy 

Stary Rynek w Poznaniu 
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Kiedy w  marcu 2012  r. wy-
szła na jaw  sprawa obra-
zów  ukrytych w  mieszka-
niu Corneliusa Gurlitta, 

świat sztuki zamarł w podziwie. Setki 
wspaniałych arcydzieł malarstwa eu-
ropejskiego, wartych ponad miliard 
dolarów, dotychczas nieznanych hi-
storykom i  badaczom, odnalazło się 
jakby zamrożonych w  czasie. Sen-
sacyjny wręcz  splot faktów  dookoła 
tego odkrycia pozwolił wielu osobom 

snuć marzenia o  dalszych znalezi-
skach z czasów wojny, o innych kolek-
cjach zrabowanych dzieł sztuki. Nie 
bez  powodu niedawna powieść Zyg-
munta Miłoszewskiego Bezcenny 
(Warszawa 2013), osnuta wokół ta-
jemniczej kolekcji ekscentrycznego 
hr. Ignacego Korwin-Milewskiego, 
stała się w Polsce bestsellerem. Zaspo-
koiła w ten sposób niewypowiedzianą 
potrzebę i  przeczucie wielu Polaków, 
że ich prawdziwe skarby narodowe, 

systematycznie rabowane przez  na-
jeźdźców w ostatnich wiekach, czeka-
ją jeszcze na odkrycie i szczęśliwy po-
wrót do kraju.

Aspiracje te zderzają się z  opinią 
wielu historyków  sztuki, którzy uwa-
żają, że z  wyjątkiem kilku chlubnych 
przykładów, Polska nigdy nie posia-
dała arcydzieł światowej klasy. Czy 
jest tak istotnie? Czy jest możliwe, że 
jedno z najpotężniejszych i najzamoż-
niejszych państw  Europy, jakim była 

Tajemnicza kolekcja 
„Starych Mistrzów”

1 2
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się u kacapa, wśród dzikich stepów nad 
brzegiem Wołgi”. Nie był to zresztą 
przypadek odosobniony. W  tym sa-
mym mniej więcej czasie, gdy nie-
miecka prokuratura rozpracowywała 
Corneliusa Gurlitta, w  nowojorskim 
środowisku związanym z  restytucją 
polskich dzieł sztuki i  kultury także 
zapanowała pewna atmosfera podnie-
cenia. Zupełnie przypadkiem, pod-
czas nieformalnej dyskusji na tema-
ty restytucyjne, wyszła na jaw sprawa 
wielce tajemniczej wystawy polskich 
obrazów  „Starych Mistrzów”, zorga-
nizowanej w Nowym Jorku w 1940 r. 
Piszę tajemniczej, bowiem, jak wkrót-
ce się okazało, po gorączkowej kwe-
rendzie wśród ekspertów  z  najlep-
szych polskich instytucji muzealnych 
nikt nigdy o  takich obrazach nie sły-
szał, a  już zwłaszcza w  przedwojen-
nych polskich zbiorach. Gdyby nie 
fakt, że zachowało się kilka egzempla-
rzy bogato ilustrowanego katalogu tej 
wystawy (Old Masters. A Collection of 
Polish-Owned Works of Art), jak rów-
nież to, że 26 maja 1940 r. „New York 

Rzeczpospolita Polska XVI i XVII w., 
nie było jednocześnie głównym ryn-
kiem zbytu dla twórczości najlep-
szych artystów  Europy Zachodniej 
tego okresu, których to prac zachowa-
ło się do dzisiaj mniej niż jeden pro-
cent? Czyżby statki wypełnione pol-
ską pszenicą i drewnem nie powraca-
ły do Gdańska z  płótnami holender-
skich i  włoskich mistrzów, aby zdo-
bić ściany polskich pałaców  magnac-
kich i  dworów  szlacheckich? Wie-
le wskazuje jednak na to, że to wła-
śnie w  Polsce należałoby szukać tych 
„zaginionych” 99 procent. Powtórz-
my za historykiem Januszem Tazbi-
rem, że kiedy lekarz  i pamiętnikarz, 
Stanisław  Morawski, w  1830  r. oglą-
dał w  Wołżsku nad Wołgą wspania-
łą kolekcję obrazów  rosyjskiego kup-
ca o  nazwisku Sapożnikow, kolekcję 
złupioną w 1796 r. w Nieświeżu i  in-
nych rezydencjach magnackich, oce-
nił to tak: „Takim sposobem najbo-
gatszy może na świecie zbiór portre-
tów  Rembrandta, przedstawiający fi -
zjognomię dawnych Polaków, znalazł 

Times” opublikował fotoreportaż 
o  jej ofi cjalnym otwarciu w  dawnym 
sowieckim pawilonie Wystawy Świa-
towej (oceniając wartość pokazywa-
nych obrazów na ówczesne dwanaście 
miliony dolarów), można by sądzić, że 
był to miraż lub jakaś mistyfi kacja.

Jakie zatem dzieła sztuki ekspo-
nowane były w Nowym Jorku? Mowa 
jest tu o 77 obrazach, srebrnym krzy-
żu z XI w. o wielkości 223 cm i dwóch 
rzeźbach − kamiennej „Madonnie 
z  Dzieciątkiem” z  XV  w. i  drewnia-
nym „Ecce Homo” z  XVI  w. A oto 
reprezentowani na wystawie artyści 
i  ich dzieła: Diego Velázquez  (1599-
-1660) – jeden obraz, Bartolomé Es-
teban Murillo (1618-1682) – trzy ob-
razy, Jusepe de Ribera (1588-1652) 
– dwa obrazy, Francisco de Zurba-
ran (1598-1662) – trzy obrazy, Fran-
cisco Goya (1746-1828) – jeden ob-
raz, Antonio Amorosi (1660-1736) 
– jeden obraz, tzw. Szkoła Kastylij-
ska (XVI  w.) – jeden obraz, Jaco-
po Tintoretto (1518-1594) – trzy 
obrazy, Michelangelo Caravaggio 
(1569-1609) – jeden obraz, Raff ael-
lino del Garbo (1466-1524) – dwa 
obrazy, Pier Francesco Fiorentino 
(1446-1510) – jeden obraz, Filippi-
no Lippi (1457-1504) – jeden ob-
raz, Tycjan (1477-1576) – jeden ob-
raz, Paris Bordone (1500-1570) – je-
den obraz, Bartolommeo Cancellier-
re (1480-1550) – jeden obraz, Car-
lo Ceresa (1609-1679) – jeden obraz, 

1 | 2 | Okładka (1) 
i strona tytułowa (2) 
katalogu wystawy 
„Starych Mistrzów” 
w Nowym Jorku 
w 1940 r., wydanie 
„de Luxe” (katalog 
ze zbiorów Fundacji 
Rodzinnej 
Blochów w Nowym 
Jorku)

3 | Strona katalogu 
z podziękowaniami 
dla S. Maurice 
Solomona (katalog 
ze zbiorów Fundacji 
Rodzinnej 
Blochów w Nowym 
Jorku)

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

4 | Fragment artykułu o wystawie, 
opublikowanego 26 maja 1940 r. w „New York 
Times” (Archiwum „The New York Times”)

3
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Lorenzo Lotto (1480-1556) – jeden 
obraz, Moretto da Brescia (1498- 
-1555) – jeden obraz, Guido Reni 
(1575-1642) – jeden obraz, Jacopo 
Palma (Il Giovane) (1544-1628) – je-
den obraz, Fra Angelico (1387-1455) 
– jeden obraz, Neri di Bicci (1419- 
-1491) – jeden obraz, Paolo Verone-
se (1528-1588) – jeden obraz, Luca 
Giordano (1632-1705) – jeden ob-
raz, Domenichino (1581-1641) – je-
den obraz, Giovanni Battista Tiepolo 
(1696-1770) – dwa obrazy, Vincenzo 
Catena (1470-1531) – jeden obraz, 
Domenico Pecori (1480-1527) – je-
den obraz, Pietro da Cortona (1596- 
-1669) – jeden obraz, Il Bassano ( Ja-
copo da Ponte) (1510-1592) – jeden 
obraz, Giovanni Bellini (1428-1516) 
− jeden obraz, tzw. Szkoła Włoska 
(XIV  w.) − jeden obraz, Domenico 
Ghirlandaio (1449-1494) − jeden ob-
raz, Giampietrino (aktywny w  latach 
1495-1549) − jeden obraz, Sebastia-
no del Piombo (1485-1547) − jeden 
obraz, Paulus Moreelse (1571-1638) 
– dwa obrazy, Hendrick Terbruggen 
(1587-1629) − jeden obraz, Jacob 
Cuyp (1594-1649) − jeden obraz, 

Juriaen Ovens (1623-1678) − jeden 
obraz, Jan Victors (1620-1682) − je-
den obraz, Jacob Backer (1608-1651) 
– jeden obraz, Jan Verspronck (1597- 
-1662) – dwa obrazy, Simon Lutti-
chhuys (1592-1662) – jeden obraz, 
Bartholomaus van der Helst (1611- 
-1670) – jeden obraz, Anton van 
Dyck (1599-1641) – trzy obrazy, Lu-
dolf de Jonghe (1616-1697) − jeden 
obraz, Rogier van der Weyden (1399- 
-1464) − jeden obraz, Pieter Brueghel 
młodszy (1564-1638) − jeden obraz, 
Pierre Mignard (1612-1695) − je-
den obraz, Jean Marc Nattier (1685- 
-1766) − jeden obraz, François Clo-
uet (1510-1572) − jeden obraz, Marc 
Geerarts (1510-1590) − jeden obraz, 
John Zoffany (1725-1810) − jeden 
obraz, John Watson-Gordon (1788- 
-1864) – jeden obraz, John Hopp-
ner (1759-1810) – dwa obrazy, Tho-
mas Gainsborough (1727-1788) – je-
den obraz, Joshua Reynolds (1723- 
-1792) – dwa obrazy, Thomas Hud-
son (1701-1779) − jeden obraz, Fran-
cis Cotes (1726-1770) – jeden obraz, 
George Romney (1728-1781) – dwa 
obrazy. Nawet jeśli atrybucja wielu 

z  tych dzieł w  wyniku nowych usta-
leń mogła ulec zmianie, musimy przy-
znać, że lista ta jest imponująca.

Katalog wystawy (wydany przez 
nowojorski The William Bradford 
Press) zawiera również inne wskazów-
ki, które mogą być pomocne do rozszy-
frowania tej zagadki. Dowiadujemy się 
z niego, że wszystkie obrazy zostały za-
aranżowane przez „European Art Gal-
leries, Inc.”, która do końca lat czter-
dziestych XX  w. znajdowała się w  ża-
roodpornym, wielopiętrowym ma-
gazynie na rogu Szóstej Alei i 52 Uli-
cy. Właścicielem tej galerii był nieja-
ki S.  Maurice Solomon (prawdziwe 
nazwisko Szachna Moszke Salomon), 
znany amerykański marszand, a jego to 
właśnie zdjęcie, ukazujące jak przyglą-
da się jednemu z  wystawionych obra-
zów, „Głowie Chrystusa” Ghirlandaio, 
i to w towarzystwie ówczesnego amba-
sadora RP w Waszyngtonie, hr. Jerzego 
Potockiego, opublikował „New York 
Times”. Inne zdjęcia z  okazji otwar-
cia wystawy znajdują się w  zbiorach 
New York Public Library.

Zastanawiający jest bardzo osobi-
sty związek ambasadora Potockiego 

5 6
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Rodzina” Jacoba Jordaensa, który na-
stępnie sprzedał w  Ameryce. Już bo-
wiem w  1940  r. na Wystawie Świa-
towej w  San Francisco ten sam ob-
raz (opisywany w katalogu: „Z kolek-
cji hr. Potockiego ze Lwowa”) pokazy-
wany był jako własność Clarence’a Y. 
i Ruth Palitz z Nowego Jorku. Dzisiaj 
łańcucki obraz Jordaensa można oglą-
dać w  National Museum of Western 
Art w Tokio, dokąd trafił w 2006 r.

Czy hr. Alfred Potocki mógł być 
zatem również źródłem wszystkich 

z  p.  Solomonem i  wystawą polskich 
obrazów. W  katalogu, oprócz repro-
dukcji listu barona Stefana de Roppa, 
który był komisarzem polskiego pawi-
lonu Wystawy Światowej, znajduje się 
również faksymile listu ambasadora 
Potockiego, dziękującego S. Maurice 
Solomonowi za „znakomite zasługi” 
dla polskiej sprawy. W  tym miejscu 
należy wyjaśnić, że Jerzy Potocki był 
młodszym bratem ostatniego ordyna-
ta łańcuckiego, hr. Alfreda Potockie-
go, z którym był bardzo blisko związa-
ny i niejednokrotnie przekazywał mu 
poufne informacje na temat nadcho-
dzącej wojny. Alfred Potocki był tak-
że częstym gościem w  Stanach Zjed-
noczonych, a  w  swych memuarach, 
wydanych po angielsku pt. The Ma-
ster of Lancut, porusza kwestię amery-
kańskiego rynku sztuki jako atrakcyj-
nego miejsca zbytu europejskich an-
tyków. Jest to o tyle istotne, ponieważ 
skądinąd wiadomo, że już w  1939  r., 
pod przykrywką trwającej Wystawy 
Światowej w Nowym Jorku, hr. Alfred 
Potocki eksponował tam, poza pol-
skim pawilonem, jeden z  obrazów  ze 
swojej łańcuckiej kolekcji − „Święta 

innych arcydzieł „Starych Mistrzów” 
wystawianych przy pomocy S. Mau-
rice Solomona w  Nowym Jorku? 
Wszystko wskazuje na to, że tak. Al-
fred Potocki, pomimo tytułu ordy-
nata Łańcuta i  posiadania okazałe-
go pałacu we Lwowie, nie był człon-
kiem najsłynniejszej, powiedzmy naj-
zamożniejszej, gałęzi rodu Potockich 
herbu Pilawa, czyli linii tulczyńskiej. 
A to w Tulczynie właśnie znajdowa-
ły się prawdziwe skarby, ochronio-
ne tam przed grabieżą moskiewską 
(jakiej doznały zbiory wielu innych 
polskich rodów  magnackich) nazwi-
skiem jego właściciela, targowiczani-
na Szczęsnego Potockiego. Ostatni 
potomek linii tulczyńskiej, Mikołaj 
Potocki, syn Mieczysława, sprzedał 
Tulczyn w  drugiej połowie XIX  w. 
Grzegorzowi Strogonow i  przeniósł 
się z  całą tulczyńską kolekcją sztu-
ki i  księgozbiorem do Paryża, zno-
wu mimowolnie chroniąc ją przed 
wypadkami pierwszej wojny świa-
towej i  rewolucją bolszewicką. Kie-
dy Mikołaj Potocki zmarł w  Paryżu 
w  1921  r., ustanowił swym spadko-
biercą ordynata Alfreda Potockiego, 
zapisując mu nie tylko swój paryski 
pałac (który ten szybko sprzedał), ale 
i  wszystkie tulczyńskie zbiory sztu-
ki. W  ten właśnie sposób dziesiąt-
ki skrzyń z obrazami i  starodrukami 
powędrowały pod koniec lat dwu-
dziestych XX  w. do Lwowa i  Łań-
cuta.

Ani Mikołaj Potocki, ani Alfred 
Potocki nie udostępnili swych zbio-
rów  historykom sztuki ani innym 

5 | 6 | Przykładowe 
strony katalogu 
z reprodukcjami 
obrazów Raffaellina 
del Garbo, Pier 
Francesco Fiorentino, 
Filippino Lippi (5) 
i portretami Antona 
van Dycka (6) (katalog 
ze zbiorów Fundacji 
Rodzinnej 
Blochów w Nowym 
Jorku)

7 | Karta katalogu 
z reprodukcjami 
obrazów Tycjana, Paris 
Bordone i Bartolommeo 
Cancellierre (katalog 
ze zbiorów Fundacji 
Rodzinnej 
Blochów w Nowym 
Jorku)

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

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

8 | Ambasador RP 
w Waszyngtonie, Jerzy 
Potocki, w towarzystwie 
S. Maurice Solomona, 
właściciela „European 
Art Galleries, Inc.” 
w Nowym Jorku, 
zwiedza wystawę 
„Starych Mistrzów” 
w Nowym Jorku, 25 
maja 1940 r. (fotografia 
ze zbiorów New York 
Public Library)

7
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znawcom. Nie uczynili też żadnych 
kroków  w  kierunku udokumentowa-
nia kolekcji. Pierwszy z powodu zna-
nej ekscentryczności, drugi – bio-
rąc pod uwagę jego decyzję pod ko-
niec wojny wywiezienia przy po-
mocy Niemców  i sprzedaży łańcuc-
kich dzieł sztuki na Zachodzie, z któ-
rych dostatnio żył na emigracji – ra-
czej bardziej z  wyrachowania. Zakres 
tulczyńskiej kolekcji pozostał zatem 
nieznany, przynajmniej do momentu 
ukazania się nowojorskiego katalogu 
„Starych Mistrzów”, który w swej naj-
nowszej książce o  pawilonie polskim 
w  Nowym Jorku dr Krystyna Nowa-
kowska słusznie nazwała „sensacyj-
nym” (zob. Spotkanie z  książką obok 
– przyp. red.).

Jakie są dalsze dzieje obra-
zów  „Starych Mistrzów” z  nowojor-
skiej wystawy? Trop nie jest łatwy, ale 
istnieją pewne poszlaki, aby myśleć, 
że większość z  nich ocalała i  ukryta 
jest w Stanach Zjednoczonych. Jeden 
z obrazów wypłynął nawet niedawno 
w  Chicago, ale o  tym, być może, in-
nym razem.

Przemysław Jan Bloch

PAWILON POLSKI NA NOWOJORSKIEJ WYSTAWIE 
ŚWIATOWEJ

W 2013 r. Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego opublikował książkę Krystyny Nowakowskiej Pawilon polski na nowojorskiej wy-

stawie światowej (1939-1940) i jego dalsze dzieje. 
W pierwszej części autorka przedstawiła tradycje wystaw światowych, wywodzących się ze 

starożytnych targów, i opisała przygotowania do wystawy nowojorskiej. Polska brała udział 
w wystawach światowych od początku ich historii. Dopóki nie istniało niepodległe państwo pol-
skie, Polacy uczestniczyli w ekspozycjach pod szyldem państw-zaborców, zdobywając wiele na-
gród. Wystawa nowojorska – ostatnia przed wybuchem drugiej wojny światowej − była wyjątko-
wa. Zorganizowana pod hasłem „Świat Jutra” miała na celu wytyczenie perspektywicznego kie-
runku rozwoju nauki i techniki, który odmieniłby los Amerykanów i pozostałych narodów, od-
czuwających jeszcze skutki wielkiego kryzysu z 1929 r.

W drugiej i trzeciej części publikacji Krystyna Nowakowska opisała przygotowania do organi-
zacji i otwarcie pawilonu polskiego na wystawie w Nowym Jorku. Mimo trudnej sytuacji politycz-
nej pod koniec lat trzydziestych XX w. rząd polski zgłosił udział w wystawie, na co wpływ mia-
ły sukcesy wystawiennicze na poprzednich wystawach. Nie bez znaczenia były też cele ekono-
miczne, starania o pozyskanie w Ameryce rynku zbytu dla polskich towarów eksportowych. Au-
torka przedstawiła historię organizacji pawilonu polskiego, jego program ideowy, konkurs na 
projekt architektoniczny, lokalizację i budowę pawilonu. Przygotowania do wystawy trwały wie-
le miesięcy. Eksponaty (11 000) przewiezione zostały w ładowni polskiego statku pasażerskie-

go m/s „Batory”. Prezentacja przygotowana w dwu-
nastu salach pawilonu zawierała przegląd najważniej-
szych osiągnięć artystycznych i społeczno-gospodar-
czych Polski ostatnich lat. Najważniejszą część ekspo-
zycji stanowiła Sala Honorowa, do której zamówiono 
siedem obrazów o tematyce historycznej w Bractwie 
św. Łukasza, a przed wejściem do pawilonu ustawiono 
konny pomnik króla Władysława Jagiełły dłuta Stani-
sława K. Ostrowskiego. Obok Sali Honorowej umiesz-
czona została ekspozycja poświęcona współczesnej 
sztuce polskiej, obejmująca kolekcje malarstwa, rzeź-
by, grafiki, medali i monet.

Opisując przygotowania do wystawy, autorka uwy-
pukliła wyjątkową rolę w organizacji pawilonu pol-
skiego kilku wybitnych postaci, m.in. polskiego ko-
misarza wystawy Stefana de Roppa, prezesa Zjedno-
czenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego oraz twórcy 
Archiwum i Muzeum Polonii – Józefa L. Kani, a tak-
że Mieczysława Haimana, historyka i badacza polo-
nii amerykańskiej.

Interesujące są informacje zebrane przez Krystynę Nowakowską, zamieszczone w końcowej 
części publikacji. Po zamknięciu wystawy nowojorskiej w 1940 r. część eksponatów przekaza-
na została do magazynów Polish Museum of America w Chicago. Trwała wojna, nielicznym ar-
tystom udało się odebrać swoje prace. W 1966 r. rząd PRL sporządził „Akt darowizny”, który 
zmienił status prawny depozytu. Eksponaty z nowojorskiej wystawy stały się własnością chica-
gowskiego muzeum. Akt ten miał spowodować ocieplenie stosunków z polonią amerykańską. 
Nieoficjalnie wiadomo, że do podjęcia tej bezprecedensowej decyzji przyczynili się polscy na-
ukowcy, którzy nawiązali wcześniej kontakty z władzami Polish Museum of America. Również 
w 1966 r. zapadła decyzja dotycząca wystawianych w pawilonie polskim obrazów historycznych 
powstałych w Bractwie św. Łukasza i makat z cyklu Jan III Sobieski, projektu Mieczysława Szy-
mańskiego. Stefan de Ropp przekazał je w darowiźnie do College’u Le Moyne w Syracuse w sta-
nie New York.

Jak pisze w Zakończeniu autorka książki: „Poszukiwania śladów dalszych losów pawilonu 
polskiego na wystawie światowej w Nowym Jorku trwają nadal”. W tym kontekście sensacją jest 
odnalezienie katalogu wystawy „Old Masters. A Collection of Polish-Owned Works of Art”, którą 
w 1940 r. w Nowym Jorku otworzyli ambasador Jerzy Potocki i Stefan de Ropp oraz jej organiza-
tor S. Maurice Solomon z nowojorskiej „European Art Galleries, In.” W katalogu zamieszczono 
listy z podziękowaniem od Potockiego i Roppa dla Solomona za zorganizowanie ekspozycji, któ-
ra miała pokryć koszt utrzymania i likwidacji pawilonu polskiego z wystawy nowojorskiej. Zwie-
dzający mogli nabywać „cegiełki”, które zostały dołączone do katalogu…

Ta ciekawa historia, opisana przez Krystynę Nowakowską, zwróci uwagę nie tylko miłośni-
ków malarstwa. Czytelnicy zainteresowani kupnem książki mogą kontaktować się z Departa-
mentem Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (tel. 22 
42-10-556).  

Spotkanie z książką

9 | Siedziba „European Art Galleries, Inc.” 
na rogu Szóstej Alei i 52 Ulicy w Nowym Jorku, 
fotografia z lat czterdziestych XX w. (fotografia 
ze zbiorów New York Public Library)

................................................................................ 
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We wrześniu 1928  r. 
w  krakowskiej prasie 
ukazał się artykuł Sta-
nisława Świerza-Za-

lewskiego, w  którym autor alarmował 
opinię publiczną z  powodu sprzedaży 
za granicą przypisywanego Rembrand-
towi obrazu „Chrystus z  laską piel-
grzyma” ze zbiorów hrabiów Raczyń-
skich w  Rogalinie. Wówczas redak-
cja „Wiadomości Konserwatorskich” 
uznała za stosowne zamieścić krótkie 
sprostowanie. Czytamy w  nim m.in.: 
„[…] obraz  ten, znajdujący się w  Ro-
galinie od r.  1854, został wywieziony 
przez ś. p. Edwarda [Edwarda Aleksan-
dra – WP] Raczyńskiego do Wiednia 
i  zdeponowany w  tamtejszym »Doro-
teum« jeszcze w r. 1914, wobec niebez-
pieczeństwa inwazji rosyjskiej w  chwili 
wybuchu wielkiej wojny światowej. Od 
tego czasu obraz wyżej wymieniony nie 
wrócił już do kraju, a  w  r. 1928 został 
sprzedany do Ameryki przez sukcesorów 
ś. p. hr. Raczyńskiego. Wobec takiego sta-
nu rzeczy rygory przewidziane w  De-
krecie Rady Regencyjnej z dnia 31 paź-
dziernika 1918  r., a  następnie w  Roz-
porządzeniu Prezydenta Rzplitej z  dn. 
6  marca 1928  r. o  opiece nad zabytka-
mi nie mogły mieć w  danym wypadku 
zastosowania, ponieważ obiekt znajdo-
wał się zagranicą jeszcze przed powsta-
niem państwa polskiego. Władze zatem 
konserwatorskie żadną miarą nie pono-
szą odpowiedzialności za wyzbycie się 
tego arcydzieła sztuki” („Chrystus z  la-
ską pielgrzyma” Rembrandta, „Wiado-
mości Konserwatorskie”, nr 5, 1929, 
s. 20). Obrazu szkoda, ale w państwie 
prawa – prawo jest najważniejsze.

Z  pewnością można mieć też żal 
(ale tylko żal), że „Madonna wśród 
aniołów” Sandra Botticellego z  daw-
nej kolekcji Atanazego Raczyńskiego 
(1788-1874), stanowiącej dziś trzon 
zbiorów  sztuki dawnej Muzeum Na-
rodowego w  Poznaniu, reprezento-
wana jest w nim jedynie „przez bardzo 
dobrą kopię, namalowaną w  1904  r. 
przez  Ryszarda Behnke”, podczas gdy 
oryginał, zgodnie z  wolą kolekcjone-
ra, pozostał w  berlińskim muzeum; 
obecnie Gemaldegalerie w  Berlinie 

(por. Kamila Kłudkiewicz, Raczyńscy 
i ich zbiory, „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 5-6, 2010, s. 58-59).

Trudno pogodzić się nam także 
z  faktem sprzedaży za granicę słynne-
go „Jeźdźca polskiego” („Lisowczyka”) 

Bez żadnego pożytku 
dla sprawy Narodu

1 | Sandro Botticelli, „Madonna wśród 
aniołów” („Maria z Dzieciątkiem i śpiewającymi 
aniołami”, „Tondo Raczyńskich”), 1477, tondo, 
tempera na desce (w zbiorach Gemaldegalerie 
w Berlinie)

................................................................................
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wiosną i  latem 1944  r., przy  apro-
bacie i  pomocy wojsk niemieckiego 
okupanta, „około 700 skrzyń z  dzie-
łami sztuki, książkami, archiwalia-
mi, meblami, porcelaną, zabytkowym 
szkłem… mówiąc po prostu, zawarto-
ści wielkiego muzeum”, jak wyliczył to 
w swojej bestsellerowej książce Potom-
kowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Po-
tockich z  Tulczyna 1799-1921 histo-
ryk, pisarz, publicysta i działacz opo-
zycji w  PRL-u, Jerzy Łojek (wydanie 
I – Lublin 1980, wydanie II – Lublin 
1983, s. 270)?

Jakich działań ze strony Minister-
stwa Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego, które w zakresie swych kompe-
tencji ma poszukiwanie i  rewindyka-
cję dzieł sztuki utraconych przez Pol-
skę podczas drugiej wojny świato-
wej, należałoby oczekiwać wobec po-
twierdzonego już źródłowo faktu 

Rembrandta, najbardziej bodaj zna-
nego obrazu z  kolekcji króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego, chociaż 
od czasu transakcji minęło już sto lat 
z okładem, a racjonalność tej trudnej de-
cyzji nie powinna dziś budzić większych 
zastrzeżeń. „Kiedy rozpadła się kolek-
cja królewska – czytamy w jednym z ar-
tykułów  autorstwa Antoniego Ziemby 
– obraz  ten wszedł w  posiadanie Stroy-
nowskich, a potem Tarnowskich. Niestety, 
Zdzisław Tarnowski został zmuszony do 
sprzedania go w 1910 r.: trzeba było od-
restaurować pałac w Dzikowie, by umie-
ścić w nim rodzinną kolekcję. To musia-
ła być bolesna decyzja – tym bardziej że 
chodziło o  najbardziej »polski« z  obra-
zów  Rembrandta, przedstawiający, jak 
sądzono, polskiego lisowczyka. Dzikow-
skie dzieło nabył w Londynie wielki prze-
mysłowiec amerykański Frick. Dziś znaj-
duje się ono w ufundowanym przez niego 
muzeum w Nowym Jorku” (A. Ziemba, 
Polskie „rembrandty”. Mają obrazy swo-
je losy…, „Tygodnik Powszechny”, nr 31, 
2006, s. 17).

Jak jednak na tle tych dawnych 
zdarzeń można dziś określić odpo-
wiedzialność III Rzeczypospolitej 
wobec powszechnie znanego casusu 
wywiezienia z  Łańcuta do Wiednia 
przez  ostatniego ordynata na łańcuc-
kim zamku, hr. Alfreda Potockiego, 

zrealizowania w  1940  r. w  Nowym 
Jorku wystawy „Starych Mistrzów”, 
na którą złożyły się pochodzące z Pol-
ski obrazy i inne dzieła sztuki? A trze-
ba tu dopowiedzieć, że znamy dziś już 
nie tylko katalog nowojorskiej wysta-
wy (w wersji skromniejszej liczący 16 
stron, na których, poza krótkim opi-
sem dzieł sztuki, pokazano 33 eks-
ponaty na czarno-białych zdjęciach, 
w  wydaniu zaś „de Luxe” mający 32 
strony, taki sam opis, komplet 80 czar-
no-białych reprodukcji i  stronę tytu-
łową ozdobioną kolorową fotografią 
obrazu „Adoracja Dzieciątka” Die-
go Velázqueza, nr kat.  1), ale także 
towarzyszącą jej pocztówkę z  repro-
dukcją obrazu „Portret rabina”, któ-
rego autorstwo przypisano w  kata-
logu Bartolomé Estebanowi Murillo 
(nr kat. 5) oraz oryginalną fotografię 
obrazu „Madonna z  Dzieciątkiem na 

2 | Kartka 
pocztowa 
z reprodukcją 
obrazu Murilla 
„Portret 
rabina”(nr kat. 5), 
wydana z okazji 
wystawy „Starych 
Mistrzów” 
w Nowym 
Jorku w 1940 r. 
(w zbiorach 
Fundacji Rodzinnej 
Blochów w Nowym 
Jorku) 

3 | Strona 
katalogu wystawy 
„Starych 
Mistrzów” 
w Nowym Jorku 
w 1940 r. – po 
prawej, na górze: 
reprodukcja obrazu 
Murilla „Portret 
rabina” (katalog 
ze zbiorów 
Fundacji Rodzinnej 
Blochów w Nowym 
Jorku)

..............................
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XIX  w. dobrą kopią z  oryginału znaj-
dującego się w Palazzo Pitti we Floren-
cji”, co jednak nie powinno przesądzić 
o  drastycznym przecenieniu in minus 
całej omawianej tu kolekcji.

Wyjaśnianie tajemnic wystawy 
„Starych Mistrzów” dopiero się za-
czyna. Może więc – w  oczekiwaniu 
na, miejmy nadzieję, wyłącznie dobre 
wiadomości w przedstawionej sprawie 
– warto sobie pokrótce przypomnieć, 
jakie obrazy zdobiły wnętrza pała-
cu hr. Szczęsnego Potockiego w  Tul-
czynie.

Aleksander Przezdziecki, opisu-
jąc siedzibę tego magnata, którą zwie-
dził podczas podróży na Wołyń i Po-
dole w  1839  r., zatrzymał się krótko 
przed znajdującymi się tam arcydzie-
łami mistrzów  pędzla, pisząc: „Jak 
nie wspomnieć o »Madonnie z Panem 
Jezusem i  Ś. Janem Chrzcicielem«, 

tronie w  otoczeniu Jana Chrzciciela, 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Ma-
rii Magdaleny, św. Franciszka z Asyżu 
i fundatora” autorstwa Ansano di Mi-
chele Ciapantiego (nr kat. 29), wyko-
naną w 1940 r. w związku z nowojor-
ską wystawą (odbitka w zbiorach Fun-
dacji Federico Zeri przy Uniwersyte-
cie w Bolonii).

Jak odnieść się do wskazanego 
w  opublikowanym na poprzednich 
stronach artykule Przemysława Jana 
Blocha Tajemnicza kolekcja „Starych 
Mistrzów” śladu prowadzącego do hr. 
Alfreda Potockiego, jako potencjal-
nego źródła dzieł sztuki ujętych w ka-
talogu wystawy, pamiętając, że w  ta-
kim wypadku ich wywiezienie z Łań-
cuta do Nowego Jorku musiałoby 
nastąpić już w  1939  r., a  najpóźniej 
w  maju 1940, zatem kilka lat wcze-
śniej od wysyłki ruchomości ordyna-
ta do Wiednia?

Ustalenie dalszych losów  obrazów, 
zabytkowego krzyża oraz  rzeźb po-
kazanych na wystawie „Starych Mi-
strzów” wydaje się tylko kwestią czasu. 
Zapewne też wiele atrybucji podanych 
w  katalogu, w  odniesieniu do dzieł, 
których odnalezienia możemy się prze-
cież spodziewać, ze względu na po-
stęp badań uległo już zmianie. Co wię-
cej, wiadomo, że nie wszystkie obrazy 
z  tej wystawy są oryginalnymi dzieła-
mi z epoki, czego najlepszym przykła-
dem jest poddany przed kilku laty kon-
serwacji „Portret Aretino” Tycjana (nr 
kat.  19), który przy bliższym pozna-
niu okazał się „wykonaną około połowy 

Rafaela, za którą Szczęsny Potocki 
10  000 dukatów  zapłacił! Daléj Ru-
bensa »Polowanie na jelenie«, Wan-
dyka [Antona van Dycka] – portret 
własny i  jego żony; kilka obrazów  Te-
niersa, Żerardowa [François Gérarda], 
Pawła Pottera; Lampiego [Giovannie-
go Battisti Lampiego], portrety Szczę-
snego Potockiego i  jego żony; pani Le-
brun [Élisabeth Vigée-Lebrun], por-
tret Xsiężnej Pelagii z Potockich Sapie-
żynej; Szeffera [Ary Scheffera] portret 
Mieczysława Potockiego, teraźniejszego 
dziedzica Tulczyna, i  żony jego, Delfi-
ny Komarównej” (A. Przezdziecki, Po-
dole, Wołyń, Ukraina. Obrazy miejsc 
i  czasów  przez…, t. II, Wilno 1841, 
s. 97). Czy wymienione przez  Prze-
zdzieckiego dwa płótna Antona van 
Dycka: autoportret artysty i  odpo-
wiadający mu portret żony malarza 
można identyfikować z  „Portretem 

4 | Ansano di 
Michele Ciapanti, 
„Madonna 
z Dzieciątkiem 
na tronie” 
(nr kat. 29) 
– fotografia 
obrazu wykonana 
w 1940 r. 
w związku 
z wystawą 
„Starych 
Mistrzów” 
w Nowym Jorku 
(w zbiorach 
Fundacji Federico 
Zeri przy 
Uniwersytecie 
w Bolonii)

5 | Strona 
katalogu wystawy 
„Starych 
Mistrzów” 
w Nowym Jorku 
w 1940 r. – po 
prawej, na górze: 
reprodukcja 
obrazu Ansano 
di Michele 
Ciapantiego

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

5

4

   Spotkania z Zabytkami       5-6  2014    |   13



Mistrzów”, wywiezione skrycie do 
USA na długo przed tym, nim doszło 
do  ewakuacji dzieł sztuki i wyposaże-
nia zamku w 1944 r.

Ale to nie wszystko. Skądinąd wie-
my też, że dwa duże (172,1 x 241,9 
cm; 165,7 x 241,9 cm), sygnowane 
i  datowane (1620 lub 1629; 1627) 
obrazy Fransa Snydersa, z których „Je-
den przedstawia handlarza dziczyzny, 
drugi handlarkę jarzyn i owoców”, oba 
na polecenie II ordynata hr. Romana 
Potockiego wprawione wraz  z  rama-
mi w dębową boazerię w Jadalni Małej 
łańcuckiego zamku ( Józef Piotrowski, 

mężczyzny” (nr kat. 55) i „Portretem 
kobiety” (nr  kat.  56) autorstwa tego 
właśnie wybitnego portrecisty (zob. 
s. 6, il.  6), pokazanymi na wystawie 
„Starych Mistrzów”? Być może.

Bez  trudu natomiast wskaże-
my (choć nie dotyczy to już wystawy 
„Starych Mistrzów”), że pochodzące 
z  Tulczyna i  wymienione przez  Prze-
zdzieckiego dużych rozmiarów  arcy-
dzieło z  pracowni Petera Paula Ru-
bensa i  pracowni Fransa Snijder-
sa „Polowanie na jelenia” (obraz olej-
ny na płótnie o wymiarach 167 x 352 
cm, datowany 1600-1640) – wywie-
zione z Łańcuta w 1944 r. przez Alfre-
da Potockiego − trafiło do Szwajcarii, 
gdzie od 1945  r. stanowiło własność 
Friedricha Frey-Fürsta, później Fritza 
Frey’a w Lucernie, wreszcie wystawio-
ne 11 grudnia 1996 r. na aukcji „Old 
Master Paintings inc. pictures from 
the Gutzwiller and Bürgenstock col-
lection” w  londyńskiej siedzibie So-
theby’s (jako „Diana i jej nimfy polu-
jące na jelenia”, poz. 74) zmieniło wła-
ściciela. Nie wydaje się jednak, by ob-
raz  ten po przyjeździe z  Paryża eks-
ponowany był w  łańcuckim zamku. 
Spoczywał raczej spakowany w skrzy-
ni, jak wiele innych przekazanych or-
dynatowi mocą paryskiego testamen-
tu ruchomości czekających na oka-
zję wywiezienia ich z kraju. Jak poda-
je w swej książce Jerzy Łojek, „Z rela-
cji Henryki Fokczyńskiej, bibliotekarki, 
która w  miesiącach letnich pracowała 
nad uporządkowaniem biblioteki łań-
cuckiej, wiadomo, że cały czas niektó-
re przywiezione z Paryża skrzynie sta-
ły nie rozpakowane i  pozostały w  ta-
kim stanie aż do roku 1944, kiedy zno-
wu zapakowano je do pociągu ewaku-
acyjnego” ( J. Łojek, Potomkowie Szczę-
snego…, s. 267-268 oraz przypis 153). 
Być może zatem – zgodnie z  suge-
stią P. J. Blocha – czekały tam także 
skrzynie zawierające obrazy „Starych 

Zamek w Łańcucie. Zwięzły opis dzie-
jów  i zbiorów, Lwów 1933, s. 83), po 
wywiezieniu z Polski i wieloletniej tu-
łaczce, w  styczniu 1996  r. trafiły na 
aukcję „Important Old Master Pain-
tings” u Sotheby’s w  Nowym Jorku 
(poz. 80 i 81). Zdarzało się jednak też 
i tak, że najwyższej klasy dzieła sztuki, 
stanowiące niegdyś własność Alfreda 
Potockiego i  eksponowane w  Łańcu-
cie, można było kupić niemal dosłow-
nie… na ulicy. O  takim kuriozalnym 
przypadku pisze w  artykule Andrzej 
Ciechanowiecki – kolekcjoner Magda-
lena Białonowska: „[…] jak wspomina 

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

6 | Frans Snyders, „Handlarz dziczyzny”, 
1620 lub 1629, olej na płótnie, wym. 172,1 x 
241,9 cm, fotografia archiwalna sprzed 1934 r. 

7 | Frans Snyders, „Handlarka jarzyn 
i owoców”, 1627, olej na płótnie, wym. 165,7 x 
241,9 cm, fotografia archiwalna sprzed 1934 r.
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sam kolekcjoner: […] »Propozycje za-
kupu zaczęły jakby same z  siebie do 
mnie napływać i otwierać drogę do sku-
pienia choćby w  części rozproszone-
go mienia kulturalnego Rzeczypospoli-
tej«. Tak było w przypadku »Portretu 
Adama Kazimierza Czartoryskiego« 
autorstwa Élisabeth Vigée-Lebrun, na-
malowanego w 1793 r. w Wiedniu. Ko-
lekcjoner anegdotycznie wspomina, jak 
późnym wieczorem na ulicy w  Medio-
lanie zaproponowano mu kupno por-
tretu księcia Adama Czartoryskiego 
w  czerwonym płaszczu. Andrzej Cie-
chanowiecki doskonale znał ten obraz, 
gdyż widział go w  1942  r. na zamku 
Potockich w  Łańcucie, dobił więc tar-
gu na ulicy” („Muzealnictwo”, nr 50, 

2009, s. 180). Obecnie to wybitne 
dzieło malarstwa francuskiego (olej 
na płótnie o  wymiarach 100 x 77,5 
cm, sygnowany i  datowany na dole, 
po prawej) – o  którym wiadomo, że 
wywiezione w  1944  r. z  Łańcuta sta-
ło się własnością Hansa O. Schilbere-
ra w Lucernie, następnie trafiło na au-
kcję w  Galerii Fischer w  tym samym 
mieście, wreszcie zakupione zosta-
ło przez  Andrzeja Ciechanowieckie-
go – stanowi własność Fundacji Zbio-
rów im. Ciechanowieckich przy Zam-
ku Królewskim w Warszawie.

Czy zatem przy okazji tajemniczej 
wystawy „Starych Mistrzów” w  No-
wym Jorku w 1940 r. powinno się tak-
że wracać do nieco zapomnianej już 

sprawy wywiezienia z Polski przez hr. 
Alfreda Potockiego owych „około 700 
skrzyń z dziełami sztuki, książkami, 
archiwaliami, meblami, porcelaną, za-
bytkowym szkłem…”?

Odpowiedzią na tak postawio-
ne pytanie niech będą dwa zaczerp-
nięte z  różnych publikacji i  pocho-
dzące z różnych czasów cytaty. Pierw-
szy – to krótkie zdanie wzięte z  naj-
nowszego numeru czasopisma, w któ-
rym tak sformułowane nie powinno się 
chyba znaleźć: „W 1944 r. ostatni ordy-
nat łańcucki, Alfred hr. Potocki, opuścił 
przymusowo zamek i osiadł na emigra-
cji w Szwajcarii wraz z rodzinnymi pa-
miątkami” (Daniel Reniszewski, Fak-
symile dla Łańcuta, „Cenne, bezcen-
ne, utracone”, nr 1-4, 2013, s. 41). Dru-
gi pochodzi ze znanej nam już książ-
ki Jerzego Łojka, pisanej w  PRL-u  
w  przededniu narodzin Solidarno-
ści: „Wywiezienie przez Potockiego nie-
mal całego wnętrza zamku w  Łańcu-
cie było poważnym wydarzeniem kul-
turowo-politycznym i  w  pierwszych la-
tach powojennych budziło ono wiele ne-
gatywnych emocji. […] Dzisiaj oceniamy 
te sprawy znacznie spokojniej i rozumie-
my, na czym polega istota sprzeniewie-
rzenia się przez Alfreda Potockiego inte-
resowi narodu. Trudno się dziwić, że or-
dynat z  Łańcuta nie chciał pozostawić 
swoich skarbów w Polsce, aby nie wpadły 
»w  ręce komunistów«. […] Rzecz  […] 
w  tym […], co z  tymi skarbami uczy-
nił. Mogły były one w ten czy inny spo-
sób posłużyć sprawie narodu. Zostały na-
tomiast w przerażający sposób roztrwo-
nione i zmarnowane” ( J. Łojek, Potom-
kowie Szczęsnego…, s. 271).

Wojciech Przybyszewski

8 | Élisabeth Vigée-Lebrun, „Portret Adama 
Kazimierza Czartoryskiego w czerwonym 
płaszczu”, 1793, olej na płótnie, wym. 100 
x 77,5 cm (własność Fundacji Zbiorów im. 
Ciechanowieckich przy Zamku Królewskim 
w Warszawie)

(ilustracje: 1 – Gemaldegalerie w Berlinie, 2, 3, 
5 – Fundacja Rodzinna Blochów w Nowym Jorku; 4 – 
Fundacja Federico Zeri przy Uniwersytecie w Bolonii; 6, 
7 – wg Józef Piotrowski, „Zamek w Łańcucie. Zwięzły 
opis dziejów i zbiorów”, Lwów 1933; 8 – Fundacja 
Zbiorów im. Ciechanowieckich przy Zamku Królewskim 
w Warszawie, fot. Andrzej Ring)

................................................................................
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Zespół zamkowo-parkowy 
w  Łańcucie powszech-
nie uważany jest za jedną 
z najpiękniejszych rezyden-

cji ary stokratycznych w  Polsce. Sły-
nie przede wszystkim ze wspaniałych 
wnętrz  oraz  niezwykle interesującej 
kolekcji luksusowych pojazdów  kon-
nych. Jest przy tym wyjątkowym za-
bytkowym zespołem rezydencjonal-
nym o szczególnym znaczeniu dla kul-
tury polskiej; rozporządzeniem Pre-
zydenta RP z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
uznany został za Pomnik Historii.

Zamkowe wnętrza powsta-
ły w  okresie od lat czterdziestych 
XVII  w. do dwudziestolecia między-
wojennego. Znajdują się w  nich licz-
ne dzieła sztuki pochodzące z  daw-
nych zbiorów łańcuckich oraz powo-
jennych zakupów  i depozytów  z  in-
nych muzeów. Przykładem zachowa-
nej niemal w całości rodowej bibliote-
ki z bogatym księgozbiorem liczącym 
ponad 22 tysiące woluminów jest Bi-
blioteka Zamkowa z  końca XVIII  w. 
W stajniach z końca XIX w. zachowa-
ła się oryginalna ich część przeznaczo-
na dla koni wierzchowych, Szorow-
nia Galowa i Hol, w którym ustawio-
no obecnie pojazdy konne należące 
do muzealnej kolekcji. Do najbardziej 
wartościowych ruchomości zgroma-
dzonych w  pochodzącej z  począt-
ku XX  w. Wozowni Zamkowej na-
leży stworzona przez  Lubomirskich 
i Potockich kolekcja użytkowych po-
jazdów  konnych. Luksusowe ekwipa-
że, o  różnorodnych typach i  zróżni-
cowanym przeznaczeniu pochodzą 

z najbardziej renomowanych firm eu-
ropejskich. Zamek otacza zabytkowy 
park krajobrazowy o  powierzchni 36 
ha, ukształtowany w  okresie od koń-
ca XVIII do schyłku XIX w. Taki jego 
układ z  niewielkimi zmianami pozo-
stał do dnia dzisiejszego.

Od wielu lat jednym z  najważ-
niejszych zadań, które realizuje 

Muzeum-Zamek w  Łańcucie są dzia-
łania zmierzające do przywrócenia 
pierwotnej świetności całemu zabyt-
kowemu założeniu zamkowo-parko-
wemu. Począwszy od połowy lat czter-
dziestych ubiegłego wieku muzeum, 
z większym lub mniejszym nasileniem, 
uzależnionym przede wszystkim od 
posiadanych środków  finansowych, 

Ponownie w domu

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

1 | Jan Chrzciciel Lampi st., „Portret Jana 
Potockiego na tle piramid”, 1804, olej 
na płótnie, wym. 125,5 x 95,5 cm (Muzeum 
Zamkowe w Łańcucie) 1
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z  1929  r. autorstwa Wojciecha Kos-
saka „Potoccy grający w  polo”, odku-
pionym od byłego pracownika stajni 
zamkowej. W 1968 r. rewindykowano 
sanie firmy S. Armbruster, które dwa-
dzieścia lat wcześniej przekazano ów-
czesnemu prezydentowi Bolesławowi 
Bierutowi.

Najbardziej spektakularny powrót 
dzieł sztuki do łańcuckiego zamku na-
stąpił dopiero w 1981 r., kiedy to ów-
czesne Ministerstwo Kultury i  Sztu-
ki zakupiło w  londyńskiej Heim Ga-
lery niezwykle interesujący zespół 12 
obrazów, przede wszystkim portre-
tów Potockich i Lubomirskich, wśród 
których wyróżniają się wizerunki Jana 
Potockiego na tle piramid oraz  jego 
żony Julii z  Lubomirskich, przypisy-
wane Janowi Chrzcicielowi Lampie-
mu starszemu, a  także portret kobie-
ty autorstwa Anny Rajeckiej. Realiza-
cja tego zakupu była możliwa dzięki 
wydatnej pomocy prof. Andrzeja Cie-
chanowieckiego, ówczesnego właści-
ciela i współtwórcy Galerii Heim, hi-
storyka sztuki, mecenasa kultury i ko-
lekcjonera.

prowadzi na swoim terenie prace re-
montowe i  konserwatorskie. Zajmu-
je się także badaniem znajdujących się 
w  nim zabytkowych obiektów  i po-
szukiwaniem dawnego wyposażenia 
łańcuckiej rezydencji. Ostatni ordy-
nat na Łańcucie hr. Alfred III Potocki 
w  obawie przed zbliżającą się Armią 
Czerwoną w 1944 r. wywiózł z kraju 
do Wiednia, a następnie do Szwajca-
rii około 600 skrzyń z rodzinnymi pa-
miątkami, dziełami sztuki i  rzemio-
słem artystycznym ze zbiorów  łań-
cuckich, które niestety uległy rozpro-
szeniu.

Jako jedna z pierwszych do Łańcu-
ta wróciła w 1959 r. uprząż z łańcuckiej 
Stajni i  Wozowni. Był to dar wdowy 
po ostatnim ordynacie – Izabeli z Jod-
ko-Narkiewiczów  Potockiej. Obecnie 
w Szorowni Galowej Wozowni ekspo-
nowane są zaledwie 33 komplety, a po-
została reszta, która zachowała się ze 
zbioru liczącego przed wojną 89 jed-
nokonnych uprzęży, przechowywana 
jest w magazynach muzealnych.

W  1955  r. zbiory łańcuckiej Wo-
zowni zostały wzbogacone obrazem 

W roku 1986 Andrzej Ciechano-
wiecki założył Fundację Zbiorów  im. 
Ciechanowieckich przy Zamku Kró-
lewskim w  Warszawie. Obecnie jej 
zbiory liczą ponad 5000 obrazów, me-
bli, wyrobów  rzemiosła artystyczne-
go, numizmatów, grafik i  rysunków. 
Część tych zbiorów, dzięki inicjatywie 
i wsparciu prof. Andrzeja Rottermun-
da, dyrektora Zamku Królewskiego, 
a zarazem przewodniczącego Zarządu 
Fundacji, w 1991 r. trafiła jako wielo-
letni depozyt do Zamku w Łańcucie.

Wśród 13 dzieł, które powróci-
ły wtedy do Łańcuta znalazły się por-
trety: Józefa Potockiego (dziewięt-
nastowieczna kopia oryginału na-
malowanego po 1769  r.), Romana 

2 | Jan Tabiński, „Portret Alfreda I Potockiego”, 
olej na płótnie, wym. 126 x 102 cm (Muzeum 
Zamkowe w Łańcucie)

3 | Leopold Horowitz, „Portret Alfreda II 
Potockiego”, 1883, olej na płótnie, wym. 
142,5 x 97,5 cm (depozyt Fundacji Zbiorów 
im. Ciechanowieckich przy Zamku Królewskim 
w Warszawie)

................................................................................
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Z kolei w 1998 r., dzięki hojności 
sponsora Sanofi -Biocom (obecnie Sa-
nofi -Aventis Sp. z o.o.), Muzeum-Za-
mek w Łańcucie odzyskało obraz au-
torstwa Jana Tabińskiego „Portret Al-
freda I Potockiego”.

Nie mniejszą radość sprawiały 
Łańcutowi zawsze powroty książek 

Potockiego, III ordynata, pędzla Teo-
dora Axentowicza (obraz  z  1900  r.) 
i  Alfreda Potockiego, II ordyna-
ta, autorstwa Leopolda Horowitza 
(1883  r.). Szczególnie uradował nas 
powrót obrazów będących portretami 
drugiego i trzeciego ordynata na Łań-
cucie.

i  dokumentów  związanych z  ordy-
nacją, a  były wśród nich m.in. ręko-
piśmienny plan Łańcuta z  1759  r. 
oraz  liczne starodruki, w  tym wie-
le pochodzących z  Biblioteki Potoc-
kich, np.: François de Chassepola Hi-
stoire des grands vizirs Mahomet Co-
progli pacha et Achmet-Coprogli pa-
cha (Amsterdam 1676) czy Lettres 
de Messire Roger de Rabutin comte 
de Bussy… (Paris 1727) z  ekslibrisem 
księcia Stanisława Lubomirskiego. 
Powróciły też niektóre książki z daw-
nego Pałacu Myśliwskiego w  Julinie, 
których przykładem są dzieła Johanna 
Georga Krunitza, Oekonomische En-
cyklopadie, t. 28 (Berlin 1783) i  Mo-
ritza Willkomma, Forstliche Flora von 
Deutschland und Oesterreich… (Leip-
zig und Heidelberg 1875).

W  2012  r. do zbiorów  muzeum 
trafi ły faksymile dwóch niezwykle 
ważnych ze względów badawczych ka-
talogów bibliotecznych: Catalogus bi-
bliothecae Lancutensis Stanislai prin-
cipis Lubomirski z 1757 r. i Catalogue 
de la bibliothè que à  Lancut de Son 
Excellence Monsieur le comte Alfr ede 
[sic!] Potocki z  1832  r. – przekazane 
przez ambasadora USA w Warszawie 
Lee A. Feinsteina. Ale to nie wszyst-
ko. W roku ubiegłym do zbiorów Bi-
blioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie 
powróciła Gloria clarissimi… martyris 
Clementis Romani Pontifi cis, Klemen-
sa Chodkiewicza (Lwów 1757), z pro-
weniencją Potockich z  Łańcuta. Dar 
ofi arowany został przez  Pana Virgili-
jusa Poviliunasa, dyrektora Muzeum 
Historycznego w Trokach.

Niestety, z  powodu braku odpo-
wiednich środków  fi nansowych nie 
udało się zakupić wielu innych obiek-
tów  związanych z  Zamkiem w  Łań-
cucie, wystawianych na aukcjach 
sztuki, w  antykwariatach w  Polsce 
i za granicą, a także oferowanych do 
sprzedaży przez  obecnych właścicie-
li. Nie znaczy to jednak, że pula dzieł 
sztuki, które w  taki czy inny sposób 
powróciły z  powojennej tułaczki do 
Łańcuta, została już całkowicie wy-
czerpana.

Wit Karol Wojtowicz
dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie

4 | Teodor 
Axentowicz, „Portret 
Romana Potockiego”, 
ok. 1900, olej 
na płótnie, wym. 146 
x 111,5 cm (depozyt 
Fundacji Zbiorów 
im. Ciechanowieckich 
przy Zamku Królewskim 
w Warszawie)

5 | Starodruk 
Klemensa Chodkiewicza 
Gloria clarissimi…, 
Lwów 1757

(zdjęcia ze zbiorów 
Muzeum-Zamku 
w Łańcucie)

4

5
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(1939-1940) i  jego dalsze dzieje, 
dr Krystyny Nowakowskiej.

Otrzymanie przez Departament 
katalogu, oprócz uwiarygodnie-
nia informacji dotyczących wysta-
wy (udało się określić dokładną licz-
bę obiektów prezentowanych na wy-
stawie – 80 obiektów, w tym 77 obra-
zów, 2 rzeźby i wyrób rzemiosła arty-
stycznego w  postaci srebrnego krzy-
ża; niestety okoliczności organiza-
cji, przebiegu oraz likwidacji wysta-
wy pozostały nieznane), pozwoliło 
dr Krystynie Nowakowskiej na cen-
ne uzupełnienie książki, która pod 
koniec 2013  r. została wydana na-
kładem resortu kultury. Jednocze-
śnie ze względu na nieokreślone po-
chodzenie prezentowanych wówczas 
dzieł oraz brak informacji o dalszych 
ich losach Departament podjął stara-
nia dotyczące weryfikacji informacji 
o wystawie. Zwrócono się w tej spra-
wie do następujących instytucji: Mu-
zeum Śląskiego w  Katowicach, Mu-
zeum Narodowego w Krakowie, Mu-
zeum Narodowego w  Warszawie, 
Zamku Królewskiego na Wawelu, 
Zamku Królewskiego w  Warszawie, 
Muzeum Sztuki w  Łodzi, Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, Muzeum- 
-Zamku w  Łańcucie. Temat starano 
się rozpoznać również w polskim śro-
dowisku naukowym.

Niestety, weryfikacja nie przynio-
sła spodziewanych efektów. Obra-
zy prezentowane w katalogu nie zo-
stały zidentyfikowane jako należące 
do przedwojennych polskich kolekcji 
(publicznych lub prywatnych). Uzy-
skane informacje odnosiły się raczej 
do oceny wartości prezentowanych 

W połowie 2013 r. me-
cenas Przemysław Jan 
Bloch, prezes Funda-
cji Rodzinnej Blo-

chów  przekazał do Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego w  Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego ilustrowany katalog wy-
stawy „Old Masters. A Collection of 
Polish-Owned Works of Art”, która 
odbyła się w 1940 r. w Nowym Jor-
ku i  prezentowała malarstwo obce 
oraz  rzemiosło artystyczne ze zbio-
rów polskich muzeów i kolekcji. Ce-
lem wystawy było uzyskanie środ-
ków  na utrzymanie polskiej ekspo-
zycji w  drugim sezonie nowojor-
skiej wystawy światowej 1939-1940 
(World’s Fair, New York).

Do tego momentu informa-
cje dotyczące tej tajemniczej wy-
stawy oparte były głównie na nie-
potwierdzonej źródłowo infor-
macji prasowej opublikowanej 26 
maja 1940 r. w „New York Times”. 
Zgodnie z  treścią tego krótkiego 
artykułu, miały to być w  większo-
ści zbiory z polskich muzeów i ko-
lekcji, wywiezione przed i  po roz-
poczęciu działań wojennych. Przy-
taczana wycena tego niesamowite-
go zbioru opiewała na ponad dwa-
naście milionów USD. Notatkę ilu-
strowało zdjęcie przedstawiające 
ambasadora Jerzego hr. Potockie-
go oraz  obraz  opisany w  katalogu 
jako dzieło Domenico Ghirlandaio 
„Głowa Chrystusa”. W  tym też za-
kresie informacje dotyczące wysta-
wy zostały pierwotnie ujęte w  ma-
szynopisie książki Pawilon polski 
na nowojorskiej wystawie światowej 

na wystawie obiektów. Sugerowano, 
że niski poziom artystyczny niektó-
rych reprodukowanych dzieł może 
wskazywać na fakt, iż na wystawie 
prezentowano raczej kopie obra-
zów starych mistrzów, niż dzieła wy-
bitne czy „arcydzieła”, jak to określa-
no w „New York Times”. Wiele atry-
bucji zapewne z  łatwością można by 
dziś podważyć (rzekomy G. B. Tie-
polo, autor „Namaszczenia Dawida”, 
to zapewne, jak wskazano, G. B. Cre-
spi). Temat wart jest jednak głębsze-
go zbadania i opracowania, a przede 
wszystkim zweryfikowania dotych-
czasowych informacji i  domniemań. 
Pozyskano natomiast cenne wska-
zówki dotyczące dalszych kwerend 
archiwalnych, które mogą budzić na-
dzieję na odnalezienie dodatkowych 
materiałów  czy dokumentów  doty-
czących tego enigmatycznego zagad-
nienia. W  tym momencie potwier-
dzenie lub wykluczenie hipotezy me-
cenasa Blocha dotyczącej pochodze-
nia kolekcji ze zbiorów  rodu Potoc-
kich w  Łańcucie nie jest możliwe. 
Brak też pewności, by którykolwiek 
z  publikowanych w  zasobach inter-
netowych obrazów  stanowił jedno 
z dzieł wystawionych w Nowym Jor-
ku w 1940 r.

Departament Dziedzictwa Kul-
turowego MKiDN z pewnością bę-
dzie w  dalszym ciągu badał to za-
gadnienie. Pozostający w dyspozycji 
Departamentu egzemplarz  katalo-
gu, w celu jego większej dostępności, 
zostanie przekazany do jednej z pol-
skich bibliotek, co zapewne nastąpi 
wkrótce po opublikowaniu tego nu-
meru „Spotkań z Zabytkami”.

„Old Masters. A Collection of Polish-Owned  
Works of Art”, Nowy Jork, 1940 
– komentarz Departamentu Dziedzictwa Kulturowego 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Po 1900 r. przy warszawskich ulicach pojawiać się zaczęły 
pierwsze nowoczesne kamienice, wykorzystujące postępową 
stylistykę secesyjną. Były to zazwyczaj budynki większe, 
nowocześniej wyposażone i znacznie bardziej paradne 
niż ich starsze odpowiedniki. Wśród najwybitniejszych 
domów wzniesionych w tym okresie znalazło się kilka dzieł 
architektów pochodzących z Łodzi.

piotr kilanowski

Wkład architektów 
łódzkich w budownictwo 
warszawskie 
na początku XX w.

Główna hala kasowa Domu Bankowego Wilhelma Landau (wg K.R., Gmach fi rmy 
bankierskiej W. Landau w Warszawie, „Przegląd Techniczny”, nr 9, 1907)



Przełom XIX i  XX  w. zastał War-
szawę jako jeden z  najprężniej roz-
wijających się ośrodków  miejskich 
w  Europie. Rosnąca gwałtownie 

liczba mieszkańców uplasowała ją w 1900 r. 
na ósmym miejscu wśród największych aglo-
meracji starego kontynentu. Warszawa sta-
nowiła również wówczas największe mia-
sto na pozostających w rękach zaborców zie-
miach polskich i jeden z najważniejszych wę-
złów  handlowo-komunikacyjnych central-
nej Europy. U schyłku XIX w. po blisko sie-
demdziesięciu latach zastoju zaczęto w War-
szawie ponownie wznosić liczne budow-
le reprezentacyjne i  monumentalne, takie 
jak Biblioteka Uniwersytetu Warszawskie-
go, Gmach Główny Politechniki Warszaw-
skiej, Filharmonia Narodowa, Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych czy Wiadukt Mo-
stu Poniatowskiego. Przełom wieków  przy-
niósł również widoczne zmiany w  sposobie 
kształtowania budownictwa czynszowego 
na terenie Warszawy. Postęp technologiczny 
i rozwój infrastruktury, umożliwiający budo-
wanie większych, wyższych i  nowocześniej-
szych domów, zbiegł się w czasie z nowymi 

kierunkami architektonicznymi i  zmianami 
w  przepisach budowlanych. Efektem tych 
zjawisk w połączeniu z zamierzonym zwięk-
szeniem korzyści z wynajmu stało się powsta-
wanie po 1904 r. przy warszawskich ulicach 
coraz większych, nowocześniejszych i  bar-
dziej okazałych kamienic czynszowych. 

Podstawę owych zmian w  budownictwie 
warszawskim stanowiła działalność projekto-
wa młodego pokolenia architektów  urodzo-
nych po 1870 r. Byli to tacy twórcy, jak Lu-
dwik Panczakiewicz, Czesław Przybylski, Ju-
lian Nagórski, Karol Jankowski, Wacław Hep-
pen, Henryk Stifelman, Bronisław Colon-
na-Czosnowski, Edward Zachariasz Eber, 
Henryk Julian Gay, Jan Heurich (młodszy) 
czy Juliusz Dzierżanowski, związani z powsta-
niem większości znaczących gmachów wybu-
dowanych w Warszawie w latach 1900-1914. 
W tym samym czasie powstała również inte-
resująca grupa budynków wzniesionych we-
dług projektów czołowych architektów łódz-
kich: Dawida Landé i Gustawa Landau. 

Zapotrzebowanie na nowe monumen-
talne budownictwo reprezentacyjne, a  tak-
że dochodowe w Warszawie przełomu XIX 

1 | Fragment projektu 
elewacji Domu Bankowego 
Wilhelma Landau (wg K.R., 
Gmach fi rmy bankierskiej 
W. Landau w Warszawie, 
„Przegląd Techniczny”, nr 9, 
1907, tabl. VI)
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i  XX  w. zaowocowało ogłoszeniem wielu 
konkursów architektonicznych. Mimo kon-
kurencji licznych twórców warszawskich, 
znaczna część nagród i  wyróżnień w  tych 
konkursach przypadła architektom ze środo-
wiska łódzkiego. Byli to Dawid Landé, Gu-
staw Landau, Jan Noll i Piotr Brukalski − od 
około 1890 r. zawodowo związany z prężnym 
łódzkim przedsiębiorstwem budowlanym 
Ottona Gehliga. Landé, Landau i Brukalski 
mieli już w tym okresie prawie dziesięciolet-
nie doświadczenie zawodowe, a  w  dorobku 
twórczym wiele projektów i zrealizowanych 
budynków, co zdaje się tłumaczyć ich liczne 
sukcesy w  warszawskich konkursach archi-
tektonicznych. Wysokie noty konkursowe 

świadczyły o  docenieniu potencjału twór-
czego łódzkich architektów, w praktyce jed-
nak nie przyniosły im konkretnych zleceń 
w Warszawie. Zlecenia te w przypadku Da-
wida Landé i  Gustawa Landau pojawiły się 
dopiero ze strony prywatnych inwestorów. 

Dawid Landé urodził się w 1868 r. w Ło-
dzi, gdzie ukończył Wyższą Szkołę Rzemieśl-
niczą. Wykształcenie zawodowe otrzymał 
w  petersburskim Instytucie Inżynierów  Cy-
wilnych, po którego ukończeniu rozpoczął 
praktykę zawodową, najpierw w  Sankt Pe-
tersburgu, a  następnie w  berlińskim biurze 
architektonicznym Heinricha Kaysera i Kar-
la von Grossheima, odpowiedzialnym m.in. 
za projekty kolońskiego „Dom Hotel” czy 
domu towarowego Wertheima przy berliń-
skim Alexanderplatz. W  1893  r. powrócił 
do Łodzi, gdzie rozpoczął samodzielną prak-
tykę zawodową. Jego działalność w  rodzin-
nym mieście zdominowana była przez  pro-
jekty kamienic czynszowych, spośród któ-
rych wymienić warto: dom M. Pinkusa przy 
ul. Spacerowej 1 (1894), dom fi rmy Kruche 
i  Ender przy ul. Piotrkowskiej 143 (1898), 
dom I. Senderowicza przy Piotrkowskiej 12 
(1897) oraz  dom rodziny Eisenerów  przy 
obecnej ul. 6 Sierpnia 1/3 (1903). Landé 
wzniósł także kilka ważnych łódzkich obiek-
tów  użyteczności publicznej, m.in. rosyjski 
Bank Państwa (1905), hotel „Bristol” (1909) 
oraz rozbudował hotel „Grand” (1913). Był 
także autorem kilku willi i  pałaców miej-
skich, takich jak pałac Reinharda Benni-
cha przy obecnej ul. Gdańskiej 89 czy wil-
la Leona Rapaporta. Jego aktywność zawo-
dowa trwała nieprzerwanie także w  okresie 
międzywojennym, kiedy w  charakterze po-
wszechnie szanowanego autorytetu architek-
tonicznego zapraszany był do projektowania 
bądź opiniowania ważnych budynków łódz-
kich. Zmarł w  Karlovych Varach w  1928  r. 
Po śmierci prochy sprowadzono do rodzin-
nej Łodzi, gdzie spoczywają na cmentarzu 
żydowskim przy ul. Brackiej.

W  opinii badaczy łódzkiego środowi-
ska Landé był najwybitniejszym i  najważ-
niejszym architektem łódzkim czynnym na 
przełomie XIX i  XX  w. Szczyt jego aktyw-
ności zawodowej przypada na pierwsze lata 
XX  w., kiedy tworzył przede wszystkim 
w  stylistyce secesyjnej (zwanej też „nowo-
czesną” bądź „moderne”), stając się jednym 
z  czołowych reprezentantów  tego nurtu na 

2 | Widok ogólny dawnego 
Domu Bankowego Wilhelma 
Landau, stan w 2011 r.

3 | Detal lewej skrajnej 
osi okiennej w poziomie 
pierwszego piętra Domu 
Bankowego Wilhelma 
Landau, stan w 2011 r.
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ziemiach polskich. Niemal wszystkie reali-
zacje warszawskie opracowane zostały wła-
śnie w tym stylu, czyniąc Dawida Landé jed-
nym z pionierów secesji w tym mieście. Po-
stępowy charakter miała nie tylko architek-
tura i dekoracja, ale także kompozycja, ska-
la i konstrukcja projektowanych budynków. 
Landé już w  ostatnich latach XIX  w. pro-
jektował z użyciem konstrukcji żelbetowych 
(widzewska fabryka nici Juliusza Kunitzera 
z 1899 r. przy obecnej ul. Niciarnianej), bę-
dąc jednym z pierwszych architektów stosu-
jących tego rodzaju rozwiązania na ziemiach 
polskich. Wydany w „Przeglądzie Technicz-
nym” pierwszy artykuł z cyklu poświęcone-
go prezentacji najciekawszych projektów ka-
mienic wzniesionych w ostatnim czasie trak-
tował właśnie o warszawskich dziełach tego 
architekta. O ich docenieniu przez miejsco-
we środowisko najlepiej świadczy ostatnie 
zdanie wprowadzenia do artykułu, stwier-
dzające, że Landé: „[…] jest to indywidual-
ność na wskroś samodzielna i wysoce artystycz-
na, krocząca drogami nieutartemi i że znane 
nam dotychczas projekty jego zapewniają mu 
niewątpliwie jedno z najwybitniejszych miejsc 
wśród współczesnych naszych architektów” 
(Dwa domy dochodowe w Warszawie, „Prze-
gląd Techniczny”, nr 25, 1904, s. 339-340). 
Z sześciu zrealizowanych w Warszawie pro-
jektów Dawida Landé w „Przeglądzie Tech-
nicznym” opublikowano aż cztery. 

Drugim architektem łódzkim, które-
go projekt doczekał się realizacji w Warsza-
wie, był Gustaw  Landau. Landau urodził 
się w  1862  r., prawdopodobnie w  Warsza-
wie. Podobnie jak Dawid Landé, był absol-
wentem łódzkiej Wyższej Szkoły Rzemieśl-
niczej, a  następnie petersburskiego Insty-
tutu Inżynierów  Cywilnych, który ukoń-
czył w 1884 r. wyróżniony złotym medalem. 
W trakcie studiów posługiwał się przydom-
kiem „Gutentiger”, następnie „Gutenteger”, 
łączonym często z nazwiskiem w formę „Gu-
staw Landau-Gutenteger”. Po studiach prak-
tykował w  berlińskich i  wiedeńskich biu-
rach projektowych, a  następnie sprowadził 
się do Łodzi, gdzie rozpoczął samodzielną 
działalność zawodową. Głównym tematem 
jego projektów w tym czasie były budynki fa-
bryczne i kamienice czynszowe. W twórczo-
ści tej dominuje stylistyka klasyczna, stop-
niowo ewoluująca i  coraz  bogatsza wraz  ze 
zbliżaniem się do końca XIX  w. Ważnym 

sukcesem architekta było zdobycie w 1891 r. 
pierwszej nagrody we wszechrosyjskim kon-
kursie na gmach giełdy w Odessie. Po 1900 r. 
Gustaw Landau wprowadził do swoich pro-
jektów stylistykę „nowoczesną”, stając się nie 
tylko pionierem secesji łódzkiej, ale także 
jednym z jej najważniejszych twórców. Prze-
budowana przez  architekta w  1901  r. dla 
Oszera Kohna (właściciela i prezesa łódzkiej 
Manufaktury) kamienica przy ul. Piotrkow-
skiej 43 uznawana była za pierwszy przykład 
tego stylu w Łodzi; sam architekt zamieszkał 
w niej w jednym z mieszkań frontowych, ma-
jąc tu również swoją pracownię. 

W ciągu kolejnych kilku lat Gustaw Lan-
dau wzniósł w Łodzi kilka ważnych budyn-
ków  secesyjnych, z  których wymienić na-
leży: dom Deutschmanów  przy obecnej al. 
T. Kościuszki 93 (1902), dom I. Olszera 
przy obecnym pl. Dąbrowskiego 4 (1902), 

4 | Elewacja północna 
i plany pięter kamienicy 
Maurycego Spokornego 
(wg Dwa domy dochodowe 
w Warszawie, „Przegląd 
Techniczny”, nr 25, 1904)

5 | Elewacja frontowa 
kamienicy fi rmy „Lurie 
i Minkowski” (wg Dwa domy 
dochodowe w Warszawie, 
„Przegląd Techniczny”, 
nr 11, 1906)
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dom D. Szmulowicza przy Piotrkowskiej 37 
(1903), dom G. Schichta przy Piotrkowskiej 
128 (1904) czy łódzką siedzibę banku „Wil-
helm Landau” przy Piotrkowskiej 29. Ar-
chitekt ten był również autorem kilku du-
żych kamienic wzniesionych około 1910  r. 
(m.in. dom R. Lipschitza przy ul. Naruto-
wicza 44), gmachu żydowskiej Szkoły Rze-
mieślniczej „Talmud-Tora” przy ul. Średniej 
46/48, szkoły Zgromadzenia Kupców  przy 
ul. Dzielnej (przy współpracy z Piotrem Bru-
kalskim), oraz  willi L. Kindermana przy ul. 
Wólczyńskiej 31. Landau był ponadto czyn-
nym członkiem łódzkiej społeczności ży-
dowskiej, dla której zaprojektował kilka boż-
nic. Ostatnie rozpoznane dzieła architekta 
datowane są na 1912 r. 

W  okresie późniejszym nie udzielał się 
zawodowo, zajęty był najprawdopodobniej 
walką z  chorobą. Nekrolog zamieszczony 
w prasie łódzkiej informował o jego śmierci 
w  Berlinie w  październiku 1924  r. Pozosta-
wił po sobie imponujący dorobek blisko 250 
rozpoznanych dzieł, głównie na terenie Ło-
dzi. Uchodził nie tylko za jednego z najważ-
niejszych łódzkich architektów  przełomu 
XIX i XX w., ale także czołowego przedsta-
wiciela secesji na ziemiach polskich. Wznie-
siony przez  Gustawa Landau w  Warszawie 
gmach siedziby firmy bankierskiej „Wilhelm 
Landau” był najprawdopodobniej jedyną 
jego realizacją w tym mieście.

Inwestorami większości zleceń zrealizo-
wanych przez  łódzkich architektów w War-
szawie byli kamienicznicy. Szczególnym 
z  perspektywy realizacji projektów  Dawida 
Landé inwestorem był Maurycy Spokorny. 
Dla niego w  1903  r. powstała na rogu Alej 
Ujazdowskich i ul. Szopena nowoczesna ka-
mienica czynszowa, będąca najprawdopo-
dobniej pierwszym zrealizowanym dzie-
łem Dawida Landé w  Warszawie. Aktywna 
działalność gospodarcza i poszukiwanie no-
wych możliwości rozwoju zawodowego do-
prowadziły Spokornego do pozycji pleni-
potenta firmy Siemens & Halske w  jej inte-
resach prowadzonych na terenie Łodzi. Do 
najistotniejszych należało uzyskanie konce-
sji i budowa elektrowni oraz sieci miejskich 
tramwajów elektrycznych. Przy wykorzysta-
niu zdobytego w Łodzi doświadczenia Spo-
korny przeniósł swoje zainteresowanie tema-
tem tramwajów elektrycznych na grunt war-
szawski. Tu od 1902 r. zajmował kierownicze 

stanowisko w  projekcie elektryfikacji war-
szawskich tramwajów  konnych. W  1903  r., 
wspólnie z grupą warszawskich inwestorów, 
sformował Towarzystwo Akcyjne Tram-
wajów  Miejskich w  Warszawie, któremu 
w  1903  r. udało się wygrać przetarg na bu-
dowę sieci tramwajów  elektrycznych – zre-
alizowany ostatecznie przez firmę Siemens & 
Halske. W  tym samym roku Maurycy Spo-
korny zlikwidował swoje interesy w  Łodzi, 
przeniósł się do Warszawy na stałe i  rozpo-
czął budowę kamienicy czynszowej na rogu 
Alej Ujazdowskich i ul. Szopena. Postępowy 
charakter działalności Maurycego Spokor-
nego i twórczości Dawida Landé zbiegły się 
w  czasie, dając architektowi na wyraźne ży-
czenie inwestora możliwość stworzenia jed-
nego z  najwybitniejszych budynków  sece-
syjnych w  Polsce. Aktywne zaangażowanie 
społeczne, kulturalne i artystyczne inwesto-
ra nie pozostawało bez  znaczenia przy wy-
borze architekta, miało też zapewne znaczny 
wpływ na dalsze losy kamienicy. 

Inna była historia pierwszej warszaw-
skiej realizacji drugiego z  pionierów  łódz-
kiej secesji – Gustawa Landau. W 1904 r. we-
dług jego projektu rozpoczęto budowę gma-
chu firmy bankierskiej „Wilhelm Landau” 
przy pl. Resursy Kupieckiej (przy obecnej 
ul. Senatorskiej). Architekt i inwestor, mimo 
zbieżności nazwisk, nie byli ze sobą spokrew-
nieni. Bank Wilhelma Landau założony zo-
stał w 1858 r., zyskując pod koniec XIX w. 
miano jednej z  poważniejszych prywatnych 
instytucji finansowych w  Warszawie. Fir-
ma prowadziła swoje interesy także w  Ło-
dzi, gdzie od 1870 r. posiadała filię przy ul. 
Piotrkowskiej 39. Powodzenie działalności 
w tym mieście skłoniło bank do kupna około 
1900 r. narożnej działki u zbiegu ulic Piotr-
kowskiej i Cegielnianej pod budowę nowej, 
okazalszej siedziby. Zlecenie na jej projekt 
powierzono w  1902  r. Gustawowi Landau, 
który w tym okresie znajdował się u szczytu 
aktywności zawodowej. Na wybór projektan-
ta zapewne wpływ miał nie tylko jego znacz-
ny dorobek w  Łodzi, ale także doświadcze-
nie przy projektowaniu i budowie narożnego 
gmachu siedziby Kasy Przemysłowców  Lu-
belskich. Budynek ten, zbudowany w latach 
1899-1900, uchodził za jeden z najlepszych 
w  Lublinie przykładów  rozwiązania działki 
narożnej, o czym informowała ówczesna pra-
sa. Współpraca z bankiem Wilhelma Landau 

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2014           24



umożliwiła Gustawowi Landau stworze-
nie jednego z  najbardziej okazałych budyn-
ków łódzkich początku XX w. Nowy gmach 
otrzymał także nowocześniejsze od lubel-
skiego „protoplasty” secesyjne opracowa-
nie architektoniczne, czyniące siedzibę fir-
my „Wilhelm Landau” ważnym miejscowym 
przykładem tego stylu. Zadowolenie dyrek-
cji banku z  łódzkiej realizacji potwierdza-
ło zaproszenie Gustawa Landau do udziału 
w  „ograniczonym” konkursie na nową sie-
dzibę firmy w Warszawie. Zauważyć należy, 
iż spośród pięciu zaproszonych projektan-
tów  był on jedynym reprezentantem Łodzi 
i  zarazem jedynym uczestnikiem nieprowa-
dzącym pracowni w Warszawie.

Jury konkursowe większością głosów  za 
najlepszą pracę uznało projekt architekta 
Stanisława Grochowicza, przekazując jed-
nak opracowanie ostatecznego projektu Gu-
stawowi Landau. Oddany do użytku w maju 
1906  r. gmach okazał się wybitnym przy-
kładem architektury secesyjnej w  Warsza-
wie i  jako jeden z  nielicznych jej przykła-
dów przetrwał, mimo niewielkich zmian, do 
czasów współczesnych.

W ramach swojej działalności na począt-
ku XX  w. w  Warszawie łódzcy architekci 
zdołali najprawdopodobniej zrealizować sie-
dem obiektów. Wśród nich znalazło się sześć 
kamienic czynszowych autorstwa Dawida 
Landé i  gmach firmy bankierskiej zaprojek-
towany przez Gustawa Landau. Spośród tych 
obiektów  do czasów  współczesnych w  sta-
nie pierwotnym bądź do pierwotnego zbli-
żonym zachowały się dwa. Pozostałe uległy 
zniszczeniu w czasie działań wojennych, zo-
stały rozebrane bądź znacznie przekształco-
ne podczas powojennej przebudowy miasta. 

Kamienica Maurycego Spokornego 
(Al. Ujazdowskie 19), wzniesiona w 1903 r. 
Jeden z pierwszych budynków warszawskich 
zbudowanych w  stylistyce secesyjnej, zali-
czany później do najlepszych przykładów 
tego nurtu w  Polsce. Duża, pięciopiętrowa 
(a  w  partii narożnej siedmiopiętrowa) ka-
mienica zwieńczona wysoką wieżą (opis ka-
mienicy zawierający więcej szczegółów wy-
konawczych przedstawiony został w artyku-
le Dwa domy dochodowe w Warszawie, „Prze-
gląd Techniczny”, nr 25, 1904, s. 339-340). 
W  całości przeznaczona była na funkcje 
mieszkalne, składała się z dwóch dwutrakto-
wych budynków frontowych i dwutraktowej 

oficyny poprzecznej, równoległej do ul. Szo-
pena. Oprócz wind i  oświetlenia elektrycz-
nego wyposażona była także w  murowane 
stropy na belkach stalowych systemu „Klei-
na”. Wybitny polski architekt Czesław Przy-
bylski mieszkał w  domu Spokornego przed 
pierwszą wojną światową. Posiadał tu tak-
że swoją pracownię, w której stworzył m.in. 
projekt Teatru Polskiego dla Arnolda Szyf-
mana, również mieszkańca domu na rogu 
Al. Ujazdowskich i Szopena. W okresie mię-
dzywojennym kolejny właściciel zlikwidował 
wieńczącą narożnik budynku wieżę. Kamie-
nica uległa znacznym uszkodzeniom w cza-
sie powstania warszawskiego. Na wykona-
nych w 1945 r. zdjęciach lotniczych budynek 
widoczny jest ze spalonym dachem i ostatnią 
kondygnacją. Od strony ul. Szopena nie za-
chowała się większość stropów, pozostawia-
jąc nieusztywnioną na wysokości kilku pięter 
ścianę frontową. Można się domyślać, iż było 
to podstawą do decyzji o rozbiórce kamieni-
cy w 1947 r.

Kamienica Kasy Pożyczkowo-Oszczęd-
nościowej „Zgoda” (Bracka 13), wzniesiona 
w  1903  r. Pięciopiętrowy narożny dom do-
chodowy, zbudowany po części na miejscu 
zburzonego fragmentu sąsiedniej kamieni-
cy Gołaszewskich (Bracka 11, proj. Antoni 

6 | Widok ogólny 
kamienicy przy 
Nowosiennej 3 (obecnie 
Sienkiewicza 3) (wg Dom 
no 3 przy Nowosiennej 
w Warszawie, „Przegląd 
Techniczny”, nr 44, 1913, 
tabl. IX)
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Corazzi, 1834  r.). Nowa kamienica mia-
ła nietypowy układ przestrzenny, złożony 
z pary budynków frontowych i zespołu sied-
miu oficyn otaczających dwa rozdzielone ko-
munikacyjnie dziedzińce. Układ taki wyni-
kał z planu działki, częściowo położonej na 
tyłach 3-piętrowej kamienicy Al. Jerozolim-
skie 7. Parter zaprojektowano jako usługowy, 
a wyższe piętra przewidziano na mieszkania. 
Charakterystycznym elementem architektu-
ry budynku był zespół wykuszy w  elewacji 
od strony ul. Brackiej, z  których najwyższy 
był narożny, zwieńczony dominującą w bryle 
domu wieżą z hełmem. Architekt w opisie do 
reprodukowanego przez „Przegląd Technicz-
ny” projektu wspomniał, iż zabieg ten miał 
na celu skontrastowanie pionowymi ele-
mentami liczącej ponad 32 m długości ele-
wacji od ul. Brackiej. Kamienica przetrwała 
w stanie nieuszkodzonym do sierpnia 1944 r. 
W czasie powstania warszawskiego całkowi-
temu zniszczeniu uległy oba budynki fronto-
we i część oficyn. Wypalone pozostałości bu-
dynku rozebrano po 1945 r.

Kamienica Maksymiliana Harczyka 
(Nowosienna 5, po 1919 r. Sienkiewicza 5), 
wzniesiona w 1904 lub 1905 r. Pięciopiętro-
wy, narożny budynek zbudowany na jednej 
z działek powstałych w końcu XIX w. po zli-
kwidowanym zespole Szpitala Dzieciątka Je-
zus. Wzniesiony najprawdopodobniej rów-
nocześnie z  kamienicą Sienkiewicza 6, bar-
dzo zbliżony do niej architekturą i układem 
przestrzennym. W  literaturze kamienice te 
kilkakrotnie zostały określone jako „bliźnia-
cze”. Bliższa analiza zachowanych materia-
łów fotograficznych wskazuje jednak na od-
mienną kompozycję ich elewacji i  dekora-
cji sztukatorskiej. Budynek przy Nowosien-
nej 5 składał się z dwóch dwutraktowych bu-
dynków frontowych i  jednotraktowej oficy-
ny poprzecznej położonej prostopadle do 
ul. Nowosiennej. Parter i pierwsze piętro za-
projektowano jako usługowo-handlowe, trzy 
kolejne kondygnacje przewidziano na duże 
mieszkania. Piętro piąte, częściowo ukry-
te w mansardowym dachu, przewidziano na 
małe mieszkania służbowe bądź studenckie. 
Kamienica została bardzo poważnie uszko-
dzona we wrześniu 1939 r. W wyniku trafie-
nia bombą lotniczą zburzeniu do poziomu 
stropu ponad drugim piętrem uległ narożnik 
budynku i  część frontowa od ul. Sienkiewi-
cza. W 1949 r. zachowane mury kamienicy 

nadbudowano do jej pierwotnego gabarytu, 
zmieniając funkcję i  układ wnętrza (wpro-
wadzono m.in. klatkę schodową w  elewacji 
od ul. Jasnej) oraz likwidując resztki zacho-
wanej dekoracji sztukatorskiej elewacji fron-
towych. Oddany ponownie do użytku bu-
dynek zajął Bank Związku Spółek Zarob-
kowych.

Kamienica Maksymiliana Harczyka 
(Nowosienna 6, po 1919 r. Sienkiewicza 6), 
wzniesiona w 1904 lub 1905 r. Pięciopiętro-
wy, narożny budynek, zbudowany na jednej 
z działek powstałych w końcu XIX w. po zli-
kwidowanym zespole Szpitala Dzieciątka Je-
zus. Wzniesiony najprawdopodobniej rów-
nocześnie z  kamienicą przy Sienkiewicza 5, 
bardzo zbliżony do niej architekturą i ukła-
dem przestrzennym. Rzut poziomy budynku 
stanowił lustrzane odbicie kamienicy przy 
Nowosiennej 5. W literaturze często pojawia 
się wzmianka, iż oba budynki zostały wznie-
sione około 1903  r. Bliższa analiza gabary-
tów  kamienicy oraz  szerokości ulic Jasnej 
i  Sienkiewicza sugeruje jednak, iż budynek 
powstał później. Elewacja kamienicy mierzo-
na od gzymsu koronującego po chodnik li-
czy 23,20 m (25,30 m od najwyższego gzym-
su i ~27,10 m od kalenicy), stojąc jednocze-
śnie w  odległości 21 m od sąsiada po prze-
ciwnej stronie ul. Sienkiewicza i 18,90 m od 
gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej. Kamie-
nica przy Sienkiewicza 6 nie mogła zatem zo-
stać zrealizowana w okresie funkcjonowania 
przepisów  Rządu Gubernialnego, ograni-
czających wysokość elewacji frontowych ka-
mienic do nie większej niż maksymalna sze-
rokość ulicy, przy której stoją (arch. Ludwik 
Pańczakiewicz  wspominał o  uchyleniu tych 
przepisów  około 1904/1905  r., „Przegląd 
Techniczny”, nr 39, 1905, s. 466). Kamieni-
ce Harczyka widoczne są natomiast na re-
produkowanych przez  „Przegląd Technicz-
ny” w 1906 r. zdjęciach uzupełniających do 
artykułu o  projekcie domu księgarni nakła-
dowej „Gebethner i  Wolff ”. Pozwala to do-
myślać się, iż zbudowano je około 1904 lub 
1905 r. Kamienica przy Sienkiewicza 6 ule-
gła częściowemu spaleniu po upadku po-
wstania warszawskiego. Zniszczone zosta-
ło wyposażenie pierwszych trzech kondy-
gnacji. Po 1945 r. budynek przywrócono do 
użytku z  niewielkimi zmianami w  kompo-
zycji otworów parteru i dekoracji sztukator-
skiej cokołowej partii elewacji frontowych. 
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Obecnie jest to jedyna zachowana w  sta-
nie bliskim pierwotnemu realizacja Dawida 
Landé w Warszawie.

Kamienica firmy „Lurie i  Minkowski” 
(Marszałkowska 137), wzniesiona w  latach 
1904-1905. Duży, pięciopiętrowy budynek 
zbudowany w zachodniej pierzei ul. Marszał-
kowskiej pomiędzy ulicami Próżną i Święto-
krzyską. Składał się z dwu- i półtraktowego 
domu frontowego oraz trzech oficyn otacza-
jących wewnętrzny dziedziniec. Fragment 
dziedzińca w poziomie parteru był zabudo-
wany dwoma lokalami handlowymi. Pierw-
sze dwie kondygnacje zaprojektowano jako 
usługowe, dalsze zajmowały duże mieszka-
nia. Dom Lurie i Minkowskiego miał jedno 
z  najsilniej przeszklonych przyziemi w  ów-
czesnej Warszawie. Dawid Landé uzyskał 
tak znacznych rozmiarów  otwory okien-
ne, wprowadzając w  elewacji frontowej ob-
murowane cegłą słupy nośne „z żelaza kute-
go”. Opis do reprodukowanego przez „Prze-
gląd Techniczny” w 1906 r. projektu zazna-
cza, iż w kamienicy zastosowano stropy „że-
lazobetonowe” systemu „Matray”, a  kon-
strukcja domu z  wyłączeniem więźby da-
chowej pozbawiona była jakichkolwiek ele-
mentów  drewnianych. Wyposażenie domu, 
oprócz  centralnego ogrzewania wodnego, 
składało się m.in. z oświetlenia elektryczne-
go, wind systemu „Otis” w trzech głównych 
klatkach schodowych czy pneumatyczne-
go kompresora umożliwiającego doprowa-
dzenie wody bieżącej na poziom piątego pię-
tra (opis kamienicy zawierający więcej szcze-
gółów  wykonawczych przedstawiony został 
w  artykule Dwa domy dochodowe w  War-
szawie, „Przegląd Techniczny”, nr 11, 1906, 
s. 109-111). Realizacją projektu łódzkie-
go architekta zajął się warszawski budowni-
czy Kazimierz  Loewe, odpowiedzialny tak-
że za projekt konstrukcji kamienicy. Dom 
Lurie i Minkowskiego był jedynym z przed-
wojennej pierzei ul. Marszałkowskiej pomię-
dzy ulicami Sienną i Królewską, który prze-
trwał działania wojenne, nie ulegając spa-
leniu. Uszkodzony był natomiast budynek 
frontowy w  partii skrajnych południowych 
osi okiennych (ten fragment kamienicy ro-
zebrano około 1947  r.). Po zabezpieczeniu 
kamienica wykorzystywana była do 1954 r., 
kiedy została rozebrana w związku z decyzją 
o  poszerzeniu tego fragmentu ul. Marszał-
kowskiej.

Sześciopiętrowa kamienica czynszowa 
(Nowosienna 3, po 1919 r. Sienkiewicza 3), 
wzniesiona w  1911  r. Najwyższy i  ostatni 
z  domów  dochodowych zaprojektowanych 
przez Dawida Landé w Warszawie. Budynek 
składał się z  dwutraktowego budynku fron-
towego i dwóch jednotraktowych oficyn po-
przecznych. Z uwagi na analogiczne rozwią-
zanie na przylegającej od tyłu działce Bodu-
ena 4, architekt zrezygnował z pełnej oficyny 
tylnej, ograniczając jej wysokość do dwóch 
kondygnacji. Pierwsze piętro i parter budyn-
ku przeznaczono na usługi, wyżej znajdo-
wały się mieszkania. Ze względu na znacz-
ną wysokość kamienicy windy elektryczne 
wprowadzono także w klatkach służbowych. 
Budynek wyposażony był w  stropy „ognio-
trwałe” systemu „Kleina”. Prócz stosowanych 
wcześniej przez  Dawida Landé centralnego 
ogrzewania wodnego czy pneumatycznego 
kompresora, na wyposażeniu budynku zna-
lazł się m.in. centralny odkurzacz elektrycz-
ny. Budowę kamienicy prowadził Józef Na-
poleon Czerwiński, budowniczy i wspólnik 
architekta Wacława Heppena, z którym zre-
alizował przed 1914 r. liczną grupę warszaw-
skich luksusowych domów  dochodowych 
(opis kamienicy zawierający więcej szcze-
gółów  wykonawczych przedstawiony zo-
stał w  artykule Dom no 3 przy Nowosiennej 
w Warszawie, „Przegląd Techniczny”, nr 44, 
1913, s. 582-583, tabl. IX). Kamienica przy 
Nowosiennej 3 była znacznie mniej dekora-
cyjna od wcześniejszych dzieł Dawida Landé, 
miała także mniej elementów  secesyjnych. 

7 | Widok ogólny kamienic 
przy Sienkiewicza 3 
i Sienkiewicza 5 
po przekształceniach 
w latach 1945-1949, 
stan w 2012 r.
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Budynek został poważnie uszkodzony w cza-
sie powstania warszawskiego. Pożar znisz-
czył dach i górne piętra, zawaleniu uległ tak-
że zachodni fragment budynku frontowego. 
Po 1945  r. podjęto decyzję o  rozbiórce wy-
palonych oficyn poprzecznych i uszkodzonej 
elewacji frontowej wraz z górnymi piętrami. 
Przebudowana kamienica została zrówna-
na wysokością z  sąsiednim budynkiem przy 
Sienkiewicza 5 i  otrzymała nową, znacznie 
przekształconą względem pierwowzoru ele-
wację frontową. Oddany ponownie do użyt-
ku w 1949 r. budynek mieścił instytucje ban-
kowe i urzędy.

Dom Bankowy Wilhelma Landau (Se-
natorska 471b, obecnie Senatorska 38), 
wzniesiony w  latach 1904-1906. Budynek 
3-kondygnacyjny, zwieńczony w partii środ-

kowej wydatnym hełmem z  secesyjną deko-
racją. Zbudowany został na nieregularnej 
działce frontem zwróconej w  kierunku ów-
czesnego Placu Resursy Kupieckiej. Charak-
terystycznym elementem tego gmachu była 
położona centralnie wielka sala na 120-150 
osób, doświetlona od góry za pomocą prze-
szklonego plafonu witrażowego. Rozwiąza-
nie to było możliwe dzięki zastosowaniu wy-
pełnionej szkłem konstrukcji z  belek i  słu-
pów stalowych. Wszystkie stropy wykonano 
w technice „żelazobetonowej” systemu „Ma-
tray”. Dom Bankowy Wilhelma Landau miał 
zarówno oświetlenie elektryczne, jak i gazo-
we. Prace budowlane prowadziła firma „Mar-
tens i Daab” pod nadzorem architektów Gu-
stawa Landau i  Stanisława Grochowicza 
(K.R., Gmach firmy bankierskiej W. Landau 

w  Warszawie, „Przegląd Techniczny”, nr 9, 
1907, s. 113-118, tabl. V-VII). W  1925  r. 
budynek został przejęty przez Bank Prze-
mysłowy Polski. Działania wojenne prze-
trwał bez  większych uszkodzeń. Po 1945  r. 
rozebrano wieńczący oś wejściową budyn-
ku hełm wraz  z  częścią otaczających go de-
koracyjnych sterczyn secesyjnych. W  póź-
niejszym okresie mieścił się w  nim Instytut 
Francuski (do 2009  r.). Budynek ma wie-
le cech charakterystycznych dla twórczości 
Gustawa Landau z  tego okresu. Szczególne 
podobieństwa można zanotować w  podzia-
łach okien skrajnych, bardzo zbliżonych do 
zastosowanych przez  architekta w  łódzkich 
kamienicach przy Piotrkowskiej 37 i  Piotr-
kowskiej 128.

Oprócz wspomnianych siedmiu obiek-
tów wzniesionych przez łódzkich archi-
tektów w  Warszawie, „Przegląd Technicz-
ny” wspomina także o  dwóch willach pro-
jektu Dawida Landé wzniesionych nieopo-
dal Warszawy w Turczynku koło Brwinowa 
(Dwie wille w  Turczynku, „Przegląd Tech-
niczny”, nr 45, 1905).

W  niektórych źródłach łódzkim archi-
tektom przypisuje się więcej realizacji na te-
renie Warszawy. Mieczysław  Orłowicz  np. 
uważa Dawida Landé za autora kamienicy 
Leszno 13, a Józefa Dziekońskiego za współ-
autora domu Spokornego (Krótki Ilustrowa-
ny Przewodnik po Warszawie z  96 ilustra-
cjami w tekście, planem miasta i mapą okoli-
cy Mieczysława Orłowicza z 1922 r.). Infor-
macje te nie znajdują jednak potwierdzenia 
w innych źródłach. 

Wkład łódzkich architektów  w  budow-
nictwo warszawskie początku XX  w. obej-
muje stosunkowo niewielką liczbę zrealizo-
wanych dzieł. Z  uwagi na znaczne, docho-
dzące do sześciu pięter gabaryty tych budow-
li, postępową oprawę architektoniczną, sze-
rokie zastosowanie nowoczesnych konstruk-
cji, takich jak stropy żelazobetonowe czy słu-
py stalowe oraz instalacji, takich jak central-
ne ogrzewanie wodne, windy czy oświetle-
nie elektryczne budynki te zaliczyć należy 
do najnowocześniejszych − tak pod wzglę-
dem technicznym, jak i  architektonicznym 
− obiektów  zbudowanych w  tym okresie 
w Warszawie. Szczególnie interesującą reali-
zacją był dom przy ul. Marszałkowskiej 137. 
Sporządzone około 1904  r. plany zdradzały 
bardzo nowoczesne myślenie o  konstrukcji 

8 | Detal zwieńczenia 
narożnika kamienicy 
przy Sienkiewicza 6
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i  kształcie architektury. Elewację dwóch 
pierwszych kondygnacji prawie całkowicie 
przeszklono, pozostawiając tylko słupy i bel-
ki stropowe jako elementy pełne. Strop po-
nad parterem z wyłączeniem klatek schodo-
wych i ścian szczytowych oparty był na punk-
towych słupach konstrukcyjnych, występują-
cych także na pierwszym piętrze. W  chwili 
powstania dom Minkowskiego stanowił je-
den z pierwszych przykładów wprowadzenia 
słupowego szkieletu konstrukcyjnego w war-
szawskim budownictwie czynszowym. 

Dzieła łódzkich architektów stanowi-
ły przy tym liczną grupę zaliczającą się do 
pierwszych secesyjnych budynków warszaw-
skich. Stylistyka „moderne” dotarła do War-
szawy z  opóźnieniem i  w  pierwszych latach 
XX w. nie zawsze była doceniana przez inwe-
storów. Do wybitniejszych dzieł secesyjnych 
wzniesionych około 1904  r. zaliczyć należy 
hotel „Savoy” przy ul. Nowy Świat 58, kamie-
nicę przy Służewskiej 3 czy kilka domów pro-
jektu Ludwika Panczakiewicza. Secesyjne bu-
dynki wzniesione przez łódzkich architek-
tów  w  Warszawie stanowiły na tym tle za-
uważalny wkład, niosący wiele rozpoznawal-
nych dla obu autorów rozwiązań architekto-
nicznych. Elewacje większości warszawskich 
dzieł Dawida Landé i Gustawa Landau miały 
silnie zaznaczony układ otworów okiennych, 
dodatkowo podkreślony przez płaskie bonio-
wanie o  gęstym podziale, wprowadzone na 
całej wysokości elewacji (w  niektórych przy-
padkach z pominięciem cokołu). Boniowanie 

tego rodzaju w połączeniu z artykulacją otwo-
rów  okiennych oraz  zgeometryzowaną de-
koracją roślinną tworzyło bardzo wyrazistą 
„twardą” i  zorganizowaną architekturę, zde-
cydowanie odmienną od stylistyki stosowa-
nej przez większość warszawskich projektan-
tów tego okresu. Godnymi uwagi były rów-
nież niektóre detale, jak np. charakterystycz-
na oprawa otworów okiennych stosowana 
przez  Gustawa Landau w  łódzkich kamieni-
cach, z powodzeniem przeniesiona do archi-
tektury warszawskiego banku. Rozpoznawal-
ne dla tego architekta były również murowa-
ne zgeometryzowane słupki balustrad, obecne 
zarówno w  kamienicach łódzkich, jak i  war-
szawskim banku. Charakterystyczna dla obu 
twórców była dekoracja sztukatorska, często 
występująca w intensywnych zgeometryzowa-
nych polach podkreślających fragmenty ele-
wacji. Domyślać się można, iż wyrazista zorga-
nizowana architektura i znaczne u obu archi-
tektów  podobieństwa w  sposobie jej kształ-
towania wiązały się z ukończeniem tej samej 
uczelni oraz doświadczeniami zdobytymi 
w niemieckich i  austriackich biurach projek-
towych wkrótce po studiach.

Dzięki zastosowaniu postępowej archi-
tektury i  nowatorskich rozwiązań technicz-
nych Dawid Landé i  Gustaw  Landau stwo-
rzyli jedne z  najwybitniejszych budyn-
ków w Warszawie, wzniesionych na począt-
ku XX w.

Piotr Kilanowski 

9 | Elewacja 
południowa kamienicy 
przy Sienkiewicza 6
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Modernistyczna 
architektura międzywojenna 
w Zabrzu
izabela spielvogel
krzysztof spałek

Pod koniec XIX w. rozpoczęły się poszukiwania nowych 
środków wyrazu w sztuce i architekturze. Znużenie ociężałą 
dekoracją, tęsknota za zerwaniem z ograniczeniami kopiowanych 
projektów sprzed stuleci i potrzeba świeżego spojrzenia na 
rozwijające się miasta jako miejsca do życia dały impuls do 
rozwoju nowej fi lozofi i w postrzeganiu piękna. W 1929 r. Bruno 
Taut stwierdził, że „użyteczność jest podstawowym prawem 
estetyki”, a Le Corbusier uzupełnił myślą „dom jest maszyną 
do mieszkania”. Powstał funkcjonalizm. Nurt zapoczątkowany 
w Niemczech przez Waltera Gropiusa nazwano niemieckim 
modernizmem, potocznie używano też nazwy „bauhaus” (od 
nazwy uczelni artystyczno-rzemieślniczej w Dessau-Bauhaus).
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W  latach dwudziestych i  trzy-
dziestych XX w. śląskim cen-
trum awangardy był Wro-
cław, który obok uczel-

ni Bauhaus stał się jednym z  najsilniejszych 
ośrodków artystycznych w Europie Środko-
wej. Wrocławska Akademia Sztuki szczyci-
ła się jednym z  najnowocześniejszych i  naj-
bardziej postępowych programów  kształce-
nia młodych artystów i architektów. Założe-
nia architektów  niemieckiego modernizmu 
opierały się m.in. na zasadach, że funkcjonal-
ność to nie tylko przesłanki techniczne, ale 
także psychologiczne, że potrzeby emocjo-
nalne są równie ważne, jak pragmatyczne, 
że dobro i rozwój osobisty człowieka są waż-
niejsze niż wymogi estetyczne, ekologicz-
ne i  techniczne, że architektura reguluje re-
lacje między krajobrazem, przyrodą, techni-
ką i  człowiekiem, że w  projektowaniu nale-
ży uwzględnić biologię, ergonomię, socjolo-
gię, psychologię, że społeczeństwo otrzymuje 
taką architekturę, do jakiej dojrzało.

Zabrze znalazło się wśród tych śląskich 
miast, w  których postawiono na odważny 
eksperyment z  niełatwą wówczas w  odbio-
rze architekturą modernistyczną. Zabrzań-
ska moderna lat dwudziestych i  trzydzie-
stych XX  w. to bardzo ciekawa zabudowa 
mieszkaniowa, a  także budynki użyteczno-
ści publicznej, które łączy czystość formy, 
niezwykła prostota, subtelne prostopadło-
ścienne bryły z niewielkimi oknami i charak-
terystyczna cegła klinkierowa. Zabrze okre-
su międzywojennego, ze względu na położe-
nie nad samą granicą, stało się areną walki na 
nowoczesność pomiędzy Niemcami a  Pol-
ską. Była to walka na architekturę, wymuszo-
na napływem ludności niemieckiej do mia-
sta, które po plebiscycie na Śląsku w 1921 r. 
pozostało w granicach Niemiec. Władze Za-
brza, starając się rozwiązać problem miesz-
kaniowy, także zgodnie z tendencjami w ar-
chitekturze tamtego okresu, preferowały bu-
downictwo o  charakterze socjalnym, reali-
zujące postulat „Existenzminimum” − moż-
liwie najmniejszej przestrzeni mieszkalnej, 
spełniającej wymogi ekonomiczne i  funk-
cjonalne. Zespół pod kierunkiem radcy 

budowlanego dr. Moritza Wolfa i prof. Gu-
stava Allingera z Berlina opracował plan roz-
woju urbanistycznego i  wytyczne projek-
towe dla budynków użyteczności publicz-
nej. Do opracowania nowego centrum za-
proszono największe tuzy ówczesnej archi-
tektury niemieckiej. W 1928 r. powstał pro-
jekt „City” autorstwa trzech znanych archi-
tektów: Hansa Poelziga, Maxa Berga i Pau-
la Bonatza (projekt nie został zrealizowany). 

Architekt wrocławskiej Hali Stulecia Max 
Berg oraz  rektor Królewskiej Szkoły Sztuki 
we Wrocławiu Hans Poelzig zapisali się w hi-
storii jako entuzjaści ekspresjonizmu, dzię-
ki którym przedwojenny Wrocław stał się 
centrum awangardy na Śląsku. Paul Bonatz, 
przedstawiciel stuttgarckiej szkoły architek-
tury, cenił konserwatyzm, monumentalizm 
i klasyczność formy. 

Znanym architektem tamtego okresu 
pracującym dla Zabrza był też pochodzą-
cy z  Kolonii Dominikus Böhm. Wyznawał 
on zasadę, że architektura powinna rozwijać 
się na drodze ewolucji, a nie rewolucji i  za-
słynął przede wszystkim z projektów sakral-
nych. Syn Dominikusa − Gottfried miesz-
ka w Niemczech i podtrzymuje tradycje ro-
dzinne, jest projektantem licznych obiek-
tów, m.in. w Bonn, Velbert, Berlinie, a wnuk 
Dominikusa, Paul, także architekt, jest 
twórcą m.in. centralnego meczetu w  Ko-
lonii. W  dawnym domu Dominikusa Böh-
ma w Kolonii znajduje się obecnie muzeum 

1 | Budynek z 1927 r. 
z trójprzelotową bramą 
na pl. Słowiańskim w Zabrzu
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architektury. Dominikus Böhm urodził się 
23 października 1880  r. w  Jettingen w  ba-
warsko-szwabskiej rodzinie o tradycjach rze-
mieślniczych i był najmłodszym z sześciorga 
dzieci budowniczego Aloisa Böhma, burmi-
strza Jettingen. Dominikus najpierw  uczył 
się murarki w  firmie ojca, potem rozpoczął 
naukę w  szkole budowlanej w  Augsburgu  
i  studia na Politechnice w  Stuttgarcie. 
W 1932 r. został powołany przez ówczesne-
go nadburmistrza Kolonii Konrada Ade-
nauera na stanowisko kierownika oddziału 
sztuki chrześcijańskiej w  Kölner Werkschu-
le (Kolońska Szkoła Sztuki), skąd po dojściu 
Adolfa Hitlera do władzy, z powodów poli-
tycznych, w 1934 r. został zwolniony. Zasły-
nął jako projektant kościoła św. Jana Chrzci-
ciela w Neu-Ulm, opactwa benedyktyńskie-
go w Vaals w Holandii, domu pielgrzyma na 
Górze Świętej Anny koło Opola czy kościo-
ła św. Engelberta w Essen. Zmarł w 1955 r. 
w Kolonii.

Około 1925  r. moderniści zaczęli budo-
wać coraz częściej budynki użyteczności pu-
blicznej, zwłaszcza takie symbole nowocze-
sności, jak kina czy domy towarowe, ale też 
kościoły, klasztory, szkoły i  społeczne osie-
dla mieszkaniowe. Rozwiązania architek-
tów  stawały się modne w  centrach dużych 

i  rozwijających się miast. Także w  Zabrzu 
powstały pierwsze modernistyczne osiedla 
i  założenia mieszkaniowe z  płaskimi dacha-
mi. Początkowo były to małe założenia, obej-
mujące kilka domów. Idee i  koncepcje ów-
czesnej architektury i  urbanistyki w  życiu 
społecznym przedstawione zostały w 1929 r. 
na wystawie „Wohnungs und Werkraumaus-
stellung” (Mieszkanie i  miejsce pracy), zor-
ganizowanej we Wrocławiu przez Deutscher 
Werkbund (Niemiecki Związek Twórczy), 
skupiający architektów, artystów  i inżynie-
rów modernistycznych związanych z budow-
nictwem. Ilustrowały one autentyczne wy-
siłki innowacyjnej polityki reformatorskiej 
Republiki Weimarskiej, a  zwłaszcza sprze-
ciw wobec modelu własności prywatnej. Es-
tetyczne idee awangardy sztuki i architektu-
ry sprzymierzyły się z ideami społecznymi le-
wicy. Urbanistyka, architektura i  przemysł 
miały spełniać społeczną misję, celem polity-
ki była budowa funkcjonalnych mieszkań za 
przystępną cenę, aby poprawić warunki życia 
ludności o  niskich dochodach. Projektowa-
no słoneczne, jedno-, trzypokojowe miesz-
kania z  balkonami, wyposażone w  kuchnie 
i  łazienki. Moderniści za najważniejsze za-
danie uważali zapewnienie ludności godzi-
wych warunków  mieszkaniowych, co spo-
wodowało koncentrację na urbanistyce rozu-
mianej jako planowanie osiedli. Do tego cza-
su wiele rodzin robotniczych zamieszkiwało 
w  tzw. Familienhäuser (domy wielorodzin-
ne), a w nich zajmowało jeden ponury pokój 
z kuchnią, nierzadko piwnicę, bez łazienki.

Do najciekawszych zabrzańskich zało-
żeń mieszkaniowych, stanowiących istotę 
ówczesnej awangardy w  architekturze i  bu-
downictwie społecznym, należy m.in. zespół 
mieszkalny z 1927 r. na pl. Słowiańskim, któ-
ry został wybudowany dla Wohnungfürsorge 
Geselschaft für Oberschlesien G.m.b.H Op-
peln (Towarzystwa Mieszkaniowego Górne-
go Śląska, Spółka z o. o. z Opola) przez firmę 
Silber. Obiekt należał do Bauverein Ober-
schlesien in Oppeln (Górnośląskiego Towa-
rzystwa Mieszkaniowego w  Opolu) i  prze-
znaczony był do zamieszkania przez śred-
nią i wyższą klasę urzędniczą. Jest to ciąg bu-
dynków z wiśniowoczerwonej cegły klinkie-
rowej z  płaskim dachem, połączonych trój-
przelotową bramą, wspartą na żelbetono-
wych filarach (pilotios) o prostej formie. Ciąg 
jest dwu-, miejscami trzypiętrowy. Wielu 

2 | Budynek dawnego 
banku z 1929 r. 
przy pl. Traugutta
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modernistów protestowało przeciw wieżow-
com, widząc w  nich rozwiązanie niehuma-
nitarne, powodujące zanik więzi między są-
siadami. Duża, płaska i jednolita powierzch-
nia elewacji zawiera rzędy zlicowanych z nią 
białych okien o różnej wielkości, w zależno-
ści od pomieszczenia (małe okienka łazien-
ki, duże okna pokoju dziennego) i  piono-
we słupy okien klatki schodowej. W  orygi-
nalnym planie mieściły się tu jedno- i  trzy-
pokojowe mieszkania z  balkonami, wypo-
sażone w  kuchnie i  łazienki, które po woj-
nie przebudowano na mieszkania dwupo-
kojowe. Elewację urozmaicają pasma betonu 
z podłużnymi bruzdami, co było stosowane 
przede wszystkim w budowlach ekspresjoni-
stycznych, m.in. w  projektach Ericha Men-
delsohna. Płaskie dachy były jedną z charak-
terystycznych cech architektury moderni-
stycznej, stanowiły manifestację nowocze-
sności, nadanie budynkom cech kompozycji 
abstrakcyjnej oraz demonstrację możliwości 
nowoczesnej techniki. W 2008 r. sześć mo-
dernistycznych zespołów  mieszkaniowych 
z Berlina wpisano na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO.

W planie zagospodarowania urbanistycz-
nego Zabrza, opracowanym przez  Allinge-
ra i Wolfa, znalazły się też osiedla robotnicze, 
które nazwano „GAGFAH Siedlung”, od na-
zwy przedsiębiorstwa budowlanego GAG-
FAH − Gemeinnützige Aktiengesellschaft für 
Angestelten Heimstätten (Spółka Akcyjna 
Pożytku Publicznego dla Mieszkań Pracow-
ników Umysłowych) z Berlina, a pierwszej za-
gospodarowanej ulicy nadano nazwę Abstim-
mungstrasse (ul. Plebiscytowa). Wybudowa-
no tam w latach 1923-1928 według projektu 
prof. Gustava Allingera osiedle identycznych 
domów  robotniczych, otoczonych ogród-
kami. W  1929  r. dobudowano szkołę Wald-
schule (szkoła pod lasem) z  zagospodarowa-
nym placem zabaw  i terenami sportowo-re-
kreacyjnymi dla dzieci. W 1931 r. na Micha-
elstrasse i Pfarstrasse (dzisiejsza ul. Damrota) 
wzniesiono dla robotników długie rzędy trój-
kondygnacyjnych budynków, krytych pła-
skim dachem. Ich elewacje charakteryzowały 
się układem pionowych, rytmicznie rozmiesz-
czonych wnęk balkonowych. Na terenie osie-
dla znajdowały się też trzy budynki usługowe, 
pralnia, łaźnia. Obok powstał kompleks spor-
towy: stadion piłkarski, boisko lekkoatletycz-
ne i otwarty basen. 

W latach 1926-1929 wzniesiono według 
projektu Dominikusa Böhma kompleks za-
budowań na obecnym pl. Traugutta: klasz-
tor zakonu kamilianów, szpital, dom opie-
ki, szkołę i bank spółdzielczy. Jednym z ele-
mentów  klasztoru miał być Katolicki Dom 
Związkowy, który tymczasowo miał peł-

nić funkcję kościoła, jednak pełni ją do dziś. 
Autorem projektu był pochodzący z Gliwic  
Heindrich Gerlach. Dom ten ma dwie kon-
dygnacje, z  których parterowa mieści hall- 
-foyer, salę i pomieszczenia klasztorne, a ta na 
piętrze salę ze sceną i rozbudowaną strefę em-
porową. Salę na piętrze, o barwach czerwie-
ni, czerni i  złota, przemalowano w  1964  r. 
farbą emulsyjną, zlikwidowano dawny sys-
tem oświetlenia, a  później wymieniono 
drzwi z metalu i szkła refleksyjnego oraz mo-
dernistyczne witraże, co w  znaczny sposób 
zmieniło pierwotny charakter obiektu. 

Ciekawym elementem zespołu przy pl. 
Traugutta jest budynek dawnego banku. 
Stalowy szkielet obiektu kryje w sobie kon-
struktywistyczną, przeszkloną klatkę scho-
dową, która była najważniejszym akcentem 
zachodniej elewacji. Żelbetonowa spirala 
schodów  oplata stalową konstrukcję walca 
szybu windy. W nocy konstrukcję podświe-
tlają zagłębione w  ścianie lampy w  formie 
okien okrętowych. Bezkompromisowa pro-
stota, ale też idea „światło, powietrze i słoń-
ce” towarzyszy innym budynkom w Zabrzu. 
Przykładem jest na pozór surowy ciąg budyn-
ków mieszkalnych wybudowanych w 1929 r. 
z ciemnowiśniowej opalizującej cegły klinkie-
rowej, wzniesiony tuż przy zielonym skwerze 

3 | Stalowa konstrukcja 
walca szybu windy 
w budynku dawnego banku
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projektu Gustava Allingera w sąsiedztwie pl. 
Traugutta, przy ul. Św. Anny. Subtelnie za-
krzywiona fasada wydobywa refleksy popo-
łudniowego słońca. Obiekt ten, podobnie 
jak budynek dawnego banku, wzniesiony 
jest na stalowym szkielecie konstrukcyjnym. 
Grupy małych, jednakowych okien układa-
ją się w  większe kwadraty, oddzielone pio-
nami klatek schodowych. Obiekt wpisuje się 
w politykę lat dwudziestych XX w. w Niem-
czech, zorientowaną na rozwiązanie proble-
mu mieszkaniowego w  miastach przez  bu-
downictwo publiczne. 

Siedzibę dawnej policji z  1930  r. (obec-
nie Zespół Szkół Ogólnokształcących) i sie-
dzibę policji przy ul. gen. de Gaulle’a można 
zaliczyć do przykładów klasycznego, śląskie-
go funkcjonalizmu, łączącego dynamikę eks-
presjonizmu i  surowość modernizmu. Do-
stojny i elegancki budynek powstał na bazie 
projektu Ericha Boddigera. Jest licowany ce-
głą klinkierową i charakteryzuje go spiętrze-
nie wyważonych w  proporcjach brył z  deli-
katną krzywizną ściany wschodniej. Żelbe-
tonowe osłonięcie wejścia głównego i  do-
skonale wkomponowane otwory okienne 
są regularnym uzupełnieniem płaszczyzny 
ścian. Duże przeszklenia stanowią kontrast 
dla płaszczyzn jednakowych w  rozmiarach 
okien. Zbliżoną kompozycję stanowi budy-
nek Łaźni Miejskiej na pl. Krakowskim, po-
wstały w latach 1927-1929 według projektu 

budowniczego miejskiego Alberta Krawiet-
za, wybudowany z konieczności poprawy wa-
runków sanitarno-higienicznych (rzadkością 
była łazienka w domu). Główną cechą obiek-
tu była jego wielofunkcyjność, mieściły się 
w nim łaźnie dla mężczyzn i kobiet, pryszni-
ce, wanny do kąpieli, basen pływacki. Klien-
tom oferowano kąpiele w basenie i wannach, 
łaźnie parowe, prysznice, masaże i naświetla-
nia nadfioletem i podczerwienią. Jest to zle-
pek kilku prostych brył, zawierający różne 
strefy funkcjonalne. Wielkość wkompono-
wanych w elewację otworów okiennych uza-
leżniona jest od przeznaczenia pomieszczeń. 
Małe okienka strefy serwisowej przeplatają 
się z rzędami okien w pomieszczeniach prze-
znaczonych dla gości basenowych. Nad niec-
ką basenową zastosowano przeszklenie całe-
go dachu oraz świetlne plafony pomieszczeń 
sal rehabilitacyjnych.

Monumentalny, z cegły klinkierowej, ko-
ściół św. Józefa, zaprojektowany przez  Do-
minikusa Böhma, rozpoczęto budować 
w marcu 1930 r. Jest to obiekt pod wieloma 
względami wyjątkowy i  powszechnie uzna-
ny za wysokiej klasy zabytek. Reprezentuje 
połączenie moderny początku XX w. i sym-
boliki sakralnej judeochrześcijan, średnio-
wiecznego mistycyzmu z  bryłą architek-
tury przemysłowej (hala fabryczna). Do-
minikus Böhm zaprojektował go na planie 
łuku. Fronton kościoła tworzy potrójny rząd 
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arkad, motyw ten powtarza się w otworach 
wieży w wewnętrznym obejściu i w oknach 
świątyni. Bardzo ciekawe jest rozwiązanie 
westwerku w  formie dwuplanowej kompo-
zycji, składającej się z dwóch fasad. Pierwsza, 
wewnętrzna, modernistyczna, przeszklona 
strefa wejściowa z  rozetą o  cechach gotyc-
kich wykonaną przez firmę Deppen & Söh-
ne z Osnabück, druga, zewnętrzna, arkado-
wa, zbliżona formą do rzymskiego akweduk-
tu łączy dwa wysunięte pylony kapliczne we-
stwerku. Przestrzeń między nimi to prosto-
kątny dziedziniec, zwany „paradisus”, czyli 
raj. Ten Rajski Plac oddziela wnętrze kościo-
ła od gwaru ulicy i jest symbolicznym przej-
ściem od profanum do sacrum. Kompozy-
cyjnie budowla jest modelem kościoła osio-
wego. Jej bryłę tworzy wydłużony korpus 
w kształcie trójnawowej hali z płytkimi na-
wami bocznymi i głęboko wysuniętymi ścia-
nami, które oddzielają poszczególne przę-
sła i tworzą skarpy mieszczące kaplice bocz-
ne. Do budowli o półkolistym zakończeniu 
od frontu przylegają dwa pylony − kaplice, 
dłuższe od nawy. Elewacja frontowa, okre-
ślana jako Himmelstor (brama niebios) czy 
też porta sacra (święta brama), wprowadza 
do atrium (nawiązanie do bazylik wczesno-
chrześcijańskich) z  lawaterzami i  chrzciel-
nicą tzw. strefy oczyszczenia, dalej do nawy, 
strefy siedmiu sakramentów i prezbiterium, 
stanowiącego serce budowli i  zarazem jej 
sacrum. W  środku prezbiterium znajduje 
się ołtarz, usytuowany na tle monumental-
nych łuków-arkad. Poprzedzają go dwuna-
stostopniowe schody. Nawa podzielona jest 
na trzy części dwunastoma parami kwadra-
towych filarów, oświetla ją siedem podłuż-
nych okien nawiązujących do średniowie-
cza. Wnętrze to układ trzech osi perspek-
tywicznych, gdzie oś główna łączy wejście 
z  ołtarzem i  jest symboliczną drogą wiary, 
podobnie jak punkty cnoty w  baroku. Ele-
mentem zespalającym wnętrze kościoła jest 
strop kasetonowy nad korpusem i prezbite-
rium, który zatrzymuje swój rytm nad oł-
tarzem, tworząc zamykające półkole. Scho-
dami po obu stronach prezbiterium można 
zejść do krypty, gdzie zza czterech porfiro-
wych filarów wyłania się ołtarz św. Barbary, 
patronki górników. Ołtarz wyrzeźbiony jest 
z węgla kamiennego i stanowi dar pracowni-
ków kopalni „Guido” w Zabrzu, a wykonał 
go kopalniany kowal Franz Drewniok. Bryła 

kościoła jest bardzo surowa, wręcz ascetycz-
na, ale dostojna, pokrywa ją niski, prawie 
płaski dach. Budowa świątyni została ukoń-
czona w  1931  r.; ze względu na zbyt śmia-
łą formę ówczesny kardynał Niemiec Adolf 
Bertram nie chciał dopuścić do poświęcenia 
kościoła, co jednak uczyniono w  grudniu 
tego samego roku.

Patrząc na zabrzańską modernę, trudno 
sobie wyobrazić, że ma prawie 100 lat. Uni-
wersalna, surowa, minimalistyczna forma, 
naturalne materiały: cegła, żelbet, stal, nie 
chcą się zestarzeć. Architektura tamtego cza-
su nadal zachwyca nowoczesną linią, wizją, 
rozmachem, śmiałymi rozwiązaniami i  po-
mimo upływu czasu nadal funkcjonuje i żyje.

Izabela Spielvogel
Krzysztof Spałek

5 | Kościół św. Józefa 
z 1930 r.

6 | Modernistyczny witraż 
w kościele św. Kamila 
z 1927 r.

(zdjęcia: Krzysztof Spałek)
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Wokół jednego zabytku

się pod wpływem odkryć antycznego 
malarstwa ściennego, zwłaszcza Zło-
tego Domu Nerona w Rzymie. Gro-
teski zostały namalowane przez  Ra-
faela Santi we freskach Loggii Wa-
tykańskich (ok. 1519 r.), weszły tak-
że do szerszego stosowania w  cera-
mice z Urbino od początku lat sześć-
dziesiątych XVI w.; cechowały szcze-
gólnie wyroby ostatniego wielkiego 

warsztatu tego miasta – rodziny Pa-
tanazzi.

Wielicka solniczka pochodzi praw-
dopodobnie z  warsztatu malarza Al-
fonso Patanazzi, w którym powstawa-
ły paradne serwisy naczyń dla panują-
cych rodzin książęcych we Włoszech. 
Okazją do ich zamówienia bywały za-
ślubiny, np. na ślub księcia Ferrary Al-
fonso II d’Este z księżniczką mantuań-
ską Małgorzatą Gonzaga w 1579 r. wy-
konano bardzo liczny zestaw  różnego 
rodzaju ceremonialnych flasz, talerzy, 
waz  i solniczek o  wspólnej dekoracji. 
Możliwe, że także wielicka solniczka 
należała do większego serwisu naczyń 
paradnych. Wskazują na to jej znaczne 
wymiary: 9,8 x 14,5 x 14,5 cm.

Wyróżniając się bogactwem form 
rzeźbiarskich i  malarskich, nowo za-
kupiona solniczka dobitnie świadczy 
o rozkwicie sztuki i upodobaniach es-
tetycznych w  późnorenesansowych 
Włoszech.

Klementyna  
Ochniak-Dudek

Włoska solniczka 
z syrenami

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

W  październiku 2013  r. 
Muzeum Żup Kra-
kowskich w  Wielicz-
ce zakupiło ciekawy 

eksponat – solniczkę z  postaciami 
mitycznych syren, która powstała we 
włoskim Urbino około 1580-1600  r. 
Kupiono ją w  niemieckim domu au-
kcyjnym, ponieważ tego rodzaju dzie-
ła prawie nie pojawiają się na polskim 
rynku. Zdobią natomiast kolekcje ta-
kich muzeów, jak Luwr czy londyń-
skie Victoria and Albert Museum, naj-
większe muzeum sztuk użytkowych. 
Obecnie solniczkę można obejrzeć 
w Zamku Żupnym w Wieliczce, gdzie 
dołączyła do stałej wystawy „Solnicz-
ki – małe arcydzieła sztuki”, która pre-
zentuje 200 wybranych obiektów z li-
czącej ponad 700 sztuk kolekcji solni-
czek z całego świata.

Nowy nabytek to okazałe dzie-
ło manieryzmu, późnorenesansowej 
tendencji w sztuce europejskiej, która 
zakładała znaczną swobodę wyobraź-
ni i  fantazji twórcy. Uwidoczniły się 
one w  bogatej formie kwadratowej 
solniczki, wzniesionej na nóżkach 
w  kształcie lwich łap i  ozdobionej 
czterema figurkami uskrzydlonych 
syren na narożach. Solniczka zosta-
ła wykonana w technice majoliki (ro-
dzaj włoskiej ceramiki fajansowej 
o  szkliwie cynowym), której wyroby 
w Urbino przybierały wyjątkowo bo-
gate kształty. Cała powierzchnia jest 
polichromowana, a  zdobią ją moty-
wy groteskowe – postacie fantastycz-
nych zwierząt na białym tle. Ten typ 
dekoracji, obfitującej w postacie chi-
mer, sfinksów, gryfów  i innych mi-
tycznych zwierząt, rozpowszechnił 

1 | 2 | 
Solniczka 
zakupiona 
przez Muzeum Żup 
Krakowskich (1) 
i fragment 
jej dekoracji 
malarskiej (2) 

(zdjęcia: Artur 
Grzybowski)
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Władysław Horodecki 
na Podolu

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

Władysław  Horodecki, 
urodzony przed stu 
pięćdziesięciu laty na 
wschodnim, bracław-

skim Podolu, już jako ceniony archi-
tekt z Kijowa niejednokrotnie wracał 
do stron rodzinnych, projektując roz-
maite budowle. Wędrówka po tych 
mało znanych okolicach pozwala więc 
zapoznać się nie tylko z jego malowni-
czą „małą ojczyzną”, ale także z dzieła-
mi o różnorodnym charakterze: od ar-
chitektury sakralnej po obiekty prze-
mysłowe. Nie są to oczywiście reali-
zacje na miarę kijowskich (zob. „Spo-
tkania z Zabytkami”, nr 12, 2003), ale 
bez  wątpienia znaczące w  twórczym 
dorobku.

W  Szołudkach koło Niemirowa, 
gdzie Horodecki przyszedł na świat 
4 czerwca (23 maja starego stylu) 
1863  r., po dworze Gluzińskich (ro-
dziców  matki) nie ma najmniejszego 
śladu, pozostał tylko piękny widok na 
rzekę Boh. W Żabokrzyczu koło Szpi-
kowa, gdzie dorastał, jest podobnie – 
płynie Szpikówka, wpada do niej nie-
wielka Żabokrzyczka, są stawy i oczy-
wiście żaby, ale wsi już nie znajdzie-
my, bo wchłonął ją sąsiedni Torków. 
Majątek, który Horodeccy z powodu 
kłopotów  finansowych musieli sprze-
dać Rosjanom, bywa zresztą, nawet 
w poważnych opracowaniach, mylony 
z zupełnie innym Żabokrzyczem nie-
daleko Krzyżopola, własnością Brzo-
zowskich (z  zachowanym częściowo 
pałacem – dziś szpitalem).

W  Kopijówce natomiast ciągle 
służy wiernym kościół Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Marii Pan-
ny, w  którym dwumiesięczny Wła-
dysław  został ochrzczony. Świątynia 

drewniana stała w  tym miejscu już 
w  1740  r., spłonęła w  1809  r. Kie-
dy wzniesiono murowaną, nie wia-
domo. Na tablicy nad wejściem wid-
nieje łaciński napis o  treści: „Bogu 
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1 | Kościół w Kopijówce

2 | Rachny Lasowe – kaplica Bałaszowa
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Najlepszemu Największemu,  
Panu w  Trójcy Jedynemu. 
Dzięki przychylności ludu Jego, 
Roku Pańskiego MDCCC-
LIV kościół ten kopijowski na-
prawiony został”. Jednona-
wowy kościół, z  wyodrębnio-
ną kruchtą, ma ponad nią ko-
pułkę na ośmiokątnym bęb-
nie. W  ołtarzu głównym, we 
wnęce muru zamkniętej łu-
kiem Tudorów, znajduje się 
rzeźbiony krucyfiks, a  u stóp 
Jezusa obraz  Matki Bożej 
Częstochowskiej z  początku 
XX  w. Przy kościele pozostał 
jeden tylko nagrobek bez  in-
skrypcji, z  marmurową figurą 
anioła.

W drugiej połowie XIX w. 
Mikołaj Bałaszow, rosyjski 
arystokrata i bogacz (po matce wnuk 
feldmarszałka Iwana Paskiewicza) na-
był w Szpikowie i okolicy rozległe do-
bra, z Żabokrzyczem włącznie. Na re-
zydencję przeznaczył pałac w  mia-
steczku Rachny Lasowe. Należało 
ono do Świrskich, później krótko do 
Czetwertyńskich. Po 1750 r. majątek 

kupił Józef Urbanowski i  to on pod 
koniec stulecia wybudował klasycy-
styczny pałac i  parterową oficynę. 
W  spadku po synu Rachny otrzymał 
Edward Starzyński. Z  kolei jego syn 
sprzedał je Adolfowi Dąbrowskie-
mu, a ten – Bałaszowowi. Nowy wła-
ściciel przebudował siedzibę, o  czym 

świadczy data „1890” nad 
oknem oficyny, której fasada 
– w odróżnieniu od pałacu – 
zachowała pierwotny zapew-
ne, bogaty wystrój plastyczny.

W 1895 r. Bałaszow zwró-
cił się do Władysława Horo-
deckiego, znanego już archi-
tekta, by zaprojektował dla 
niego kilka obiektów. Przede 
wszystkim – rodową kaplicę 
prawosławną w  parku, nieda-
leko pałacu. Horodecki wy-
budował ją z  cegły na planie 
krzyża greckiego (między ra-
mionami aneksy o zaokrąglo-
nych narożach) i  nakrył cen-
tralną kopułą. Duże okno 
z  balkonikiem nad głównym 
wejściem oraz  trzy biforyj-
ne okna w  zakończeniach ra-
mion nawiązują do stylu ro-
mańskiego. O  wyglądzie we-
wnętrznym brak jakichkol-
wiek danych. Kaplica – choć 
informacje o  jej nieistnieniu 

okazały się przesadzone – jest obec-
nie całkowicie zdewastowana. Kopu-
ła i część dachu zniknęła, wnętrze wy-
korzystują jako składziki mieszkańcy 
pobliskich domów, a w przybudówce 
mieści się prowizoryczna wędzarnia.

W  Szpikowie architekt wzniósł 
budynek zarządu majątku. Jego fron-
tową część zdobią obramienia okien, 
fryzy, narożniki i geometryczne ozdo-
by, wszystko wykładane z  cegieł. Na 
trawniku przed domem stoi zagad-
kowy pomnik – wysoki cokół z  nie-
wielką figurą leżącego lwa. Przypomi-
na ona, choć w mocno karykaturalnej 
formie, „Czuwającego lwa” Christiana 
Daniela Raucha i  Theodora Kallide-
go, sławną w  Europie i  często kopio-
waną rzeźbę, odlaną z żeliwa w Gliwi-
cach. Po tablicach zostały tylko ślady, 
nie wiadomo więc, komu pomnik był 
poświęcony i  kiedy powstał. Horo-
decki stawiał też nowe budynki szpi-
kowskiej cukrowni czy też, jak wtedy 
mówiono, „fabryki piasku cukrowe-
go”. Założona w 1844, po moderniza-
cji w 1874 r. stała się jedną z najwięk-
szych na Podolu. Produkowała zresz-
tą aż do lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku. Po zamknięciu została 
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3 | Szpików – budynek zarządu

4 | Kaplica Potockich w Peczarze
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/ MAŁŻONKOWIE POTOCCY / 
1904  R.”. Na niepowtarzalny w  isto-
cie styl budowli składają się moderni-
stycznie przetworzone elementy neo-
romańskie (portal, kolumienki, okna 
– triforia, fryz  arkadkowy) z  dodat-
kiem neogotyku, ale też klasycyzmu. 
Uwagę zwraca różnorodność mate-
riału: mozaikowo ułożony kamień 
łamany towarzyszy dominującemu 

rabunkowo rozebrana, po-
zostały resztki ruin i  wysoki 
sześcioboczny komin.

Gdy o  architekturze 
przemysłowej mowa, war-
to dodać, że według miej-
scowych krajoznawców Ho-
rodecki był również pro-
jektantem młyna wodne-
go i  magazynu w  powiato-
wym Bracławiu, nad Bo-
hem. Kamienno-ceglane 
budynki powstały na zlece-
nie bracławskiego przedsię-
biorcy Jakuba Solitermana 
w 1903 r., o czym informuje 
wmurowana w ścianę maga-
zynu tablica z połowy młyń-
skiego kamienia. Dziś mie-
ści się tu mała elektrownia 
wodna.

Najważniejszą i  najcen-
niejszą wśród budowli, które 
Horodecki zrealizował w ro-
dzinnych stronach, jest bez 
wątpienia kaplica – mauzo-
leum Potockich w  Peczarze, 
15 km od Niemirowa. Znaj-
dziemy ją na zachód od cen-
trum wsi, na skraju rozległe-
go parku, niegdyś otaczają-
cego pałac (w  1918  r. został spalony). 
Klasycystyczną rezydencję, wzorowaną 
na tulczyńskiej, postawił na wysokim 
brzegu Bohu na początku XIX w. Jan 
Świeykowski, zięć Stanisława Szczęsne-
go Potockiego, który dobra peczarskie 
dostał jako posag. Około 1840 r. kupił 
Peczarę wnuk Szczęsnego, Konstan-
ty Potocki. Jego syn Konstanty Józef 
pod koniec życia postanowił zlikwido-
wać starą, stojącą blisko pałacu kapli-
cę i wznieść nową, okazalszą. Prowadzi 
do niej brama między dwoma masyw-
nymi, ozdobnymi filarami.

Kaplica na planie krzyża, z  krót-
kimi ramionami bocznymi i  półko-
listą apsydą, jest − jak się zdaje − je-
dynym dziełem architekta, opatrzo-
nym „sygnaturą” twórcy. Na tabli-
cy umieszczonej tuż nad ziemią na 
lewo od wejścia czytamy: „PLANO-
WAŁ / WŁADYSŁAW HORODECKI”. 
Analogiczna tablica po prawej stro-
nie informuje: „ZBUDOWALI / KON-
STANTY I JANINA Z  POTOCKICH 

w  zewnętrznym wystroju 
sztucznemu kamieniowi z  ki-
jowskiej cementowni „For”. 
Z  dachówkowym pokryciem 
współistnieje nad apsydą bla-
cha, wyciskana w  regularne 
„łuski”.

Portal ujęty w  dwie pary 
kolumn o  fantazyjnych kapi-
telach, zamknięty podwójnym 
łukiem pełnym, szczelnie po-
krytym płaskorzeźbionymi 
motywami roślinnymi, wpisa-
ny został w ostrołukową wnę-
kę. W  tympanonie widnie-
je Pilawa, herb Potockich na 
tarczy z  hełmem, otoczonym 
obfitymi roślinnymi labra-
mi, a pod nim na wstędze ro-
dowa dewiza „SCUTUM OP-
PONEBAT SCUTIS” (Tarcza 
przeciw tarczy). Podobnie jak 
portal obramione zostały duże 
okna w  elewacjach bocznych. 
Wyloty rynien z lewej i prawej 
strony ujęte są w  betonowe 

rzygacze o  rybio-gadzich kształtach, 
nawiązujące do średniowiecznych 
gargulców. Elementy rzeźbiarskie po-
wstawały w pracowni Eglia Sali, stałe-
go współpracownika Horodeckiego.

Z  tyłu apsydy, we wnęce ślepego 
okna ustawiony został typowo cmen-
tarny klasycystyczny wazon z  płoną-
cym zniczem, owinięty draperią. Pod 
nim znajduje się wejście, prowadzące 

5 | Apsyda kaplicy Potockich

6 | Tablica z nazwiskiem architekta

.............................................................
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po schodach do krypty. Sprofanowa-
na i  ograbiona po bolszewickim prze-
wrocie, obecnie jest uporządkowa-
na i  trwale zamknięta. W  dostępnym 
przedsionku znajdują się ocalałe ta-
blice nagrobne, a  pośrodku przenie-
siona z  dawnej kaplicy marmurowa 
płyta herbowa z  Pilawą oraz  Trzaską 

Świeykowskich (dwa miecze i półksię-
życ). Epitafium fundatora kaplicy brak, 
są natomiast tablice jego rodziców: 
„Ś. P. / Konstanty / POTOCKI / ur. 17 
Maja 1815 r. zm. 12 Kwietnia 1857 r. 
/ Wieczny pokój duszy Jego racz dać Pa-
nie”; „Ś. P. / Józefa z Tyzenhauzów / PO-
TOCKA / zmarła d. 14 Lutego 1848 r. 
w wieku lat 25. / Wieczny pokój duszy 
Jej racz dać Panie”.

Trzecia tablica poświęcona jest 
Wieńczysławowi Potockiemu, syno-
wi Konstantego Józefa, który zmarł 
w 1888 r., mając sześć lat. Cztery ko-
lejne upamiętniają krewnych rodzi-
ny: Aleksandra de Choiseul Gouffier 
(zm. 1872) i jego żonę Helenę Amelię 
ze Świeykowskich (zm. 1886), Wikto-
rię Jaroszyńską (zm. 1842) oraz sędzi-
wego księdza kapelana: „Ksiądz  Ka-
nonik / Michał Łomnicki / Kapelan 
peczarski / zasnął w Panu w 83 roku / 
życia dn. 15 II 1863 r. / w Peczarze. / 
Wieczny odpoczynek!”.

Wnętrze kaplicy jest architek-
tonicznie skromniejsze. Odmien-
nie niż na zewnątrz dominuje w nim 

neogotycki ostrołuk, zarówno bogato 
rzeźbiony w obramieniu płytkiej wnę-
ki ołtarzowej, jak i prosty ponad chó-
rem z koronkowo zdobioną balustra-
dą. Z wyposażenia po kilkadziesiąt lat 
trwającej dewastacji nie pozostało nic. 
Szczęśliwie w 1994 r. przekazano ka-
plicę parafii katolickiej, co umożliwi-
ło gruntowny remont. Obecnie jest to 
kościół św. Andrzeja Boboli, a  w  no-
wym, drewnianym ołtarzu zawieszo-
no wizerunek patrona.

W  2011  r. w  Niemirowie odsło-
nięty został pomnik. Łatwo go zna-
leźć, bo stoi akurat naprzeciwko ko-
mendy milicji. Na wysokim postu-
mencie z białej cegły umieszczono po-
piersie sympatycznego wąsatego pana 
w  kapeluszu, a  na tabliczce napis po 
ukraińsku: „Architekt Władysław Ho-
rodecki 1863  r. – 1930  r.”. Na Ukra-
inie – inaczej niż w Polsce – pamięta-
no też o  150. rocznicy urodzin sław-
nego Polaka, emitując okolicznościo-
wą monetę o nominale 5 hrywien.

Jarosław Komorowski

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy z siedzibą w Białym-
stoku w 2009 r. zorganizował w tym mieście międzynarodowy kongres na-

ukowy poświęcony problematyce wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rze-
czypospolitej. Pokłosiem kongresu była trzytomowa publikacja zawierająca 
wygłoszone referaty. 

W 2012 r. odbył się kolejny kongres, tym razem w Warszawie. Wzięło 
w nim udział 100 prelegentów, a teksty ich wystąpień zostały opublikowane 
w 2013 r. również w trzech wydaniach (chronologicznie są to IV-VI tomy se-
rii), pod redakcją Wojciecha Walczaka i Karola Łopateckiego. 

Referenci – wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków ba-
dawczych – skupili uwagę na dziedzictwie Rzeczypospolitej szlacheckiej, ale 
też zbadali wcześniejszy okres dziejów państwa polskiego. W tomach IV i V 
zamieszczone zostały eseje dotyczące historii sztu-
ki, konserwacji obiektów zabytkowych, inwentary-
zacji i historii.

Tom VI ma inną konstrukcję − podzielony zo-
stał na trzy części. Pierwsza obejmuje teksty z za-
kresu archiwistyki, m.in. Joanny Rydzkowskiej-Ko-
zak o historii polskich zbiorów rękopisów ormiań-
skich, Mariusza Machyni o księgach sądowych 
z XVI-XVIII w. w Centralnym Państwowym Archi-
wum Historycznym Ukrainy w Kijowie, Adama Mo-
niuszki o mazowieckich aktach sejmikowych w Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Kai 
Stompór-Lesieckiej o proweniencji druków z Kra-
siczyńskiej Biblioteki Sapiehów, Ewy Teodorowicz- 

-Hellman o odnalezionej w Szwecji partyturze „tańców polskich” z uroczysto-
ści koronacyjnych Zygmunta III Wazy.

W części drugiej, zatytułowanej Historia zamieszczone zostały m.in. ar-
tykuły o polskich badaniach nad armią koronną w czasach Wazowskich (Prze-
mysław Gawron), analizie przebiegu wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inf-
lanty w latach 1600-1629 (Mariusz Balcerek), bałtyckiej polityce Piotra I (Pa-
weł Krokosz), wielokulturowym środowisku muzealnym Lwowa w dwudzie-
stoleciu międzywojennym (Iryna Horban).

Literatura – trzecia część publikacji zawiera m.in. rozważania Marioli Jar-
czykowej o działalności kulturalnej i oświatowej Radziwiłłów birzańskich, Te-
resy Rączki o księgozbiorach Inflantczyków polskich, Ireny Bilińskiej o wpły-
wie powstania listopadowego na kształtowanie się słowackiej tożsamości na-

rodowej, Doroty Krystyny Rembiszewskiej o listach 
Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza.

Wymienione publikacje na pewno przyczynią się 
do popularyzacji tematyki wielokulturowej. Warto do-
dać, że nadzór merytoryczny nad kongresem i wydaw-
nictwami pełni Departament Dziedzictwa Kulturowe-
go w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
który wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego udziela również wsparcia finansowego dla tego 
projektu.

Tomy IV-VI serii można kupić (cena kompletu: 249 
zł) w Księgarni Historycznej w Warszawie (00-140 
Warszawa, Al. Solidarności 105, tel. 22 652-19-59, 
e-mail: ksiazkihistoryczne@wp.pl). 

WIELOKULTUROWE DZIEDZICTWO DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ
Spotkanie z książką

7 | Ukraińska moneta pamiątkowa z 2013 r.

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

.............................................................................
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W  Rudnicy, niewiel-
kiej miejscowości na 
Przedgórzu Sudec-
kim, około 10 km na 

zachód od Ząbkowic Śląskich, znaj-
dują się ruiny dawnego dworu rene-
sansowego (ok. 1550-1560). Trzy-
krotnie był rozbudowywany jeszcze 
w  czasach nowożytnych, a  w  trak-
cie ostatniej przebudowy w  XIX  w. 
otrzymał kształt jednolitego założe-
nia w  stylistyce klasycystycznej. Wo-
kół zachowały się zabudowania dwor-
skie, a od strony południowej zdegra-
dowane założenie parkowe oraz daw-
ny staw rybny, obecnie częściowo za-
rośnięty i  wyschnięty. Całość otacza-
ją resztki murowanego parkanu z  za-
chowanym wjazdem od strony pół-
nocno-wschodniej. Obiektów  po-
dobnych do pałacu w Rudnicy jest na 
Dolnym Śląsku wiele, założenie to nie 
wzbudziłoby więc zapewne szczegól-
nego zainteresowania, gdyby nie fakt, 
że po 1945 r. pod odpadającymi dzie-
więtnastowiecznymi tynkami ukaza-
ły się renesansowe sgraffita o niezwy-
kle interesującym programie ikono-
graficznym.

Pierwszy dwór w  Rudnicy zo-
stał wzniesiony na planie prostokąta 
(obecne skrzydło wschodnie), z  wie-
żą w  południowo-wschodnim naroż-
niku. W drugiej połowie XVI w. wie-
ża taka nie miała znaczenia militar-
nego, pełniła już tylko funkcję sym-
boliczną, jako element tradycji rycer-
skiego średniowiecza: była znakiem 
widocznej z  daleka siedziby pańskiej. 
Najcenniejszą pozostałość tej pierw-
szej fazy budowy stanowią relikty de-
koracji sgraffitowej, przy użyciu której 
ozdobiono prawdopodobnie wszyst-
kie elewacje. Sgraffitowe dekoracje re-
nesansowych rezydencji na Śląsku nie 
są wprawdzie niczym niezwykłym, 

przeciwnie, uważa się wręcz, iż sgraf-
fita stanowiły kanoniczny znak roz-
poznawczy śląskiej architektury rene-
sansowej. Na terenach tych rozpozna-
no ponad 290 różnego rodzaju obiek-
tów z taką dekoracją, a jest ich z pew-
nością znacznie więcej, jeśli uwzględ-
nić zakrywające je barokowe tynki na 
wielu obiektach o starszej metryce. 

Sgraffita rudnickie tworzą jednak 
pod wieloma względami zespół wyjąt-
kowy. Niewątpliwie należy on do naj-
wcześniejszych dekoracji tego typu na 
Śląsku. Przyjmuje się, że najstarsze no-
wożytne sgraffita powstały dla ratu-
sza we Lwówku (1546), a  przed wy-
konaniem sgraffit w  Rudnicy udeko-
rowano w  ten sposób najwyżej kilka-
naście obiektów. Dekoracje powsta-
łe przed 1570  r. tworzą dość zwartą 
grupę sgraffit o proweniencji włoskiej, 
z  dominującymi kompozycjami figu-
ralnymi. Po tej dacie rozpowszechnia-
ją się wzory niderlandzkie, a przedsta-
wień figuralnych jest znacznie mniej. 

Przedstawienia figuralne są w  ogó-
le rzadkie; ich obecność stwierdzo-
no jedynie w  trzydziestu przypad-
kach, co w skali popularności dekora-
cji sgraffitowej jest niewątpliwym wy-
różnikiem. 

Na wartość sgraffit rudnickich 
oprócz ich metryki ma wpływ przede 
wszystkim wysoki poziom artystycz-

ny oraz  interesujący program ikono-
graficzny, niemający wyraźnej analogii 
na Śląsku. Oryginalny sposób wyko-
nania, polegający na multiplikowaniu 
motywów, pozwala na teoretyczną re-
konstrukcję znacznej partii dekora-
cji. Rekonstrukcja pełna jest niemoż-
liwa, nie tylko dlatego, że część sgraf-
fit pozostaje pod tynkiem, ale przede 
wszystkim ze względu na ich częścio-
wą destrukcję, m.in. spowodowaną 

Rudnickie sgraffita
.........................................................................................................................................

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1 | Ruiny pałacu w Rudnicy, widok od strony 
północno-zachodniej, stan w 2010 r.

..............................................................................
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późniejszymi zmianami układu okien. 
Więcej danych mogłyby przynieść 
szczegółowe badania architektonicz-
ne, polegające na odkuciu później-
szych barokowych i  klasycystycznych 
tynków. 

Dotychczas przyjmowano, że 
sgraffitem zostały ozdobione tylko 
pasy wokół okien i  portali. Rzeczy-
wiście, pobieżna obserwacja odsło-
niętych pozostałości prowadzi do ta-
kiego wniosku, jednak dokładniej-
sza ich analiza pozwala na stwier-
dzenie, że zakres dekoracji sgraffi-
towej był znacznie większy. W  ele-
wacji wschodniej, w  partii przyzie-
mia występują wizerunki pilastrów, 
wypełnionych kandelabrową deko-
racją o  motywach roślinnych. Pila-
stry zaopatrzono w  kapitele kompo-
zytowe oraz  rozwiązane w  nietypo-
wy sposób bazy: są to uproszczone, 

odwrócone o 180o kapitele. O  ile za-
tem stylistyka kandelabrowej dekora-
cji jest czysto renesansowa, to rozwią-
zanie baz  świadczy o  estetyce udziw-
nień, właściwej manieryzmowi. Taki-
mi pilastrami są flankowane po obu 
stronach wszystkie otwory wejściowe, 
natomiast sgraffitowe zwieńczenia 
otworów  wykonano w  postaci pół-
okrągłych tympanonów  z  rysunkiem 
wnęki muszlowej wewnątrz  i woluta-
mi powyżej. Takie same pilastry – już 
bez tympanonów – występują w obrę-
bie wyższych kondygnacji, flankując 
otwory okienne. W  elewacji północ-
nej, na tle narożnych kanelur pojawia 
się ponadto motyw muzyczny – dwie 
lutnie złożone na krzyż. Ze względu 
na zniszczenia trudno określić w spo-
sób pewny, czy motyw  ten występo-
wał również w  elewacji wschodniej. 
Podobnie nie da się przesądzić, czy 

narożne kanelury stanowią pozosta-
łość wielkoporządkowych pilastrów. 
Jest to całkiem prawdopodobne, zwa-
żywszy na fakt występowania analo-
gicznego motywu w legnickim domu 
„Pod Przepiórczym Koszem” (ok. 
1565) i dworze w Gorzanowie-Raczy-
nie (1573).

Przestrzeń pomiędzy drugą i trze-
cią kondygnacją wypełniono mul-
tiplikowaną dekoracją ornamental-
no-figuralną, tworzącą ozdobny fryz. 
Ten główny motyw  dekoracyjny ele-
wacji wschodniej zasługuje na szcze-
gólną uwagę. Dotychczas dopatrywa-
no się tu jedynie trudnych do ziden-
tyfikowania zwierząt, umieszczonych 
pośród stylizowanych, subtelnie za-
rysowanych roślin. W  rzeczywistości 
jest to fryz złożony z wyodrębnionych 
prostokątnych pól, w  które wprowa-
dzono oryginalny motyw  ikonogra-
ficzny – groteskę. W każdym polu po-
jawia się analogiczny (zapewne wyko-
nany z  szablonu) motyw  dwóch cen-
taurów, zwróconych ku sobie i  trzy-
mających dzban; całe pole wypełnia-
ją luźno splecione wici, złożone z  ło-
dyg i  liści akantu. Z  punktu widze-
nia historii sztuki rudnickie centaury 
to najcenniejsze przedstawienie z  ca-
łego zespołu sgraffit rudnickich. Po-
mimo, że groteska jest jednym z  naj-
bardziej charakterystycznych moty-
wów  dekoracji malarskich i  rzeźbiar-
skich okresu renesansu i  klasycyzmu, 
to na naszych terenach motywu ta-
kiego dotychczas w  ogóle nie stwier-
dzono; groteski nie zostały rozpo-
znane ani na ziemiach ówczesnego 
Królestwa Polskiego, ani na Śląsku. 
W  przedstawieniach sgraffitowych są 
natomiast znane z Czech: motyw po-
staci fantastycznych po obu stronach 
naczynia występuje m.in. w północnej 
elewacji dziedzińca zamku w  Bran-
dýs nad Labem z  końca XVI  w., 

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

3 | Elewacje południowa i wschodnia 
pałacu, inwentaryzacja i częściowa 
rekonstrukcja dekoracji sgraffitowej 
oraz podziałów architektonicznych w fazie 
renesansowej (opr. autor)

2 | Fazy rozwoju pałacu (opr. autor)

..............................................................................
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przedstawienia groteskowe z lat czter-
dziestych XVI  w. znane są z  Pracha-
tic. Także inne motywy rudnickie wy-
kazują pewną analogię do czeskich, 
np. motyw  tympanonu wypełnione-
go dekoracją promienistą, z obramie-
niem ozdobionym figurami geome-
trycznymi, pojawia się w  domu przy 
ul. Prażskiej 19 w  Taborze. Na pod-
stawie tych przesłanek można wiązać 
artystę rudnickiego z czeskim pocho-
dzeniem, a przynajmniej ze znajomo-
ścią warsztatów  czeskich. Wzorce re-
nesansowe w Czechach w odniesieniu 
do dekoracji sgraffitowych idą z kolei 
z  północnych Włoch za sprawą mi-
gracji budowniczych i  artystów  mes-
syńskich, gryzońskich i lombardzkich 
do krajów  monarchii habsburskiej, 
dlatego uzasadnione jest także łącze-
nie architektury dworu rudnickiego 
z  warsztatem o  proweniencji czy in-
spiracji włoskiej. 

Powyżej pasa z  przedstawienia-
mi groteskowymi znajduje się węż-
szy pas z  motywami zwierzęcymi; 
niestety, stan zachowania tej strefy 
nie pozwala na dokładniejsze okre-
ślenie motywów  ikonograficznych, 
można jedynie stwierdzić, że wy-
stępowały tam wizerunki jeleni, za-
pewne były to sceny myśliwskie, po-
pularne w sgraffitach śląskich (zwra-
ca się uwagę na analogię tych przed-
stawień do dekoracji elewacji po-
łudniowej pałacu w  Wilkanowie). 
Trzecim, najniżej położonym ele-
mentem kompozycji pasowej jest wą-
ski fryz  astragalowy. Wszystkie ele-
menty tworzą uporządkowaną ca-
łość, której poszczególne części zo-
stały wyodrębnione za pomocą po-
działów  geometrycznych w  układzie 
warstwicowym. Jest to dość typo-
wy sposób rozwiązywania kompozy-
cji sgraffitowej, występujący i  wcze-
śniej, np. w  późnośredniowiecznych 
Niemczech (katedra w  Magdebur-
gu, połowa XIII w.), i później (sgraf-
fita polskie). Na Śląsku układ taki 
jest znany m.in. z  kamienic legnic-
kich. Nie ma natomiast analogii do 
układu kompozycyjnego, polegają-
cego na zastosowaniu powtarzalnego 
motywu w  układzie pasowym, zło-
żonym z  umieszczonych obok siebie 

prostokątów  z  wypełnieniem figu-
ralnym.

Po wzniesieniu skrzydła północ-
nego dworu w Rudnicy powstała bry-
ła dwuskrzydłowa, którą zintegrowa-
no, pokrywając dekoracją sgraffito-
wą także powierzchnię południową 
skrzydła północnego. Analogie for-
malne (układ warstwicowy, poszcze-
gólne elementy kompozycji wyodręb-
nione za pomocą podziałów  geome-
trycznych, pilastry wypełnione kan-
delabrową dekoracją roślinną, z  wo-
lutowymi kapitelami i bazami) świad-
czą o  tym, że prace dekoracyjne wy-
konywał ten sam warsztat. Poza jed-
nak analogiami pojawiają się tak-
że przedstawienia nowe. Są to moty-
wy architektoniczne – bonie, należą-
ce do najpopularniejszych i jednocze-
śnie najbardziej zróżnicowanych mo-
tywów  śląskiej dekoracji sgraffitowej, 
a przede wszystkim motywy figuralne 
– postacie żołnierzy i lwów oraz inne 
przedstawienia, niemożliwe już nie-
stety do identyfikacji ze względu na 
znaczną destrukcję tynków. Uważa 
się, że jest to najznakomitsza kompo-
zycja fryzowa, jaką spotykamy na Ślą-
sku, należąca do grupy kompozycji 
z lancknechtami, na którą składają się 
jeszcze dwa przykłady z dworu w Go-
ściszowie oraz zamku w Żarach.

Elewacja północna otrzymała je-
dynie skromną dekorację sgraffitową 

w  postaci boniowania. Jest to tak-
że interesująca dekoracja, powstała 
z  wykorzystaniem motywu boni ru-
stykowych. Takie bonie występują 
zaledwie na kilku obiektach śląskich 
(poza Rudnicą zamek w Prószkowie, 
zamek i kościół w Oleśnicy oraz ko-
ściół w  Gałowie), ale skromny cha-
rakter tej dekoracji pozwala wniosko-
wać, że funkcję fasady pełniła elewa-
cja południowa. Tu również umiesz-
czono najprawdopodobniej wejście 
główne, o  czym świadczyłby motyw 
lancknechtów. W  sgraffitach szwaj-
carskich, austriackich i  niemieckich 
postacie takie występują zwykle jako 
strażnicy wejścia do budynku, flan-
kując portale albo też znajdując się 
w  ich pobliżu, także w obrębie wyż-
szych kondygnacji. Motyw  lanck-
nechtów  z  chorągwiami w  górnej 
partii elewacji występuje też w  bu-
dynku bramnym zamku w  czeskim 
Litomyślu (w  partii przyziemia, po 
obu stronach bramy znajdują się lwy 
oraz żołnierze z halabardami).

Kolejna rozbudowa obiektu przy-
padła na ostatnią ćwierć XVI  w. 
W  tym czasie dobudowano trze-
cie skrzydło, w  efekcie powstała 

4 | Fragment elewacji wschodniej i zachodniej 
− dekoracja sgraffitowa z motywem groteski 
i pilastrami
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pałacowa bryła na planie podko-
wy z półotwartym dziedzińcem. Po-
nad sto lat później (ok. 1715) nastą-
piło kolejne przekształcenie obiektu 
– poprzez dobudowę czwartego, po-
łudniowego skrzydła uzyskał zwar-
tą formę czworoboku. W  ten spo-
sób zamknięto niewielki dziedziniec, 
na którym założono dwukondygna-
cyjny krużganek z  filarowymi arka-
dami. W  ramach przebudowy pa-
łac zyskał bogatą szatę według wy-
tycznych nowej stylistyki barokowej. 

Poprzez  wprowadzenie nowych 
okien część sgraffit uległa zniszcze-
niu, pozostałe zaś zasłonięto, pokry-
wając elewacje tynkiem. Fakt znisz-
czenia tak atrakcyjnej dekoracji na 
rzecz  gładkiego tynku wydawać się 
może zastanawiający, jednak w  trze-
ciej ćwierci XVII  w. sgraffita straci-
ły popularność. Staną się modne do-
piero na fali dziewiętnastowiecznego 
historyzmu, a  później znajdziemy je 
w dekoracjach socrealistycznych.

W  drugiej połowie XIX  w. rezy-
dencja została po raz  ostatni przebu-
dowana. Podjęte w  tym czasie prace 
miały szeroki zakres, zasypano ana-
chroniczną już od dawna fosę, a oto-
czenie ukształtowano w  formie par-
ku w  stylu angielskim. Wszystkie 

elewacje pałacu ujednolicono w styli-
styce klasycystycznej, a funkcję fasady 
przeniesiono na elewację południową. 
Stanął tu monumentalny, antykizu-
jący portyk kolumnowy. W  tym cza-
sie została też podwyższona narożna 
wieża − otrzymała zwieńczenie złożo-
ne z  drobnych form machikułowych 
i krenelażu oraz niewielkie, kluczowe 
strzelnice. W ten sposób wyekspono-
wano średniowieczną symbolikę wie-
ży. W  takich formach pałac dotrwał 
do końca drugiej wojny światowej. 
W 1945 r. uległ zniszczeniu, obecnie 
stanowi ruinę o znacznym stopniu de-
gradacji.

Stan zachowania pozostałości pa-
łacu nie napawa optymizmem na 
przyszłość. Wobec nikłych szans na 
przetrwanie zabytku, należy zdecy-

dowanie postulować transfer najcen-
niejszych fragmentów  sgraffit (gro-
teski, lancknechci) oraz  ich ekspozy-
cję w warunkach muzealnych (z tech-
nicznego punktu widzenia dokona-
nie takiego transferu jest całkowicie 
możliwe). Dobrze byłoby też podjąć 
wysiłki w  kierunku zachowania cało-
ści dawnego pałacu, przynajmniej po-
przez działania konserwatorskie zmie-
rzające do stworzenia zabezpieczonej 
od dalszej degradacji trwałej ruiny. 
Należałoby otoczyć szczególną troską 
zachowane relikty renesansowe (skle-
pienia wschodniego skrzydła i  deko-
racje sgraffitowe), a całość opatrzyć ta-
blicą informacyjną.

Michał Pszczółkowski

5 | 6 | 7 | 8 | Dekoracje sgraffitowe 
− pilaster (5, 6), lutnie (7), groteska (8) 

(zdjęcia: Michał Pszczółkowski) 
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5 6

7 8

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2014           44



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Łódzką architekturę przeło-
mu XIX i  XX  w. tworzyła 
charakterystyczna dla tego 
miasta zabudowa, z  długi-

mi, ciasnymi i brukowanymi ulicami, 
szczelnie zabudowanymi kamienica-
mi wraz  z  oficynami, ciągnącymi się 
w  głąb posesji. Wzbogacała ją zabu-
dowa fabryczna. Prócz tego łódzcy fa-
brykanci zlecali budowę rezydencji − 
pałaców  i willi. W  Łodzi zachowały 
się do dziś trzy typy tego rodzaju bu-
dowli: wille wolno stojące w  otocze-
niu ogrodu, pałace usytuowane w po-
bliżu fabryki oraz  wznoszone z  dala 
od nich pałace przyuliczne. Wszyst-
kie obiekty miały bogaty detal, nato-
miast różniły się wielkością. Często 
zaprojektowane były w  zespole ogro-
dowo-parkowym, z  towarzyszącymi 
budynkami gospodarczymi. Ich wnę-
trza dzielono na dwie części: parter 
i pierwsze piętro o charakterze repre-
zentacyjnym, a  wyższe kondygnacje 
pełniły funkcje mieszkalne. Przykła-
dem takiej zabudowy są m.in. rezy-
dencje Karola Scheiblera na Księżym 
Młynie, Izraela Poznańskiego przy ul. 
Ogrodowej, Grohmanów przy ul. Tyl-
nej, Biedermanna przy ul. Widzew-
skiej, Ryszarda Geyera przy ul. Czer-
wonej.

Łódzka willa Ryszarda Geyera, 
zbudowana na wąskiej, prostokąt-
nej działce o powierzchni 7962,6 m2, 
przy ul. Czerwonej 3, znalazła się mię-
dzy ulicami Wólczańską i  Piotrkow-
ską. Od strony południowej parcela 
przylegała bezpośrednio do ul. Czer-
wonej, która początkowo nie mia-
ła nazwy, jednak pozostałości na bru-
ku po bardzo intensywnym kolorze 

farby, powstałe w wyniku procesu far-
bowania, nadały jej tę nazwę. Wil-
la zaprojektowana została w  1897  r. 
wraz  z  budynkami gospodarczymi: 
portiernią, stajniami i  parterową ofi-
cyną mieszkalno-gospodarczą dla Lu-
dwika Wilhelma Geyera. 

Kolejnym właścicielem nierucho-
mości został jego syn, Ryszard, któ-
ry odziedziczył w  1927  r. działkę 
wraz z zabudowaniami. Niestety, skut-
ki światowego kryzysu z 1929 r., który 
nie ominął także Łodzi, spowodowa-
ły konieczność sprzedaży przez  nie-
go całej parceli wraz  z  willą. Zakupu 
w  1930  r. dokonała skoligacona ro-
dzinnie z  Geyerami rodzina Adolfa 
i Artura Lederów oraz Gustawa Hey-
manowa, którzy prowadzili w  Łodzi 
firmę „Farbiarnia i  wykańczalnia Le-
derów-Heymanów”. Nieruchomość 
podzielona została na trzy odrębne 

parcele, gdzie na jednej z  nich znaj-
dował się „pałacyk Geyerów”. Kło-
poty finansowe rodziny Lederów- 
-Heymanów zmusiły ich także do 
sprzedaży tej nieruchomości z  „wil-
lą Geyerów”. W wyniku publicznej li-
cytacji w dniu 16 września 1932 r. za-
kupił ją Anszel vel Adolf Hamburger, 
który w  1939  r. uczynił współwłaści-
cielem nieruchomości przy ul. Czer-
wonej 3 swoją żonę, Halinę Ham-
burger. 

Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej, przez  kolejne lata, w  willi 
Geyerów funkcjonowało przedszko-
le wraz  z  Domem Dziennego Poby-
tu dla osób starszych. W 1972 r. była 
próba adaptacji budynku do funkcji 

Willa Ryszarda Geyera 
w Łodzi

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

1 | Willa Geyera w Łodzi, widok elewacji 
wschodniej i południowej

..............................................................................
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Przychodni Specjalistycznej dla dzie-
ci w  ramach Zespołu Opieki Zdro-
wotnej Łódź-Śródmieście. Dopiero 
w  marcu 1997  r. działka wraz  z  wil-
lą stała się własnością Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Łodzi. Po przeprowadze-
niu prac budowlanych udało się no-
wemu właścicielowi odrestaurować 
willę, adaptując w 1998 r. wnętrza do 
funkcji administracyjno-klubowej. 
Budynek znajduje się w ewidencji za-
bytków, podlega ochronie konserwa-
torskiej i jest położony w ścisłej strefi e 
ochrony konserwatorskiej. 

Willa Geyerów zaprojektowana 
została przez  architekta Piotra Bru-
kalskiego, a  w  1902  r. dobudowa-
no od strony zachodniej werandę. 
Ten fragment przebudowy przypi-
suje się architektowi Feliksowi No-
wickiemu, choć na projekcie z  datą 
27 VII 1902 r. widnieje podpis Pio-
tra Brukalskiego. Budynek z  cegły, 
o  powierzchni 640 m2 i  kubaturze 
7600 m3, był trzykondygnacyjny, we-
wnątrz trzytraktowy, nakryty cztero-
spadowym dachem o małym spadku, 
więźbie dachowej drewnianej, wy-
konanej w  konstrukcji płatwiowo-
-kleszczowej. Dach pokryty był papą 
ułożoną na pełnym deskowaniu; 
w  opisie wykonanym w  1921  r. dla 
Towarzystwa Kredytowego Miasta 

Łodzi dach pałacyku przykryty był 
blachą. Na środku dachu znajdował 
się niewidoczny z poziomu ulicy bel-
weder, który doświetlał hall na pię-
trze przez  witraż świetlikowy. Wi-
traż, o  wymiarach 5 x 2,5 m, przed-
stawia malarską kompozycję z  ró-
żami i  przypisywany jest pracowni 
Dezyderego Mocznaya ze Zbąszy-
nia. Andrzej Bochacz (Wycieczka III 
z  cyklu „Szlakiem mistrzów witrażu”, 
„Barwy szkła”, nr 3, 2012, s. 23) da-
tuje go na 1910 r., zaś Krzysztof Ste-
fański (Łódzkie wille fabrykanckie, 
wyd. Łódzkie Towarzystwo Nauko-
we, Łódź 2013, s. 106) na lata dwu-
dzieste XX w.

Elewacje willi na osiach symetrii 
mają ryzality. Na narożach w  czę-
ści parterowej występuje boniowa-
nie kostkowe, połączone poziomy-
mi pasami. Między pierwszą i  dru-
gą kondygnacją widoczny jest profi -
lowany gzyms, a  profi lowany gzyms 
oraz  fryz  z  motywami roślinnymi 
okala całą willę. W  oknach parte-
ru znajdują się ozdobne okratowa-
nia. Okna pierwszego piętra ujęte 
są w  półkolumny o  głowicach joń-
skich, wspartych na konsolkach. 
Na elewacji północnej półkolum-
ny zastąpiono pilastrami o  głowi-
cach doryckich. Po prawej stronie 

ryzalitu, na poziomie trzeciej kondy-
gnacji umieszczono wysunięty frag-
ment z werandą. Od strony wschod-
niej usytuowano w  ryzalicie wejście 
do willi. Nad drzwiami wejściowy-
mi wykonano w  konstrukcji stalo-
wej zadaszenie, przekryte szklanym 
dachem. Konstrukcję daszku wspar-
to na wspornikach, wykonanych ze 
zdobionej żelaznej kraty. Nad wej-
ściem znajduje się balkon. W elewa-
cji wschodniej zastosowano proste 
gzymsy lub gzymsy wsparte na zwor-
niku. Okna w  ryzalitach północ-
nym i  południowym są trójdzielne, 
z ozdobnym gzymsem nadokiennym 
wspartym na krańcach pilastrami, 
a  w  części środkowej na półkolum-
nach z  głowicami jońskimi. W  ele-
wacji zachodniej okna zostały ujęte 
w półkolumny, o głowicach jońskich, 
wspartych na konsolach. Na półko-
lumnach oparto trójkątne gzymsy 
nadokienne. Od strony zachodniej 
zaprojektowano na poziomie parte-
ru taras, z  którego prowadzą scho-
dy do ogrodu. Architektura budow-
li stanowi próbę poszukiwań form, 
które mogły zaspokoić gust i wyma-
gania Geyerów, nowej grupy społecz-
nej, kształtującej łódzką zabudowę 
przełomu wieków. 

2

3
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Dawna willa Geyerów, ściśle zwią-
zana z  historią i  charakterem prze-
strzennym Łodzi, w  pełni zasłużyła 
na zachowanie. Pomimo zmian zwią-
zanych z podziałem działki w 1930 r. 
oraz  rozbiórką budynków gospo-
darczych w  1973  r., miała szczęście 

do kolejnych użytkowników. Obec-
ny właściciel (Okręgowa Izba Lekar-
ska), po przeprowadzeniu prac bu-
dowlano-adaptacyjnych, precyzyjnie  
odtworzył detale, z  zewnątrz  zacho-
wując je w  stylu neoklasycystycz-
nym, a  wnętrza urządził w  stylu 

eklektycznym. Odnowione zostały 
Sala Złota, Sala Kominkowa, scho-
dy prowadzące z  korytarza na piętro, 
kominki, boazerie, sztukaterie na su-
fitach. Rekonstrukcji poddano orygi-
nalny witraż sufitowy w hallu na pię-
trze. Odtworzony został też niewielki 
ogród położony po stronie zachodniej 
działki. W 2000 r. Okręgowa Izba Le-
karska otrzymała prestiżową nagrodę 
przyznawaną w  dorocznym konkur-
sie „Fundacji Ulicy Piotrkowskiej” za 
„Najlepsze wnętrze rekonstruowane”.

Dziś dawna willa Geyerów prezen-
tuje się wspaniale. Uratowany pałacyk 
to dawny świadek dziejów Łodzi prze-
mysłowej, a  także ukłon dla naszej 
przeszłości, szczególnie naszego po-
przemysłowego dziedzictwa oraz sza-
cunek dla fabrykantów i  ich decy-
zji dążących do wspólnego rozwoju 
miasta.

Magdalena Bednarkiewicz 

Stanowią ważny element zabytkowej zabudowy miasta, a jednocześnie są 
wyjątkowym wyrazem gustów i stylu życia wpływowej grupy społecznej. 

Niegdyś świadectwa bogactwa i ekonomicznego sukcesu właścicieli, dzisiaj – 
materiał do badania ewolucji stylów architektonicznych. Łódzkie wille fabry-
kanckie – bo o nich mowa – są tematem wydanej w 2013 r. książki Krzysz-
tofa Stefańskiego pod takim właśnie tytułem (wydawca: Łódzkie Towarzy-
stwo Naukowe).

Publikacja, której ukazanie się poprzedzone zostało wieloletnią kweren-
dą i studiami dokumentów archiwalnych, stanowi pierwsze tak wyczerpujące 
kompendium wiedzy o tego typu łódzkiej zabudowie.  

Pierwsza, bogato ilustrowana część książki ma charakter teoretyczny i za-
wiera opis genezy oraz ewolucji willi jako typu architektonicznego. Krzysz-
tof Stefański dokonuje tu m.in. ważnego, precyzyjnego podziału terminolo-
gicznego, który do tej pory bywał zaburzony. Autor pod-
kreśla, że terminem „wille” powinno się określać budowle 
wolno stojące, ozdobione dekoracjami architektonicznymi, 
o funkcji mieszkalnej, które mogą mieć trzy zewnętrzne, 
opracowane architektonicznie elewacje (czwarta przylega 
do sąsiedniego budynku lub jest ścianą szczytową na gra-
nicy z sąsiednią działką). „Pałace” – to wystawne siedziby, 
których reprezentacyjność dominuje nad funkcją miesz-
kalną (a w odróżnieniu od zamków nie mają cech obron-
nych). „Domami rezydencjonalnymi” z kolei powinno się 
nazywać obiekty skromniejsze od pałaców, ale bogatsze od 
zwykłych domów mieszkalnych, budowane przez drobnych 
przedsiębiorców. Dalej Krzysztof Stefański przedstawia hi-
storie łódzkich rodów fabrykanckich i omawia budownic-
two willowe na terenie miasta, uwypuklając przenikanie się 
wzorców architektonicznych i zwracając uwagę na problem 

z ich atrybucją. Cenne są opisy obecnego stanu willi; choć wiele z nich w la-
tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. rozebrano przy okazji prze-
budowy i modernizacji miasta, budowle, które przetrwały, pełnią funkcję do-
mów kultury, użytkowane są przez wyższe uczelnie, instytuty naukowe, mu-
zea. W najgorszym stanie są wille przeznaczone po wojnie na mieszkania ko-
munalne – przypadkowo dzielone wnętrza straciły charakter, a wyposażenie 
zostało zniszczone.

Trzon publikacji Łódzkie wille fabrykanckie stanowi katalog tych budowli. 
Przedstawiono tu 88 willi – w granicach miasta sprzed drugiej wojny światowej 
i w porządku alfabetycznym nazw ulic, przy których obecnie się znajdują. Każ-
dy obiekt, opatrzony zdjęciem i projektem architektonicznym, został też krótko 
opisany: podano podstawowe dane administracyjno-adresowe, nazwisko pier-
wotnego właściciela i projektanta, czas powstania, określono obecnego właści-

ciela, przedstawiono współczesny stan zachowania (dane 
na koniec 2012 r.). Opisy zawierają również charakterysty-
kę form architektonicznych, wystroju wnętrza i informacje 
o materiale, z którego budowla została wzniesiona. Choć 
autor zastrzega, że katalog nie ma „charakteru pełnego, 
wyczerpującego wykazu wszystkich willi znajdujących się 
obecnie w granicach miasta”, opracowanie to jest wyjątko-
wym i najbardziej obszernym dotychczas przedstawieniem 
łódzkich willi fabrykanckich. Uzupełnia je wykaz wybranych 
obiektów spoza granic administracyjnych miasta z 1939 r., 
bogata bibliografia i indeks nazwisk. 

Tę ciekawą publikację można kupić (cena: 100 zł) 
w księgarniach naukowych lub zamówić u wydawcy (Łódz-
kie Towarzystwo Naukowe, 90-505 Łódź, ul. M. Skłodow-
skiej-Curie 11, tel. 42 66-55-448, http://sklep.ltn.lodz.
pl). 

ŁÓDZKIE WILLE FABRYKANCKIE
Spotkanie z książką

2 | Elewacja wschodnia 
willi na rysunku z końca 
XX w.(w zbiorach 
Zakładu Historii 
Architektury, Budowy 
Miast i Konserwacji 
Zabytków w Instytucie 
Architektury 
i Urbanistyki Politechniki 
Łódzkiej) 

3 | Detal fragmentu 
elewacji południowej

4 | Fragment posadzki 
we wnętrzu willi

(zdjęcia: Magdalena 
Bednarkiewicz) 

......................................
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Dwór w  Przyborowie nie-
daleko Dębicy, położo-
ny pięknie w dolinie rzeki 
Wisłoki, tam „gdzie Kar-

pat progi”, przez  długie lata stanowił 
prawdziwe centrum kulturalne i  pa-
triotyczne. W księdze gości tego dwo-
ru można było znaleźć m.in. podpisy 
Józefa Piłsudskiego, Wincentego Wi-
tosa, Ignacego Mościckiego, Henry-
ka Sienkiewicza. Niektórych z owych 
gości można rozpoznać na zdjęciach 
z rodzinnego archiwum: oto Sienkie-
wicz  siedzi wśród innych myśliwych 
przed trofeami udanego polowania 
w lasach Przyborowa, oto Józef Jabło-
nowski wita prezydenta Mościckiego. 

„Stary poczciwy dwór nasz właśnie 
w  tych dniach zostanie rozebranym, 
a  budowniczy ma założyć fundamen-
ta pod nowy, na który jeśli go Pan ra-
czy nacechować swojską, rodzimą or-
namentyką, bardzo się cieszę i oczekuję 
rysunków  z  wielką ciekawością” − tak 
w 1892 r. pisał w liście do Stanisława 
Witkiewicza Mikołaj Rey, właściciel 
dóbr Chotowa, Głowaczowa i  Przy-
borów (dawna nazwa: Przyborowie), 
doktor praw, zasłużony społecznik, 
działacz  Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego i  współzałożyciel PSL Piast. 
Ów dwór nie był jedyną budowlą, po-
przez  którą rodzina Reyów  wyrażała 
uznanie dla nowego stylu – sam Wit-
kiewicz  zaprojektował willę Oksza 
w  Zakopanem dla zaprzyjaźnionych 
Heleny z  Reyów  i Marcina Kęszyc-
kich, wujostwa Mikołaja, a  stryj Mi-
kołaja, Mieczysław, kazał przebudo-
wać dom nad jeziorem w  Gmunden 
w Austrii.

Entuzjastów  stylu zakopiańskie-
go było wówczas wielu pośród pa-
triotycznie nastawionych społeczni-
ków, uczonych, arystokratów, pra-
gnących w  ten bardziej romantyczny 
niż naukowy sposób znaleźć polskie, 

narodowe formy architektoniczne. 
O  tym szlachetnym zapale świadczą 
słowa Mikołaja Reya z  innego listu 
do Witkiewicza: „ślicznie dziękuję za 
szkice i tak łaskawie udzielone mi obja-
śnienia, z których zaczynam pojmować 
styl góralski, dla którego tyle sympatii 
czuję i  mam przeświadczenie, że kie-
runek dany mu przez Pana ma wielką 
przyszłość i znaczenie doniosłe w prze-
kształcaniu naszych budowli w  rodzi-
mym swojskim kierunku”.

Witkiewicz  spełnił prośbę jak 
mógł najlepiej, sam wykonał rysun-
ki ornamentów, a  jako architekta po-
lecił Zygmunta Dobrowolskiego, 
który przed 1900  r. stał się głównym 

Rodzimy swojski styl
................................................................................................................................................

Akcja dwory

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

1 | Dwór w Przyborowie, elewacja północna, 
lata dwudzieste XX w.

2 | Wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego 
w Przyborowie, lata trzydzieste XX w.
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budowniczym stylu. Zaprojektował 
m.in. kaplicę Matki Boskiej Królowej 
Apostołów  w  Zakopanem, wiele wil-
li i jako pierwszy adaptował góralskie 
formy w obiektach murowanych. Jaki 
zatem kształt przybrał dwór w  Przy-
borowie, uważany za jeden z  naj-
lepszych, najbardziej „naturalnych” 
przykładów  zastosowania stylu za-
kopiańskiego w  murowanym dwo-
rze? Był to obszerny budynek dwu-
traktowy, podpiwniczony, parterowy, 
z  ryzalitami wschodnim i  południo-
wym oraz  piętrowym pawilonem za-
chodnim. Od północy zdobił go ga-
nek wejściowy, a od południa ozdob-
na weranda, prócz  tego piętrowy pa-
wilon miał swój własny ganek. Asy-
metryczny plan i  asymetryczna bry-
ła to pierwsze cechy rzucającego się 
w  oczy stylu zakopiańskiego. Dwór 
miał także wysokie, strome dachy pół-
szczytowe z wyglądami, czyli arkado-
wymi oknami umieszczonymi w  po-
łaci lub szczycie dachu. Całości do-
pełniały liczne elementy dekoracyj-
ne: pazdury, czyli ozdobne sterczy-
ny na zakończeniach kalenic, deko-
racja szczytów  motywem promieni-
stym ułożonym z desek, ozdobne for-
my ganków i werandy oraz wydatnych 
wsporników, charakterystyczne orna-
menty, jak np. otok z  wpisaną roze-
tą, arabeska z  motywem „leluji”, mo-
tyw promienisty, geometryczne ząbki 
i kołkowanie arkad. Do dworu prowa-
dziła akacjowa aleja wjazdowa, a  do-
okoła rozciągał się rozległy, malow-
niczy park, do którego należał szpa-
ler 350-letnich dębów, rosarium, licz-
ne klomby, staw  z  półkolistym brzo-
zowym mostkiem, polana i gaj.  

Nazwa „Przyborowie” pojawiła się 
na początku XVII  w. jako przysiółek 
wsi Głowaczowa. Od około 1820  r. 
przysiółek wraz  z  przyległym Słu-
piem należał do Karoliny z  Ankwi-
czów  i Dominika Reya, który został 
zamordowany podczas rzezi galicyj-
skiej w 1846 r. Mikołaj był wnukiem 

Dominika, kontynuował demokra-
tyczne tradycje rodziny, wspomagał 
wieś m.in. fundując szkoły (w  Gło-
waczowej i  Chotowej). Zaangażo-
wany w  działalność niepodległościo-
wą (m.in. w 1914 r. ofiarował 50 tys. 
koron na Legiony Polskie) został wy-
delegowany jako przedstawiciel PSL 
„Piast” na konferencję pokojową 

w  Paryżu i  wszedł w  skład Komitetu 
Narodowego Polskiego. Sekundowa-
ła mu córka Helena Jabłonowska, od 
lat dwudziestych XX  w. właściciel-
ka Przyborowa. Helena i  Józef Jabło-
nowscy prowadzili w okolicy ożywio-
ną działalność społeczną, a od 1939 r. 
– konspiracyjną. Oprócz pomocy sta-
le przebywającym w  Przyborowie 

3 | 4 | Mieszkańcy i goście we dworze 
w Przyborowie w latach międzywojennych: 
na ganku w elewacji północnej (3) oraz w oknach 
werandy w elewacji południowej (4)

..............................................................................
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przez  pięć lat wojny uciekinierom, 
zorganizowania tajnego nauczania 
we dworze (trzech nauczycieli i  eg-
zaminy komisyjne co roku), ukrywa-
nia osób narodowości żydowskiej, po-
mocy partyzantom, intensywnie dzia-
łali w  ramach Rady Głównej Opie-
kuńczej.

Rada powstała 1 czerwca 1940  r. 
w  Krakowie i  Helena Jabłonowska 
została prezeską powiatowej RGO 
w Dębicy. Dawało to pretekst do licz-
nych działań i  interwencji u władz 
niemieckich. Wśród tych aktywności 
zdarzały się akcje brawurowe, głów-
nie uwalniania więźniów. Najsłynniej-
szą jednak wojenną aktywnością He-
leny Jabłonowskiej, zwanej w  okolicy 
„naszą matką”, była pomoc więźniom 
obozu koncentracyjnego w  Pustko-
wie, zbudowanego początkowo jako 
obóz pracy na terenie ogromnego po-
ligonu wojskowego SS, wykorzysty-
wanego także jako wyrzutnia rakiet 
V1 i V2. Wiele prób pomocy nie da-
wało rezultatu, dopiero pogorsze-
nie stanu Rzeszy w 1943 r. oraz nowy 

komendant, u którego Helena Jabło-
nowska uzyskała widzenie, zmieniły 
sytuację. Jak sama to opisała, komen-
dant „z miejsca opowiedział, że pocho-
dzi z rodziny szwedzkiej, że jeden z jego 
przodków  w  okresie wojen z  Polską 
był więziony na zamku warszawskim 
i dzięki pomocy jakiejś Polki zdołał ujść 
z niewoli spuściwszy się oknem na sznu-
rze. Korzystając z  tej opowieści powie-
działam, że nadarza się świetna okazja 
rewanżu, proszę zatem o  pozwolenie 

dowożenia wszelkiej żywności dla więź-
niów.[…] Naturalnie nie był to akt re-
wanżu, lecz  po prostu okazja ułatwia-
jąca żywienie potrzebnych rąk do pra-
cy […]. I tak co środa przez  19 mie-
sięcy dojeżdżałam do Pustkowia”. Ta 
na wielką skalę zakrojona akcja przy-
gotowywania przez  całą okolicę nie-
raz  kilku ton żywności uratowała od 
głodu wielu więźniów, a  towarzyszy-
ło jej nie tylko przekazywanie gryp-
sów, lekarstw, ale i obserwacja poligo-
nu doświadczalnego V1 i V2. 

Trudno opisać tu wszystkie wo-
jenne przygody gospodarzy Przyboro-
wa. Działalność dworu skończyła się 
w sierpniu 1944 r., kiedy musieli opu-
ścić swój dom na zawsze. 

Dwór do 1945  r. zachował się 
w  dobrym stanie, po wojnie, stop-
niowo grabiony i  niszczony, popadał 
w  ruinę, ostatecznie ucierpiał pod-
czas pożaru z 1973 r., po którym po-
została zeń okaleczona bryła bez  da-
chu. W  pobliżu miejsca po spalonej 
w  1945  r. drewnianej oficynie po za-
chodniej stronie podjazdu wybudo-
wano w latach 1957, 1964 i 1970 trzy 
szpetne i bezstylowe oficyny murowa-
ne. Degradacji dworu towarzyszyła 
degradacja parku – wycinanie i  nisz-
czenie zabytkowych dębów  i akacji. 
W  czasach, gdy cały ten obszar nale-
żał do PGR-u, wzdłuż alei wjazdo-
wej zostały postawione bloki dla pra-
cowników. W latach osiemdziesiątych 
majątek został oddany w  użytkowa-
nie kombinatowi rolno-przemysłowe-
mu Igloopol w  Dębicy, który zamie-
rzał dwór odbudować. Niestety, do 
odbudowy ostatecznie nie doszło, ale 
śladem po tym zamierzeniu jest sta-
ranne opracowanie architektonicz-
no-konserwatorskie obiektu, wykona-
ne przez panią Magdalenę Czubińską. 

Przyborów dotknął więc los dość 
typowy dla polskich dworów, syste-
matycznie usuwanych z  powojenne-
go krajobrazu. Jego odbudowa przekra-
cza materialne możliwości spadkobier-
ców ostatnich właścicieli. I dlatego po-
zostałości malowniczej budowli wciąż 
czekają na ponowne zagospodarowanie.

Zofia  
Jabłonowska-Ratajska

5 | Szafa z wyposażenia dworu, wykonana 
około 1894 r., najprawdopodobniej 
przez stolarza Józefa Kasprusia Stocha

6 | Stan dworu w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. – fragment 
elewacji zachodniej

(wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów autorki)

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

5

6

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

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2014           50



ZBIORY I ZBIERACZE

Na trasie pomiędzy War-
szawą i  Krakowem leży 
Szydłowiec – niewiel-
kie miasto znane z  pia-

skowca i  unikatowego Muzeum Lu-
dowych Instrumentów  Muzycznych. 
W  zbiorach tego muzeum znajduje 
się ponad 2000 eksponatów, co stano-
wi 2/3 ludowych instrumentów  mu-
zycznych zgromadzonych w  polskich 
muzeach. Są wśród nich instrumen-
ty dobrze rozpoznawalne, jak skrzyp-
ce, bębenki czy harmonie. Nie braku-
je też instrumentów  charakterystycz-
nych dla niektórych regionów  Pol-
ski, ale nieznanych szerszej publicz-
ności. Dochodzące do 3 m długości 

trombity występowały jedynie w  Be-
skidzie Śląskim i Żywieckim, złóbcoki 
– na Podhalu, a burczybas na Kaszu-
bach. Można tu obejrzeć dudy podha-
lańskie i  wielkopolskie, ligawy, bazu-
ny, skrzypce diabelskie, mazanki i wie-
le innych. Wszystkie te instrumenty 
stanowią świadectwo bogactwa rodzi-
mej kultury muzycznej, w sporej czę-
ści zapomnianej. 

Muzeum Ludowych Instrumen-
tów  Muzycznych w  Szydłowcu po-
wstało jako pierwsza tego typu pla-
cówka na świecie. Głównym jego za-
daniem od lat pozostaje gromadzenie 
polskiego instrumentarium ludowe-
go. Już jednak podczas dyskusji nad 

koncepcją instytucji, na przełomie lat 
sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku, wskazywano na po-
trzebę opieki nad pamiątkami historii 
miasta. Lokalizacja muzeum w zamku 
rodu Szydłowieckich spowodowała 
także zainteresowanie gromadzeniem 
i ochroną eksponatów, które wiążą się 
z przeszłością renesansowej budowli. 

Szydłowiec, założony jako wieś 
służebna w  XII  w., do 1547  r. pozo-
stawał własnością Szydłowieckich, 
gałęzi małopolskiego rodu Odrową-
żów, którzy tu mieli główną siedzibę 
i  od nazwy miasta w  pierwszej poło-
wie XV  w. przyjęli nazwisko. W  wy-
niku małżeństwa Elżbiety Szydło-
wieckiej z Mikołajem „Czarnym” Ra-
dziwiłłem Szydłowiec trafił w  posia-
danie tego magnackiego rodu z  linii 
nieświesko-ołyckiej. Po śmierci Ma-
cieja Radziwiłła dobra szydłowiec-
kie wystawiono w 1802 r. na publicz-
ną aukcję. Wówczas okoliczne zie-
mie zakupiła księżna Anna Sapieżyna. 
W  1828  r. odsprzedała je Skarbowi 
Państwa. Od lat trzydziestych XIX w. 
zamek stopniowo niszczał. Dopie-
ro w  drugiej połowie XX  w. podjęto 
prace konserwatorskie, przeznacza-
jąc budynek na siedzibę instytucji kul-
turalnych, m.in. Muzeum Ludowych 

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

Ze zbiorów Muzeum 
Ludowych Instrumentów 
Muzycznych w Szydłowcu

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

1 | Zamek renesansowy zbudowany 
przez Szydłowieckich w latach 1470- 
-1530 – siedziba Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych i Szydłowieckiego 
Centrum Kultury i Sportu − Zamek
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Instrumentów  Muzycznych. Do jego 
zbiorów  trafiają zabytki, które ilu-
strują dzieje Szydłowca: dokumenty, 
ikonografia, detale architektoniczne 
z dawnego wystroju zamku. 

W  latach 1515-1532 podskarbi 
wielki koronny Mikołaj Szydłowiec-
ki rozbudował rodową siedzibę z go-
tyckiego dworu obronnego w  oka-
załą rezydencję. Na ścianach zamko-
wych zachowały się resztki dawnej po-
lichromii. W  skrzydle północnym są 
to fryzy: jeden w  formie wici roślin-
nej z kwiatami i herbami na tarczach, 
drugi złożony z  palmetek, anielskich 
główek i  motywów  arabeskowych. 
Obydwa przypisywane są Stanisła-
wowi Samostrzelnikowi. Polichromia 
w  głównej sali skrzydła wschodniego 
to prawdopodobnie dzieło malarza 
Piotra sprowadzonego z  Królewca, 
z  dworu księcia pruskiego Albrech-
ta, dzięki wstawiennictwu Krzyszto-
fa Szydłowieckiego, brata Mikołaja, 
wówczas już piastującego urząd kanc-
lerza wielkiego koronnego. Zacho-
wał się fragment wielobarwnego fry-
zu, obiegającego górne partie ścian. 

Zastosowano w  nim motyw  lekko 
spłaszczonych arkadek, wspartych na 
kolumienkach o  głowicach korync-
kich bez impostów. Ponad kolumien-
kami w nadłuczach umieszczono me-
daliony, a  pomiędzy kolumienkami 
inne elementy, m.in. symbol rogu ob-
fitości, sceny figuralne, ornamenty ro-
ślinne. W  malowidle koloryt tworzą 
czerwień, jasna zieleń oliwkowa, błę-
kit, barwa brunatna. Podobne deko-
racje ścienne powstały w  zamku kró-
lewieckim, co potwierdzałoby autor-
stwo malarza Piotra. 

Oprócz  malowideł ściennych za-
stosowano inne sposoby ozdobie-
nia siedziby. W  trzech pomieszcze-
niach półpiętra i jednej sali pierwsze-
go piętra skrzydła północnego zacho-
wały się profilowane, drewniane stro-
py kasetonowe, porównywane do wa-
welskich. Datowany na około 1530 r. 
strop w  komnacie pierwszego piętra 
ozdobiono bogato polichromowany-
mi rozetami i  plecionkami wici ro-
ślinnej. 

Najstarsze obiekty w zbiorach mu-
zeum to wczesnorenesansowe glinia-
ne kafle i  terakotowe płytki posadz-
kowe, pochodzące z  czasów  rozbu-
dowy zamku. Nie zachował się ża-
den z pieców, a i kafle ocalały jedynie 
w drobnych fragmentach. Odnalezio-
no je podczas prac archeologicznych 

prowadzonych w  latach sześćdziesią-
tych XX  w. Są to kafle glazurowane, 
wielobarwne, o  różnorodnych moty-
wach. Na niektórych widać rozety ro-
ślinne. Bardzo podobne kafle zdobi-
ły piece na Wawelu. Ponieważ zamek 
królewski rozbudowywano w podob-
nym okresie, prawdopodobne jest, że 
pochodziły z  tego samego warszta-
tu. Natomiast ceramiczne płytki pod-
łogowe są nieduże, kwadratowe, po-
kryte glazurą, z podziałem na pola po 
przekątnych; takie podłogi znajdowa-
ły się w  pomieszczeniach mieszkal-
nej części zamku, a sale reprezentacyj-
ne wyłożone były płytami kamienny-
mi. Podobne płytki ceramiczne, nieco 
większe i bez glazury, pokrywały nie-
gdyś dziedziniec zamkowy.

W XVII w. usunięto renesansowe 
piece, a w nowych zastosowano kafle 
w kolorze kobaltu, ze stylizowaną or-
namentyką roślinną. Można na nich 
zobaczyć fragmenty miniaturowych 
pejzaży albo stylizowane kwiaty lub 
liście. Zachowały się również rzeźbio-
ne detale kamienne, które zdobiły ob-
ramienia okienne i  portale. Wykona-
no je z szydłowieckiego piaskowca. Są 
to m.in. fragmenty wczesnorenesan-
sowych nadproży z rzeźbionymi orna-
mentami: kostkowymi, wolich oczek, 
sznura z  perełkami, wici roślinnych 
z  liśćmi i  kwiatami. Kafle, polichro-
mie, kamieniarskie ozdoby − wszyst-
ko to świadczy, że dawni właścicie-
le dbali o reprezentacyjne, efektowne 
wyposażenie siedziby. 

Do zbiorów  muzealnych trafiły 
również dokumenty związane z prze-
szłością Szydłowca. Najstarszy po-
chodzi z 12 października 1529 r. Jest 
to list, pisany na papierze czerpanym. 
Stanisław Pieniążek herbu Jelita zwró-
cił się do podskarbiego koronnego 
Mikołaja Szydłowieckiego w  sprawie 
wpłaty należnych pieniędzy (praw-
dopodobnie na utrzymanie chorągwi 
wojskowej); co ciekawe, pisał nie po 
łacinie, lecz po polsku. Inne dokumen-
ty dają obraz dawnej działalności szy-
dłowieckich cechów. To m.in. przywi-
lej nadany w 1536 r. przez kasztelana 
radomskiego, Spytka z Tarnowa, miej-
scowym kowalom, ślusarzom, kon-
wisarzom, kołodziejom i  stolarzom. 

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

2 | 3 | Instrumenty muzyczne: złóbcoki, 
Podhale, wykonawca nieznany, 1705 r. (2) 
oraz kozioł biały (weselny), Wielkopolska, 
wykonawca nieznany, 1876 r. (3)
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Odrębne dokumenty zawierają po-
twierdzenie tych przywilejów: na 
przełomie XVI i  XVII  w. przez  Mi-
kołaja Krzysztofa Radziwiłła, zwane-
go „Sierotką”, oraz z 1740 r. przez Le-
ona Michała Radziwiłła. 

Zachowały się także księgi cecho-
we, w  tym księga Cechu Bednarzy, 
Kołodziei i  Stelmachów  z  lat 1629-
-1685 oraz księga Cechu Kowali, Ry-
marzy i  Kotlarzy z  lat 1638-1767. 
Obydwie oprawione są w  pergamin, 
który prawdopodobnie był fragmen-
tem mszału; widać tekst pisany goty-
kiem oraz ozdobny inicjał. Zachowa-
ły się jeszcze księga Cechu Szewskiego 
z lat 1627-1643, księga Cechu Kowa-
li z lat 1666-1689, księga Cechu Zło-
żonego z lat 1707-1799. Wszystkie za-
wierają informacje o  życiu gospodar-
czym miasta w XVII i XVIII w. Rze-
miosło i  związany z  tym handel były 
− oprócz pracy na roli − głównym za-
jęciem ówczesnych mieszkańców. Po 
raz  pierwszy księgi cechowe zostały 
opracowane przez  historyków  w  la-
tach dziewięćdziesiątych XX  w.; na 
podstawie tych dokumentów  oszaco-
wano m.in. dawną produkcję towa-
rów, np. beczek, wozów, broni pal-
nej, artykułów żelaznych i kamieniar-
skich. Księgi cechowe pozostają cen-
nym źródłem, które wymagałoby na-
stępnych analiz  i opracowań zawar-
tych w nich informacji.

Kolejne dokumenty informu-
ją o  życiu miasta w  okresie między-
wojennym: księgi protokołów  Rady 
Miejskiej z  lat 1918-1923 i  1932-
-1933, akta przedwojennej miejsco-
wej szkoły żeńskiej, księgi uchwał 

Zarządu Miasta i  Magistratu. Za-
wierają one informacje o  dawnych 
burmistrzach i  radnych, wśród któ-
rych wielu wywodziło się z licznej tu 
wówczas ludności żydowskiej, stano-
wią również świadectwo problemów, 
jakie napotykało zarządzanie mię-
dzywojennym Szydłowcem. Wśród 
archiwaliów  są m.in. dokumentacja 
planowanego wówczas pomnika po-
wstańców  styczniowych oraz  rozpa-
trywane w 1937 r. projekty miejskie-
go herbu. Część z wymienionych do-
kumentów  została po raz  pierwszy 
opracowana − podobnie jak księgi 
cechowe – w  latach dziewięćdziesią-
tych XX w. 

Przez  lata wszystkie te dokumen-
ty pozostawały w rękach prywatnych, 
bez  profesjonalnej opieki. Do zaso-
bów  muzeum trafi ły w  1981  r., prze-
kazane przez Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Szydłowieckiej. Część 
z nich była już nieczytelna albo słabo 
czytelna, zwłaszcza te najstarsze, spi-
sane na pergaminie. Stopniowo prze-
kazywano je do fachowej konserwacji. 

W  muzeum znalazły się również 
drobne przedmioty związane z historią 
miasta, m.in. gliniane garnki z XIV w. 
− wyroby miejscowych rzemieślników. 
O sześć wieków późniejsze są pieczęcie 
cechowe, z początku XX w. pochodzą 
znaki cechów ślusarzy i kowali. 

4 | Księga Cechu 
Szewskiego z lat 
1627-1643

5 | Wczesnorenesansowy 
kafel piecowy, ok. 
1510-1532, odnaleziony 
podczas prac 
archeologiczno-
-badawczych

6 | Władysław 
Aleksander Malecki, 
„Pejzaż z łódką”, 1890, 
olej, papier 

(zdjęcia: Wiesław Wismont)

.........................................4 5
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Profil ikonograficzny zbiorów two-
rzą przede wszystkim dzieła o tematy-
ce instrumentów muzycznych oraz  te, 
które uwzględniają motywy lokalne. 
Ozdobą artystycznej części muzeal-
nych zasobów  są dwa obrazy Włady-
sława Aleksandra Maleckiego. Malarz 
w  ostatnich latach życia był związa-
ny z Szydłowcem, tutaj też zmarł i zo-
stał pochowany w 1900 r. Jako pejzaży-
sta zdobył uznanie już w czasie studiów 
w Monachium, w okresie swej aktyw-
ności wśród bohemy traktowany był na 
równi z  Józefem Brandtem, Aleksan-
drem Gierymskim czy Juliuszem Kos-
sakiem. Muzeum w Szydłowcu posiada 
dwa obrazy Maleckiego: „Pejzaż z łód-
ką” oraz „Pejzaż z kapliczką”. Pierwszy 
datowany jest na 1890 r., drugi powstał 
przed 1870 r. i stanowi jedno z dwóch 
zachowanych płócien z  wczesnego 
okresu twórczości malarza.

W zbiorach są również obrazy po-
wstałe w drugiej połowie XX w., któ-
re tematycznie wiążą się z  Szydłow-
cem, np. prace olejne Władysława 
Kurpiela, „Pejzaż miasta Szydłowca” 
Ewy Semil i obrazy Stojana Wyłkowa. 

Z  późniejszych lat pochodzą paste-
le Marii Raszewskiej, pozyskane po 
plenerach malarskich, oraz  akware-
le Andrzeja Sobczyka. Jedna z  jego 
prac, „Chałupa Stasieczka”, budzi wie-
le sentymentów  u starszych miesz-
kańców  Szydłowca, przedstawia bo-
wiem starą chatę, która istniała nie-
gdyś w pobliżu rynku.

Interesujący jest jeden z  ostatnich 
nabytków, obraz Abrahama Wainbau-
ma „Muzykujący Żyd” z 1931 r. Autor 
wywodził się z Łodzi, mieszkał i  two-
rzył we Francji. Aresztowany i wywie-
ziony z  rodziną do Sobiboru, zginął 
tam w 1943 r. Praca olejna przedstawia 
młodego chasyda z instrumentem stru-
nowym na tle wiejskiego pejzażu z cha-
tą, drogą i  drzewem, w  stylistyce po-
dobnej do obrazów Marca Chagalla. 

Zbiory ikonograficzne zawiera-
ją także 100 ekslibrisów  z  motywa-
mi muzycznymi oraz dawne pocztów-
ki, ukazujące wnętrze szydłowieckiego 
kościoła, ratusz  (jeszcze przed odbu-
dową wieży), widok zamku, salę rycer-
ską w zamku oraz reprodukcje pejzaży 
miasta autorstwa Władysława Szulca.

Zasoby historyczne i artystyczne 
Muzeum Ludowych Instrumentów 
Muzycznych w Szydłowcu wyda-
wać się mogą skromne, ale jest to naj-
większy i celowo gromadzony zbiór 
pamiątek lokalnej przeszłości. Inne 
dokumenty pozostają rozproszone 
w archiwach, a wiele zabytków prze-
padło bezpowrotnie. Obecnie szy-
dłowiecki zamek przechodzi grun-
towną renowację, w związku z czym 
ekspozycje są zamknięte. Nie znaczy 
to jednak, że na czas remontu zbiory 
muzeum trafiły do magazynów. Do 
końca sierpnia br. wybrane instru-
menty z szydłowieckiej kolekcji będą 
prezentowane na wystawach w Mu-
zeum Okręgowym w Nowym Sączu 
oraz w pawilonie „Preludium”, poło-
żonym na terenie parku otaczającego 
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina 
w Żelazowej Woli. 

Po remoncie będzie można odwie-
dzać siedzibę muzeum w Szydłowcu 
oraz podziwiać zbiory muzyczne i hi-
storyczne w nowej aranżacji.

Monika Sadura

Jedną z najnowszych publikacji wydanych przez Muzeum Pałacu w Wilano-
wie jest obszerny (428 stron), bogato ilustrowany katalog Czerwona i czar-

na kamionka oraz ich naśladownictwa w zbiorach wilanowskich autorstwa 
Barbary Szelegejd, który ukazał się pod koniec 2013 r. Jak słusznie napisał 
we wstępie do katalogu Paweł Jaskanis, dyrektor muzeum: „Publikacja wy-
kracza poza standard prezentacji katalogowej, będąc w rzeczywistości zbio-
rem kilku obszernych, znakomicie udokumentowanych i bogato zilustrowa-
nych omówień tematycznych, których powodem i osnową są 
muzealia wilanowskie”. 

We wprowadzeniu do publikacji autorka bardzo szcze-
gółowo opisała historię i tradycję picia herbaty, kawy, ka-
kao i czekolady oraz ewolucję procesu pozyskiwania tych 
produktów. Nowinki kulinarne, towarzyszące rozwojowi Eu-
ropy na przełomie XVII i XVIII w., przyczyniły się do odkry-
cia i coraz bardziej powszechnego wyrobu naczyń kamionko-
wych, które wydobywały w pełni smak i aromat serwowanych 
w nich modnych napitków. 

W kolejnych rozdziałach katalogu opisanych zostało 59 
obiektów (nie tylko naczyń) z kolekcji wilanowskiej, w porządku 
chronologicznym pojawiania się tego rodzaju ceramiki w krajach 

Europy: Holandii, Anglii, Saksonii (największy w Polsce zespół kamionki Johan-
na Friedricha Böttgera, słynnego alchemika Augusta II Mocnego), wyroby manu-
faktury w Plaue nad Hawelą i obiekty wykonane przez wywodzącego się z polskiej 
rodziny szlacheckiej Ignacego Juliana Ceyzika. Rozdział poświęcony dokonaniom 
Ceyzika stanowi pierwszą monografię jego twórczości. 

Cennym uzupełnieniem katalogu są zamieszczone na końcu wilanowskie 
inwentarze archiwalne i aneks archiwalny, a opisane przez dr Barbarę Wa-

gner z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego fizyko-
chemiczne badania czerwonej i czarnej kamionki z wilanow-
skich zbiorów stanowią udaną próbę włączenia się w nurt 
światowych prac badawczych w tej dziedzinie.

Katalog zainteresuje zarówno kolekcjonerów kamion-
kowych naczyń, jak i koneserów dobrej herbaty, kawy, ka-
kao i czekolady. Grono potencjalnych czytelników jest więc 
duże. Zapewne docenią oni wnikliwość autorki w dociera-
niu do wielu źródeł i precyzję w przedstawianiu poszczegól-
nych obiektów. 

Katalog został opublikowany w polskiej i angielskiej wer-
sji językowej. Można go nabyć (cena: 100 zł) za pośred-
nictwem strony internetowej Muzeum Pałacu w Wilanowie.

WILANOWSKA KOLEKCJA KAMIONKI 
Spotkanie z książką

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. Gen. J. Sowińskiego 2. 
W związku z pracami remontowo-budowlanymi na zamku od 18 maja do końca września br. ekspozycje są zamknięte 
dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzin po zakończeniu prac.
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Na zamówienie Minister-
stwa Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego 21 paź-
dziernika 2013  r. Poczta 

Polska SA wprowadziła do obiegu ko-
lejną serię znaczków  mających zwró-
cić uwagę na dzieła sztuki utraco-
ne przez Polskę podczas drugiej woj-
ny światowej (zob. „Spotkania z  Za-
bytkami”, nr 9-10, 2010, s. 69-71; nr 
3-4, 2012, s. 65). Tym razem są to trzy 
znaczki (o nominałach 1,60 zł, 2,35 
zł i 3,80 zł, ujęte w arkusikach sprze-
dażnych po dwa każdego nomina-
łu), na których przedstawione zosta-
ły rysunki Stanisława Wyspiańskiego 
z 1904 r., stanowiące własność znane-
go aktora Ludwika Solskiego w War-
szawie, utracone 26 września 1939 r.

Na pierwszym znaczku przypo-
mniana została praca, na której artysta 
przedstawił Ludwika Solskiego w  roli 
Strażnika w  dramacie Leopolda Staf-
fa Skarb, na drugim – w roli Chudogę-
by w Wieczorze Trzech Króli Williama 
Szekspira, a  na trzecim – w  roli Stare-
go Wiarusa w Warszawiance Stanisława 

Wyspiańskiego. Wszystkie poszukiwane 
dzieła wykonane zostały techniką paste-
lu na papierze o wymiarach 48 x 63 cm.

Uzupełnienie serii stanowią ko-
perty pierwszego dnia obiegu (FDC) 
z  reprodukcjami kolejnych pasteli 
S. Wyspiańskiego, tym razem z  war-
szawskich kolekcji Zofii i  Tadeusza 
(Boya) Żeleńskich – „Portret Zo-
fii z  Parneńskich Żeleńskiej”, 1905, 
wymiary 63 x 48 cm; „Macierzyń-
stwo”, 1905, wymiary 64,5 x 47, 5 cm 
(strata wojenna z  1939  r.) – i  Ireny 

Solskiej-Grosserowej – „Portret Ireny 
i  Ludwika Solskich”, 1904, wymiary 
48 x 63 cm (strata wojenna z 1944 r.).

Znaczki, zaprojektowane przez 
Aleksandrę Ubukatę na podstawie 
archiwalnych fotografii zaginionych 
dzieł znajdujących się w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w  Warszawie, wy-
konano techniką rotograwiury (wy-
miary znaczków: 31,25 x 43 mm) 
w nakładzie po 450 tys. sztuk każdej 
wartości.

☐

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

Utracone dzieła sztuki



Historia wizerunku Ja-
dwigi z  Zamoyskich Sa-
pieżyny pędzla Leopol-
da Horowitza (1838- 

-1917) – bo o  nim będzie tu mowa 
– zaczęła się ponad sto trzydzieści 
lat temu. W  1882  r. rodzina Sapie-
hów  z  Krasiczyna zamówiła u Horo-
witza dwa portrety: nieżyjącego już 
wówczas Leona Sapiehy (1803-1878) 
oraz wdowy po nim – Jadwigi Sapie-
żyny (1806-1890), córki Stanisława 
Zamoyskiego i Zofii z Czartoryskich, 
matki Adama Stanisława. Pierwszy 
z  obrazów  (olej, płótno, wym. 129,7 
x 96 cm, sygnowany i datowany w le-
wym górnym rogu: „LHorovitz [wią-
zane] / 1882.”) jest od roku 2009 wła-
snością Zamku Królewskiego na Wa-
welu (nr inw. 9068). Drugi został 
zakupiony do zbiorów  w  grudniu 
2013  r. Reprezentacyjny portret Ja-
dwigi Sapieżyny (olej, płótno, wym. 
128,4 x 95,1 cm, sygnowany i datowa-
ny w  prawym górnym rogu „LHoro-
vitz [wiązane] / 1882.”, nr inw. 9388), 
poddany zabiegom konserwatorskim 
przez  Justynę Wyszkowską-Baścik, 
odzyskał dawny blask. Obraz  przed-
stawia stojącą kobietę w  czarnej suk-
ni oraz  długim, czarnym, koronko-
wym welonie, ozdobionym przy gło-
wie i ramieniu dżetami. Jedyny barw-
ny akcent kompozycji stanowi mo-
dlitewnik, widoczny w  prawej dło-
ni. Horowitz, portretując Sapieżynę, 
stworzył dzieło wybitne, monumen-
talne, niemal monochromatyczne, 
w którym czerń stroju została dodat-
kowo podkreślona przez wprowadze-
nie neutralnego, brązowawego tła.

Pierwowzorem obrazu było zdję-
cie autorstwa lwowskiego fotogra-
fa Edwarda Trzemeskiego (1843- 
-1905), wykonane około 1880 r., opu-
blikowane przez  Marię Kałamajską- 
-Saeed i  Eustachego Sapiehę (Dom 

Sapieżyński, Ikonografia, Warszawa 
2008, s. 251, poz. 642). Malarz  po-
wtórzył strój i  pozę modelki, zmie-
niając jedynie układ rąk. W  zbio-
rach prywatnych znajduje się szkic 
węglem ukazujący głowę Sapieżyny 
(1888), wzorowany na innej fotogra-
fii Trzemeskiego (Dom Sapieżyński…, 
s. 252, poz. 644, 645). O tym, iż Ho-
rowitz  posługiwał się fotografią wia-
domo z ówczesnej prasy oraz z mono-
graficznego opracowania Jany Švant-
nerovej (Po stopách maliara Leopol-
da Horovitza, „Ars časopis Ústavu 
Dejín Umenia Slovenskej Akadémie 
Vied”, nr 1, 41:2008, s. 85-86), jed-
nak artysta zazwyczaj wykorzystywał 
zdjęcia malując portrety pośmiertne, 
m.in. wspomnianego Leona Sapiehy 
oraz cesarzowej Elżbiety. Być może tę 
umiejętność posługiwania się zdjęcia-
mi przy pracy nad obrazem przejął od 
swego pierwszego nauczyciela, mala-
rza i fotografa Imricha Emanuela Ro-
tha (1814-1885). Z pewnością Horo-
witz  używał fotografii, by w  jak naj-
lepszy sposób odwzorować rzeczywi-
stość, przede wszystkim oddać tak do-
kładnie, jak to tylko możliwe, wszyst-
kie detale kompozycji. Te działania 
artysty dostrzegali krytycy. Recen-
zent pierwszej wystawy sztuki polskiej 
w  Krakowie w  1887  r., na której ob-
raz był prezentowany, uważał, iż „Por-
trety p H.... świadczą, że bardzo skrom-
nemi środkami technicznemi można 
wywołać złudzenie prawdy. Nie ma 
u niego wielkiej brawury w nakładaniu 
farb i  nie sili się na to autor, co wpły-
wa korzystnie na jego prace” (Dokładny 
przegląd, 1887, s. 26, oprac. B).

Wybór malarza przez  zlecenio-
dawców nie był przypadkowy. Pocho-
dzący z okolic Koszyc (Rozgony, dziś 
Rozhanovce) Horowitz  był świetnie 
wykształcony, naukę malarstwa roz-
począł u wspomnianego wyżej Rotha, 

a kontynuował w wiedeńskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych u Carla Wurzin-
gera (1817-1883), Karla von Blaasa 
(1815-1894), Karla Mayera (1810- 
-1876) i  Petera Johanna Nepomu-
ka Geigera (1805-1880). Po ukoń-
czeniu studiów  przybył do Warsza-
wy, jednak wkrótce wyjechał do Pary-
ża. W Warszawie osiadł na dłużej do-
piero w roku 1868 (przebywał tam aż 
do 1889 r.), miał już wówczas opinię 
cenionego portrecisty. Jego dziełem są 
m.in. wizerunki Konstantego Zamoy-
skiego i  jego żony Anieli z Potockich 
(1877, Muzeum Zamoyskich w  Ko-
złówce). Omawiając portret Jadwigi 
Sapieżyny, należy pamiętać, że Kon-
stanty Zamoyski był synem jej brata 
Jana, można więc przypuszczać, że za-
rekomendował rodzinie malarza, któ-
remu pozował kilka lat wcześniej.

Horowitz  pokazywał portret Sa-
pieżyny na wielu wystawach krajo-
wych i zagranicznych. Po raz pierwszy 
niedługo po powstaniu, w roku 1882, 
w  lwowskim Towarzystwie Przyja-
ciół Sztuk Pięknych. Jak pisał kry-
tyk, „Od kilku dni mamy już otwartą 
wystawę sztuk pięknych. [...] Najwięcej 
w  tej chwili zwracają uwagi dwa por-
trety Horowitza z  Warszawy, miano-
wicie ś.p. księcia Leona Sapiehy, byłego 
marszałka kraju, i jego małżonki. Oba 
odznaczają się zdumiewająco zachwy-
conym [!] podobieństwem i  znakomi-
cie pięknem wykończeniem” (Kore-
spondencya Tygodnika Ilustrowanego. 
Ze Lwowa, „Tygodnik Ilustrowany”, 
t. 14, nr 344 (29 VII), 1882, s. 69).

W  1883  r. obraz  został wysta-
wiony w  warszawskim Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych, o  czym 
wzmiankuje Janina Wiercińska (Ka-
talog prac wystawionych w  Towarzy-
stwie Zachęty Sztuk Pięknych w  War-
szawie w  latach 1860-1914, Źró-
dła do dziejów  sztuki polskiej pod red. 

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

Portret istotnie znakomity
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A.  Ryszkiewicza, t. 14, Wrocław  – 
Warszawa – Kraków  1969, s. 123). 
Z ekspozycją tą wiąże się tekst autor-
stwa Antoniego Sygietyńskiego, kry-
tycznie oceniający twórczość Horo-
witza. Sygietyński był zdania, że ma-
larz  przywiązuje nadmierną wagę do 
mistrzowskiego oddania tkanin, biżu-
terii oraz  fotograficznego podobień-
stwa swych modeli, nie skupiając się 
na ich anatomii i psychice. Krytyk na-
pisał: „Jest to wirtuoz  pędzla i  ołów-
ka, który nie tylko rodziców  i dzie-
ci, ale nawet kochanków  najbardziej 

zakochanych uchwyceniem podobi-
zny rysów  zadowolić byłby w  stanie. 
Lecz  cóż z  tego, kiedy jego portrety nie 
są obrazami. Brak im życia, energii, 
charakteru, malowniczości. [...] Osoby, 
w pozach filistersko-poważnych, nudnie 
szlachetnych, wymuszenie skromnych, 
urzędowo eleganckich, świątecznie wy-
szukanych, arystokratycznie sztywnych, 
wymuskane, wypomadowane bez  po-
mady, wysznurowane bez  sznurówek, 
patrzą przed siebie oczami szklanne-
mi, bez  życia, bez  ognia, bez  blasku 
w źrenicach, pyszniąc się tylko rękami, 

rękami rysowanemi prześlicznie, śmia-
ło i  energicznie, rękami malowanemi, 
jeżeli nie barwnie, to przynajmniej de-
koracyjnie” (Malarstwo polskie. (Ho-
rowitz), „Prawda”, R. 3, nr 16, 1883, 
s. 186). Nie oszczędził też omawia-
nego portretu: „A jak dalece p. Horo-
witz nie dba o ciało człowieka, to najle-
piej to widzieć można w portrecie księż-
nej S... na Wystawie Zachęty Sztuk 
Pięknych, gdzie pod lekką zasłoną ko-
ronek, które dżetom przebić się pozwa-
lają niebieskawym blaskiem, niepodob-
na dopatrzyć się nie tylko bryłowato-
ści, ale nawet rysunku ramienia, łok-
cia, przedramienia, jakkolwiek łokieć, 
ramię i  przedramię czuć doskonale nie 
tylko pod koronką, ale pod kożuchem, 
pod chłopskim kożuchem baranim” 
(Malarstwo polskie…).

Opinia Sygietyńskiego jest krzyw-
dząca dla malarza, gdyż wydaje się, że 
przynajmniej w  przypadku omawia-
nego portretu dobrze oddał nie tylko 
strój modelki, ale także jej osobowość. 
Wystarczy porównać dzieło z  innymi 
wizerunkami pędzla Horowitza, by 
stwierdzić, że na ich tle podobizna Sa-
pieżyny wyróżnia się poziomem arty-
stycznym. Zrównoważona kompozy-
cja, dobrze oddana psychika model-
ki oraz jej poza pozwalają zestawić ob-
raz z portretami takich mistrzów, jak 
Józef Simmler (1823-1868), Hen-
ryk Rodakowski (1823-1894) czy 
też Franz  Xaver Winterhalter (1805- 
-1873). Horowitz  był często porów-
nywany przez  współczesnych z  tymi 
malarzami, na co zwróciła już uwagę 
monografistka Jana Švantnerova (Po 
stopách…, s. 79-80).

Sygietyński różnił się znacznie 
w swych sądach od innych krytyków, 
portret Sapieżyny był najczęściej oce-
niany dobrze, o  czym świadczą licz-
ne nagrody i  wyróżnienia. Na wysta-
wie w Budapeszcie w roku 1885 arty-
sta zdobył za to dzieło I wielką nagro-
dę (Béla Fónagy, Horovitz Lipót, Ma-
gyar Zsidó Lexikon, wyd. Péter Ujvári, 

| Leopold Horowitz, „Portret Jadwigi 
z Zamoyskich Sapieżyny”, 1882 (w zbiorach 
Zamku Królewskiego na Wawelu)

(fot. Jan Kietliński)

..............................................................................
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Budapest 1929, s. 380); malarz  zo-
stał wówczas przedstawiony cesa-
rzowi Franciszkowi Józefowi (Sztuki 
plastyczne. Leopold Horowitz, „Echo 
Muzyczne, Teatralne i  Artystyczne”, 
R. 2, nr 86 (11/23 V), 1885, s. 212). 
Obraz  wzbudzał zainteresowanie; 
o  wystawionym w  1885  r. portre-
cie wzmiankował kilka lat później dr 
Jenő Szentkláray (Uti képek a  művelt 
nyugatról, Budapest 1890, s. 63).

W  roku 1888 obraz  był poka-
zywany na międzynarodowych wy-
stawach sztuki w  Wiedniu i  Mona-
chium. O  wiedeńskiej wystawie pi-
sano sporo w  ówczesnej prasie, oma-
wiając też obraz  Horowitza: „Zabłą-
kany w  oddziale węgierskim zwraca 
na się ogólną uwagę portret matrony 
o  wykwintność [!] pędzla, zdradzają-
cej skłonność do idealizowania, daleka 
jednak od maniery, – nadzwyczaj szla-
chetne, a wolne od drobiazgowości trak-
towanie szczegółów, sumienność wiel-
ka choć nie krępująca polotu myśli – to 
zalety płótna, zalety pozornie sprzecz-
ne i  bodaj czy nie dlatego właśnie wy-
twarzające tak miłą dla oka harmo-
nię. Z  miejsca, w  którem portret za-
wieszono, sądzić by można, że go ma-
lował Węgier, kto zna jednak pędzel p. 
Leopolda Horowitza, nie będzie po-
trzebował nawet zaglądać do katalogu, 
aby wiedzieć, że portret jest jego utwo-
rem. Dzieło to nie obce zresztą naszej 

publiczności, przedstawia rysy ks. Le-
onowej Sapieżyny, a  autor p. Horo-
witz, jak zapewne wam już wiado-
mo, otrzymał złoty medal, jeden z rzę-
du tych, które rząd oddał komitetowi 
do dyspozycji” (Z  jubileuszowej wysta-
wy sztuk pięknych, „Gazeta Narodo-
wa”, R. 27, nr 98 (27 IV), 1888, s. 3). 
Wystawę monachijską skomentował 
z  kolei Jan Styka: „Z  portretów  Ho-
rowitza, wystawionych w  tym dziale 
[węgierskim], najpiękniej się przedsta-
wia portret księżnej Leonowej Sapieży-
ny, znany nam już z wielu wystaw kra-
jowych” (Wystawa międzynarodowa 
sztuki w Monachium, „Świat. Dwuty-
godnik”, R.1, 1888, s. 448).

W  roku 1889 portret ekspono-
wano w  Paryżu (Salon de 1889. ca-
talogue illustrè. peinture & Sculptu-
re, Paris 1889, s. 22, poz. 1358), cze-
go śladem jest pieczątka z  wystawy, 
widoczna na blejtramie. Dziewięt-
nastowieczna prasa donosiła z  dumą 
o wielkim sukcesie malarza: „Leopold 
Horowitz, znakomity warszawski por-
trecista, otrzymał w Paryżu wielki zło-
ty medal za portret księżnej Sapieżyny, 
wystawiony w »Salonie«. Wiadomość 
o  tem odznaczeniu, nie pierwszem 
i  nie ostatniem, jakie Horowitz  zdo-
bywa, będzie niewątpliwie mile powi-
taną przez  licznych wielbicieli talen-
tu tego artysty” (Kronika. Leopold Ho-
rowitz, „Gazeta Lwowska”, R. 79, nr 

137 (16 VI), 1889, s. 3) oraz: „Ho-
rowitz  z  Warszawy uzyskał medal za 
portret istotnie znakomity” („Salon” 
paryski, „Świat. Dwutygodnik”, R. 2, 
1889, s. 355).

Portrety Jadwigi Sapieżyny i  jej 
męża Leona zdobiły rezydencję kra-
siczyńską, a  z  relacji prasowych wia-
domo, że znajdowały się w salonie re-
cepcyjnym należącym do apartamen-
tów arcyksięcia Rudolfa, podczas jego 
wizyty w  Krasiczynie w  roku 1887: 
„Apartamenta Jego Cesarskiej Wysoko-
ści składają się z dwóch komnat, urzą-
dzonych zarówno wykwintnie, jak 
wspaniale. [...] Naprzeciw  [portretu 
cesarza Franciszka Józefa – AJ] wiszą 
portrety księcia marszałka i  księżnej 
Leonowej, pędzla Horowitza” (Wizy-
ta arcyksięcia Rudolfa, „Gazeta Lwow-
ska”, 1887, nr 148 (02 VII), s. 2). Po 
przeprowadzeniu analizy portretu Sa-
pieżyny oraz  zapoznaniu się z  głosa-
mi dziewiętnastowiecznych kryty-
ków  sztuki można dojść do wniosku, 
iż to właśnie omawiane dzieło, jedno 
z  najwybitniejszych w  dorobku Le-
opolda Horowitza, chwalone w  re-
cenzjach, nagradzane na prestiżowych 
wystawach, w  dużym stopniu przy-
czyniło się do wzrostu popularności 
tego artysty jako portrecisty europej-
skiej arystokracji.

Agnieszka Janczyk

Między 18 marca a 31 maja br. w Zamku Królewskim na Wawelu można 
było oglądać wybrane książki, oprawy i ekslibrisy z księgozbioru rodziny 

Sapiehów z Krasiczyna, zakupionego w ubiegłym roku od Mi-
chała Ksawerego Sapiehy. Ta jedna z najcenniejszych polskich 
bibliotek rodowych liczy niemal 14 tys. pozycji dotyczących 
różnych dziedzin wiedzy, m.in. religii, historii, geografii, przy-
rody. W jej skład wchodzą tomy o dużej wartości historycznej 
i kulturowej – starodruki polskie i obce oraz druki z XIX-XX w. 
Jest to jeden z nielicznych polskich magnackich zbiorów biblio-
tecznych, który dotrwał do dzisiejszych czasów mimo licznych 
zawirowań historycznych.

W 2013 r. wydano pierwszy tom opracowania zabytko-
wej kolekcji pod nazwą Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna 
w Zamku Królewskim na Wawelu, t. I, Katalog starych dru-
ków. Polonica z wieków XVI-XVIII. Opisano w nim 810 pozy-
cji księgozbioru – starodruków polskich. Publikacja ma cha-

rakter pracy naukowej i jest rezultatem wieloletniej współpracy Państwo-
wych Zbiorów Sztuki na Wawelu z Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej 

Estreicherów przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Część kata-
logową poprzedza szkic dziejów rodu Sapiehów i samej bi-
blioteki. Spis ułożono według nazwisk autorów; każdą po-
zycję opatrzono szczegółowym opisem zawierającym tytuł 
dzieła, wydawcę, czas i miejsce wydania, wymiary i liczbę 
kart, opis oprawy, proweniencję, stan zachowania i wszel-
kie inne istotne informacje (np. o znakach własnościowych, 
pieczęciach, dopiskach). Na końcu zawarto skorowidze na-
zwisk autorów i osób występujących w tytułach i treści ksią-
żek, drukarzy i nakładców oraz proweniencji. Książka nie za-
wiera ilustracji.

Katalog (w cenie 43 zł)  można kupić m.in. w Zamku Kró-
lewskim na Wawelu; także za pośrednictwem strony interne-
towej www.wawel.krakow.pl/sklep.

BIBLIOTEKA SAPIEHÓW – TOM PIERWSZY
Spotkanie z książką
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W  Zamku Królewskim 
na Wawelu od 15 lip-
ca do 31 sierpnia br. 
czynna będzie wysta-

wa „Nabytki 2013”. W roku ubiegłym 
Inwentarz Zbiorów Artystycznych 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wa-
welu powiększył się o  61 dzieł z  za-
kresu malarstwa i rzemiosła artystycz-
nego pozyskanych drogą zakupów, 
a  także dzięki darom i  depozytom. 
Zwykle najbardziej oczekiwanymi 
i  poszukiwanymi są zabytki „królew-
skie” związane z  polskimi władcami 
i ich dworem. W ubiegłym roku zaku-
piono dwa portrety monarsze – Stefa-
na Batorego (z około 1586 r.), związa-
ny z Marcinem Koberem, oraz cieka-
wy pod względem ikonograficznym 
wizerunek Władysława IV Wazy (za-
pewne z lat 1646-1650).

Na wystawie znajdzie się rów-
nież pochodzący z  kolekcji Sapie-
hów  z  Krasiczyna portret Jadwigi 
z  Zamoyskich Sapieżyny, namalowa-
ny w  1882  r. przez  Leopolda Horo-
witza (1838-1917). Obraz był prezen-
towany na paryskim Salonie w  roku 
1889, gdzie został nagrodzony wiel-
kim złotym medalem. Jest to pendant 
portretu Leona Sapiehy, zakupionego 
przez Zamek w 2009 r., pędzla tegoż 
artysty (zob. „Spotkania z  Zabytka-
mi”, nr 3-4, 2014, s. 64, il. 2).

Na wystawie pokazane zosta-
ną także rysunki, akwarele i  grafiki 
oraz  obrazy z  rodzinnej kolekcji Sa-
piehów, zdeponowane przez  spadko-
bierców Michała Ksawerego Sapie-
hy (1930-2013) oraz wykonany przez 
Włodzimierza Tetmajera (1861- 
-1923) projekt plafonu ze sceną ale-
goryczną, który jest darem rodziny ar-
tysty.

Wawelską kolekcję złotnictwa 
wzbogaciło kilka zabytków  o zróżni-
cowanych walorach artystycznych i hi-
storycznych. Zespół barokowych sre-
ber, będący jednym z  najcenniejszych 
i  największych w  Polsce, powiększo-
no o kolejne przykłady cennych wyro-
bów z  Augsburga i  Gdańska. Na spe-
cjalną uwagę zasługują dwa gdańskie 
półmiski z  serwisu rodziny Götzen-
dorf-Grabowskich, z których jeden jest 
dziełem Johanna Gottfrieda Schlau-
bitza z  lat 1752-1764, 
augsburska solniczka 
z warsztatu Johanna Le-
onarda Allmanna z  lat 
1765-1767 oraz  gdań-
ska plakietka z  1767  r. 
Wyjątkowym zabyt-
kiem jest również po-
chodząca z  czasów  Sta-
nisława Augusta Po-
niatowskiego miniatu-
ra Orderu Orła Białego, 
która jest jednym z  za-
ledwie dziewięciu zna-
nych okazów  tego naj-
wyższego polskiego od-
znaczenia z  okresu sta-
ropolskiego.

Zbiór osiemnasto-
wiecznej ceramiki zy-
skał niezwykle rzadki 
w  kolekcjach i  na ryn-
ku antykwarycznym 
porcelanowy półmi-
sek miśnieński z  ser-
wisu bpa Adama Sta-
nisława Götzendorf- 
-Grabowskiego, wyko-
nany po roku 1740.

W  Zbrojowni zam-
kowej znajdzie miej-
sce strzelba myśliwska 

z około połowy XVIII w., sygnowana 
przez  rusznikarza Andrzeja Żukiew-
skiego z  Podworzec. Jej wyjątkowym 
walorem jest konstrukcja obrotowej 
komory naboju typu rewolwerowego, 
z zamkiem skałkowym.

Do wawelskiego zbioru pasów 
kontuszowych dołączył kolejny pięk-
ny przykład jedwabnego pasa pocho-
dzącego z drugiej połowy XIX w.

Dział zabytków  sztuki w  meta-
lu wzbogaciło kilka zabytkowych 

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

Dary i nabytki  
– wystawa na Wawelu

1 | Portret króla Stefana Batorego, Polska, około 1586, olej 
na desce dębowej
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naczyń z  miedzi, mosiądzu i  cyny – 
przedmiotów użytkowych, w  tym 
barokowy kufel cynowy (z  lat 1635- 
-1643), wykonany przez Jeremiasa 
Biedermanna (1609-1673) we Wro-
cławiu.

Zakupiona w  2013  r. od księcia 
Michała Ksawerego Sapiehy, dzię-
ki dotacji Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego, Biblioteka 
Sapiehów  z  Krasiczyna została za-
prezentowana na osobnej wystawie 

– „Biblioteka Sapiehów z  Krasiczy-
na w Zamku Królewskim na Wawelu”, 
marzec-maj 2014  r. (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 3-4, 2014, s. 64-67).

☐

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE WY-
STAWIE: zwiedzanie z kustoszem (w niedzie-
le) 20 lipca, 10 sierpnia, 31 sierpnia, początek 
o godz. 13.00; wstęp wolny, obowiązuje rezer-
wacja. Zgłoszenia przyjmowane są od ponie-
działku poprzedzającego spotkanie, tel.: (12) 
422-51-55 wew. 290 (poniedziałek-piątek 
w godz. 9.00-12.00 i 14.00-15.00).

2 | Miniatura krzyża Orderu Orła Białego, 
Polska, 1764-1795, złoto, emalia, brylanty

3 | Półmisek z serwisu bpa Adama Götzendorf-
-Grabowskiego, Miśnia, po 1740 r., porcelana 
szkliwiona, malowana, złocona

(zdjęcia ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, 
fot. 1, 2 – Dariusz Błażewski, 3 – Anna Stankiewicz)

...............................................................................
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Projekt „Bracia Gierymscy” realizowany przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie

The “Gierymski Brothers” project carried out by the National 
Museum in Warsaw and the National Museum in Krakow

/

/

/

/
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Obecnie technologia cy-
frowa wypiera papier. Na 
szczęście, niecałkowicie. 
Niewątpliwie atutem tech-

nologii cyfrowego zapisu jest pojem-
ność danych, jednak już nie trwałość. 
Zapis cyfrowy ulega stopniowemu 
niszczeniu i już po kilku latach może-
my nie odczytać danych z  płyty CD, 
a po kilkunastu z dysku naszego kom-
putera. Książka wydrukowana na do-
brym papierze przetrwa nawet kilka-
set lat. Okazuje się, że papier to naj-
trwalszy nośnik wiedzy i  myśli ludz-
kiej. Zdał egzamin w  archiwach, bi-
bliotekach, muzeach.

Przez  kilka tysiącleci książka była 
synonimem unikatu, dzieła oryginal-
nego, przepisywanego ręcznie i  na 
ręcznie czerpanym papierze, jednak 
w  chwili wynalezienia druku i  wpro-
wadzenia książek powielanych część 
jej oryginalności zaczęła zanikać. Na 
każdym etapie ewolucji książki czymś 
oczywistym była dbałość o jej piękno. 
Rękojmię stanowiła widzialna suma 
trudu i serca włożona w jej powstanie. 
Bylejakość książki pojawiła się w  do-
bie jej produkcji masowej, która stała 
się tłem dla unikatów, cymeliów, rary-
tasów. Książki te, zwane też artystycz-
nymi, są dziedziną edytorstwa, któ-
ra przypomina o  związkach książki 
jako przedmiotu z  książką jako dzie-
łem sztuki. W  czasach wielotysięcz-
nych nakładów wydawniczych miej-
sce książki artystycznej wydaje się 

szczególne. Odżywają w  niej najlep-
sze tradycje i  wzory sztuki pięknego 
druku, introligatorstwa, ilustracji. Są 
to książki tworzone z artyzmem i pa-
sją. Często ilustrowane są oryginalny-
mi sztychami (np. drzeworytami lub 
miedziorytami) i oprawiane w piękne 
artystyczne oprawy introligatorskie, 
drukowane na wysokiej jakości, nie-
kiedy ręcznie czerpanych papierach.

Artyści od wieków korzystali z pa-
pieru czerpanego, ale był on trakto-
wany jako podkład do grafi k, pasteli, 
akwarel. Teraz papier czerpany wysu-
wa się na plan pierwszy i staje się two-
rzywem nadrzędnym. Jednym z przy-
kładów  wykorzystania papieru czer-
panego są przepiękne wydawnictwa 

bibliofi lskie. Sukces tych wydaw-
nictw  związany jest niewątpliwie ze 
stale rosnącą grupą miłośników  pięk-
nej książki, modą na kolekcjonowanie 
wydawnictw artystycznych i unikato-
wych, jak też z wyzwalaniem się książ-
ki z reguł obowiązujących w wysoko-
nakładowej produkcji wydawniczej.

Świadectwem ponadczasowości 
papieru ręcznie czerpanego jest pre-
zentowana w  Muzeum Papiernictwa 
w  Dusznikach Zdroju wystawa „Wy-
dawnictwa bibliofi lskie na papierze 
czerpanym”. Na wystawie zobaczyć 
można te najstarsze, tym samym naj-
bardziej cenne. Są to rękopisy dato-
wane na wiek XVII-XIX. Ich karty 
zawierają fi ligrany (popularne znaki 

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

Wydawnictwa bibliofi lskie 
na papierze czerpanym

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

1 | Księga zleceń urzędowych dla parafi i 
w Lewinie, 1664-1744, rękopis

2 | Pierwsza strona Konstytucji 3 Maja z 1791 r., 
reprint 1 2

   Spotkania z Zabytkami       5-6  2014    |   61



Z WIZYTĄ W MUZEUM

wodne), uwidocznione w  orygina-
łach lub fotografiach. O znaczeniu pa-
pieru ręcznie czerpanego pisał Fran-
ciszek Jeziorański w publikacji Papier 
i  jego znaczenie, wydanej w  1929  r. 
Ciekawostką jest dołączony do książ-
ki odręcznie napisany list autora, tak-
że na papierze czerpanym, do ówcze-
snego Metropolity Krakowskiego ar-
cybiskupa Adama Sapiehy z  prośbą 
o przyjęcie egzemplarza.

W 1971 r. w młynie papierniczym 
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach 
Zdroju wznowiono produkcję papie-
ru czerpanego. Papier ten z  powo-
du walorów artystycznych spotkał się 
z  dużym zainteresowaniem licznych 
wydawnictw. Współpraca muzeum 
z oficynami wydawniczymi w Krako-
wie, Jędrzejowie, Koszalinie, specja-
lizującymi się w wydawaniu niskona-
kładowych, bibliofilskich edycji za-
początkowała cenną kolekcję w  zbio-
rach Muzeum Papiernictwa, którą sta-
nowią wydawnictwa na papierze czer-
panym.

Pierwszą pozycją wykonaną na 
papierze ręcznie czerpanym w  Mu-
zeum Papiernictwa jest program fe-
stiwalu Vratislavia Cantans wydany 
w nakładzie 1500 ręcznie numerowa-
nych i oprawionych w jedwab egzem-
plarzy w  1972  r. przez Filharmonię 
Wrocławską. Sztuka Kochania Owi-
diusza wydana została nie tylko na 

dusznickim papierze czerpanym, ale 
także wydrukowana w  Muzeum Pa-
piernictwa z  ręcznego składu typo-
graficznego w muzealnej drukarni. Na 
szczególną uwagę zasługują dwa re-
printy Konstytucji 3 Maja z  1791  r., 
wydane dla Sejmu i  Senatu RP oraz 
dla Polonii Amerykańskiej z  okazji 
200. rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji. Na ten cel wyprodukowano w mu-
zeum specjalny papier, kolorystycznie 
zbliżony do oryginału.

Oko przyciągają książki wydane 
przez  wydawnictwa artystyczne, spe-
cjalizujące się w  wydawaniu niskona-
kładowych pozycji bibliofilskich. Wy-
różnia je nie tylko papier, na którym 
zostały wydrukowane, ale także pięk-
ne artystyczne oprawy (skóra, jedwab, 
żakard), często ilustrowane oryginal-
nymi sztychami, czasami przybiera-
jące oryginalne formy (zwój, harmo-
nijka). Karty niektórych nasączane są 
olejkami zapachowymi. 

Na wystawie można zobaczyć 
m.in. reprinty wydane przez  wydaw-
nictwa artystyczne: „Secesja” z Krako-
wa oraz Kurtiak i Ley z Koszalina. Wy-
dawnictwo „Secesja” prezentowane  

jest kilkoma eleganckimi reprinta-
mi, a  wśród nich Pieśnią nad pie-
śniami i  Trenami Jana Kochanow-
skiego. Obie publikacje oprawione 
są w półskórek z pięknymi tłoczenia-
mi. Z bogatego dorobku edytorskie-
go Wydawnictwa Kurtiak i  Ley na 
wystawę wybrane zostały m.in. wy-
dane z  niezwykłym smakiem tomiki 
wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej Różowa magia i  Królowa 
burz  wiosennych oraz  poemat Owi-
diusza O kosmetyce twarzy pań wyda-
ny w formie zwoju.

Elementem wieńczącym wysta-
wę jest książka-obiekt, powstała w na-
wiązaniu do samej idei „książki”, ma-
jąca jednak znacznie swobodniejszy 
charakter formalny. Wykonana zosta-
ła przez Marię Diduch, zaprzyjaźnio-
ną z muzeum artystkę, znaną i cenio-
ną na świecie.

Zapraszamy do Muzeum Papier-
nictwa w Dusznikach Zdroju na „spo-
tkanie z  papierem czerpanym”, który 
pomimo upływu lat nie stracił nic ze 
swego uroku.

Ewa Kłonowska

3 | Maria 
z Kossaków 
Pawlikowska, 
Różowa magia, 
Wydawnictwo 
Kurtiak i Ley, 
Koszalin 1994

4 | Jan 
Kochanowski, Treny, 
Wydawnictwo 
„Secesja”, 
Kraków 1993

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

Wystawę „Wydawnictwa bibliofilskie na papierze czerpanym”, 
ze zbiorów Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, można 
oglądać w tym muzeum od 29 kwietnia do 22 czerwca 2014 r.

3 4

.........................................................................................................................................
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W  bogatym dorobku 
Henryka Sienkiewi-
cza, wśród nowel, po-
wieści współczesnych 

i  historycznych, najważniejsze miejsce 
niewątpliwie zajmuje kultowa Trylo-
gia, która w dziejach narodu polskiego 
odegrała rolę wyjątkową, zaświadczoną 
m.in. przez wybitnego historyka litera-
tury polskiej Ignacego Chrzanowskie-
go. „Ona nas ożywiła – pisał – ona na-
prawdę pokrzepiła nam serca, ona [...] 
nie tylko zburzyła w  naszych umysłach 
pogląd pesymistyczny, że na przeszłość 
Polski składają się same tylko cienie, ale 
nadto rozpaliła w naszych duszach nowe 
zarzewie buntu przeciw niewoli. Wszy-
scyśmy usłyszeli w Trylogii dźwięki czte-
rech pierwszych słów  Pieśni Legionów, 
którą wróg chciał w  nas zagłuszyć, któ-
ra nawet w  niektórych duszach już za-
częła głuchnąć […]” (Tomasz  Jodełka, 

Trylogia Henryka Sienkiewicza. Studia, 
szkice, polemiki, Warszawa 1962).

W  tym roku mija 130  lat od 
chwili, kiedy wydana została pierw-
sza część cyklu – Ogniem i  mieczem. 
Z  tej okazji 24 kwietnia br. w  Pała-
cyku Henryka Sienkiewicza w  Oblę-
gorku (oddział Muzeum Narodowe-
go w Kielcach) otwarta została zagad-
kowo zatytułowana przez organizato-
rów wystawa „Trylogia – dziwne ma-
terii pomieszanie”.

Odbiór powieści przez czytel-
ników nie pozostawił wątpliwo-
ści, że całe rzesze Polaków  od pierw-
szej chwili pokochały tę książkę. Sta-
nisław  Tarnowski pisał: „Kiedyś pa-
miętniki, może i  historyje literatury 
wspominać będą, że kiedy wychodziło 
»Ogniem i mieczem«, nie było rozmo-
wy, która by się od tego nie zaczynała 
i na tem nie kończyła, że o bohaterach 
powieści mówiło się i myślało jak o ży-
wych ludziach, że małe dzieci w listach 
do rodziców po zdrowiu swojem i  swe-
go rodzeństwa, donosiły o  tem, co zro-
bił Skrzetuski, albo co Zagłoba powie-
dział; że kiedy młode panienki pisały 
lub chciały pisać do autora, żeby na mi-
łość boską nie zabijał Skrzetuskiego, to 
matki i babki sędziwe w błogosławień-
stwach swoich ze łzami prosiły, żeby sy-
nowie ich synów mieli takie jak on du-
sze. Jak legenda wyglądać będą opowia-
dania o  tej pani, co zapytana przy po-
witaniu czy jej się stało co złego, że taka 
smutna, odpowiedziała: »Bar wzię-
ty!«, o tym pacierzu, który ktoś (Hen-
ryk Wodzicki) mówił za duszę Pod-
bipięty i  aż w  połowie spostrzegł się 
sam, że to wymyślona śmierć i  wymy-
ślona dusza” […]” (Stanisław Tarnow-
ski, Henryk Sienkiewicz, Studya do 

historyi literatury polskiej, Wiek XIX, 
T. V, Kraków 1897).

Naród polski uznał Sienkiewicza 
za swego duchowego przywódcę. Sło-
wa pisarza nabierały rangi przysłów, 
bohaterowie stawali się symbolami 
postaw  życiowych, a  dzieło trwałym 
składnikiem świadomości społecznej. 
I choć nie brakowało też słów  ostrej 
krytyki, książka przyniosła twórcy sła-
wę zarówno u czytelników  polskich, 
jak i  europejskich, a  wkrótce zdoby-
ła uznanie również w Ameryce, jej go-
rącym wielbicielem był choćby pre-
zydent Stanów  Zjednoczonych Th e-
odor Roosevelt. Kolejne części składa-
jące się na cykl przekonywały, że nie-
wola wiecznie trwać nie może, a  Pol-
ska odrodzi się, tak jak czyniła to już 
wielokrotnie. Sienkiewicz  ujmował 

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

Wokół Trylogii 
Henryka Sienkiewicza

1

2

1 | Autograf karty Ogniem i mieczem Henryka 
Sienkiewicza

2 | Piotr Stachiewicz, „Skrzetuski”, ok. 1898, 
węgiel, papier

................................................................................
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przy tym nieograniczoną wyobraź-
nią, żywiołowością i  rozmachem, któ-
re powodują, że i dziś kolejne pokole-
nia pochłaniają Trylogię, a  reżyserzy 
widzą w niej fantastyczny materiał do 
przetwarzania na język filmu czy te-
atru. Tak było zresztą od początku. Już 
w roku 1884 wystawiono żywe obrazy 
z  Ogniem i  mieczem w  układzie Jacka 
Malczewskiego, w 1885 adaptację po-
wieści pokazano w  lwowskim teatrze, 
w 1904 r. wystawiono ją w teatrze Sary 
Bernhardt w  Paryżu. Ostatnio sięgnął 
po nią Jan Klata, który wystawił Trylo-
gię na deskach Teatru Starego w  Kra-
kowie. Wszyscy znamy ekranizacje Je-
rzego Hoffmana, ale filmy na podsta-
wie Trylogii powstały znacznie wcze-
śniej, pierwszy już w 1913 r.

Historię tych wyjątkowych ksią-
żek, ich recepcję, oddziaływanie na 
innych twórców przybliży wysta-
wa. Zobaczyć będzie można ręko-
pisy kolejnych części, inspirowa-
ne nimi obrazy wybitnych mala-
rzy, a wśród nich wspaniały cykl Ju-
liusza Kossaka, pierwsze wydania, 

3 | Juliusz Kossak, „Śmierć 
Longinusa Podbipięty”, 
1886, sepia, piórko, gwasz

4 | Jan Marcin Szancer, 
„Wołodyjowski przy dziale 
na murach Kamieńca”, 
ok. 1954, tusz, papier 

5 | Stanisław Kaczor-
-Batowski, „Zabawa 
w Chreptiowie”, 1900, olej, 
płótno

(fot. 1 – w zbiorach 
Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu, 
2, 4, 5 – w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Kielcach, 
oddział Pałacyk Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku,  
3 – własność prywatna)

3

4
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przekłady, plakaty filmowe i teatral-
ne, komiksy, znaczki, monety, musi-
cale – wszystko, co swoje uzasadnie-
nie ma w Trylogii.

O powieściach tych i  ich autorze 
napisano setki opracowań, analizu-
jąc wszystkie ich mocne i  słabe stro-
ny. Fenomenem pozostaje fakt, iż 

zarówno te książki „pisane w niema-
łym trudzie dla pokrzepienia serc”, jak 
i  ich twórca w  tak niesprzyjających 
warunkach historycznych osiągnęli 
niewyobrażalny wręcz  sukces i  ogól-
noświatową sławę. Mijają kolejne 
dziesięciolecia, a dzieło Sienkiewicza 
jest wciąż obecne zarówno w formie, 
jaką mu autor nadał, jak i w tej, któ-
rą mu nadali inspirowani jego talen-
tem malarze, rzeźbiarze, muzycy, re-
żyserzy teatralni i  filmowi, tworząc 
przez kolejne dziesięciolecia „dziwne 
materii pomieszanie”.

Agnieszka Kowalska-Lasek

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w  Oblęgorku, 
Oddział Muzeum Narodowego w  Kielcach, 
Aleja Lipowa 24, 26-067 Strawczyn, tel.: (41) 
303-04-26, tel. kom.: 664 384  069, e-mail:  
oblegorek@mnki.pl. Pałacyk zwiedzać moż-
na od wtorku do niedzieli w godz. 8.00-16.00, 
w poniedziałki nieczynny. 

Wśród wielu projektów i wydarzeń towarzyszących otwartej w marcu br. 
w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawie twórczości Aleksandra 

Gierymskiego (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 3-4, 2014) na szczególną 
uwagę zasługuje jej katalog.

Pierwsza część tej obszernej (480 stron) publikacji zawiera kilka ese-
jów poświęconych Aleksandrowi Gierymskiemu. Te pogłębione teksty, napi-
sane przez wybitnych znawców tematu, są źródłem wszechstronnych, bardzo 
często po raz pierwszy publikowanych informacji o artyście i jego twórczości. 

Ewa Micke-Broniarek analizuje recepcję dzieł artysty w drugiej połowie 
XIX w., podkreślając częsty brak zrozumienia wśród przedstawicieli kryty-
ki artystycznej. Agnieszka Rosales Rodriguez rozważa skomplikowaną sy-
tuację malarza, „dźwigającego brzemię romantycznych powinności wo-
bec narodu” w konfrontacji z europejską awangardą, która wywarła zna-
czący wpływ na jego dorobek. Elizabeth Clegg opisuje „miejskie noktur-
ny” Aleksandra Gierymskiego, próbując kategoryzacji tych nocnych wize-
runków miast, a Michał Haake – malowane przez artystę 
pejzaże. 

Związkami twórcy z polską prasą ilustrowaną końca 
XIX w. zajmuje się Kamilla Pijanowska − Aleksander Gierym-
ski pracował jako ilustrator na zamówienie warszawskich 
czasopism: „Kłosów”, „Wędrowca”, „Tygodnika Powszech-
nego”, „Tygodnika Ilustrowanego”, a zamieszczane na tych 
łamach reprodukcje jego obrazów przyczyniały się do ich 
popularyzacji. Anna Masłowska prezentuje z kolei związ-
ki artysty z fotografią, bo wykorzystywał on nową techni-
kę w warsztacie twórczym, przygotowując studia z modela-
mi przed przystąpieniem do malowania obrazów. 

Anna Lewandowska poddaje analizie prywatne życie 
Aleksandra, jego złożoną osobowość (powołuje się przy tym 

na opinie psychologa i psychiatry), jego zainteresowania nowymi odkrycia-
mi i teoriami, a nawet sposób kupowania płócien i używanie określonych 
barw w palecie. Barbara i Lucjan Śniadower opisują przyjaźń Gierymskiego 
z Brunonem Abdank-Abakanowiczem, osiadłym w Paryżu wybitnym mate-
matykiem, wynalazcą i felietonistą, znanym w środowisku literackim, który 
wspierał też artystę materialnie. 

Ważniejsze wydarzenia z życia Aleksandra Gierymskiego zostały opraco-
wane przez Ewę Micke-Broniarek w obszernym kalendarium, które kończy 
wstępną część publikacji.  

Część druga – to katalog wszystkich prac artysty, do których udało się do-
trzeć. Jest to pierwsze tak szczegółowe opracowanie dzieł Aleksandra Gie-
rymskiego. Są tu nie tylko reprodukcje dzieł znajdujących się w zbiorach pry-
watnych i muzeach, w Aneksie odnotowano również te zaginione, znane tylko 
z fotografii (w tym wzmiankowane i niesłusznie przypisywane). Prace Alek-
sandra Gierymskiego – obrazy i szkice olejne, rysunki, akwarele, pastele, ry-

ciny − zamieszczone zostały w porządku chronologicznym. 
W opisach oprócz podstawowych informacji: datowania, 
techniki, wymiarów, sygnatur, właścicieli, historii i udzia-
łów w wystawach zawarte są również komentarze konser-
watorskie opracowane przez Annę Lewandowską, komenta-
rze autorek katalogu – Anny Rudzińskiej, Ewy Micke-Bronia-
rek, Kamilli Pijanowskiej, Krystyny Znojewskiej-Prokop i ob-
szerne zestawienia bibliografii. 

Ciekawa szata graficzna, reprodukcje bardzo dobrej jako-
ści, czytelny układ – to dodatkowy atut publikacji, pewnym 
mankamentem jest tylko mała czcionka stosowana w opi-
sach katalogowych poszczególnych dzieł. 

Katalog można kupić (cena: 195 zł) w sklepiku Muzeum 
Narodowego w Warszawie. 

Spotkanie z książką

ALEKSANDER GIERYMSKI W WARSZAWSKIM MUZEUM NARODOWYM
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Zwiedzając katedrę wiedeń-
ską św. Szczepana, war-
to zwrócić uwagę na jed-
no z  najstarszych poloni-

ków w  Wiedniu. Znajduje się ono 
w  lewej nawie świątyni, w  tzw. Frau-
enchor, której najcenniejszym zabyt-
kiem jest bogato zdobiony późnogo-
tycki ołtarz  szafiasty (Wiener Neu-
städter Altar) z połowy XV w., a owe 
polonicum to gotycka, z  czerwone-
go marmuru płyta nagrobna księcia 
Aleksandra Mazowieckiego, przed-
stawiająca naturalnej wielkości po-
stać zmarłego, ubranego w  strój kar-
dynalski z kapeluszem na głowie. Du-
chowny spogląda na nas spokojnym 
wzrokiem, jego głowa spoczywa na 
poduszce, w  lewej ręce trzyma wiel-
ki krzyż, a  prawą rękę nadnaturalnej 
wielkości wznosi do góry, jakby w ge-
ście błogosławieństwa. Poniżej po 
prawej i  po lewej stronie u góry i  na 
dole znajdują się wyrzeźbione tar-
cze herbowe z  polskim orłem. Wo-
kół płyty biegnie wykuty majuskułą 
napis wymieniający godności zmar-
łego i podający datę śmierci. Inskryp-
cję epitafijną przygotował Eneasz Syl-
wiusz Piccolomini (1405-1464), póź-
niejszy papież Pius II. Był on wów-
czas sekretarzem i  nadwornym po-
etą króla niemieckiego Fryderyka III 
Habsburga (1415-1493), siostrzeńca 
zmarłego księcia Aleksandra. Zwra-
ca uwagę sztywna stylistyka nagrob-
ka, połączona jednak z  żywotnością 
przedstawienia twarzy duchownego. 
Ta płyta nagrobna jest jedyną w swo-
im rodzaju w  katedrze wiedeńskiej, 
podobny stylistycznie nagrobek pro-
boszcza Stephana von Baumagarten-
berga z 1451 r. znajduje się w kościele 

Dzieciństwo Aleksander spędził 
na dworze w Płocku, gdzie został sta-
rannie wykształcony. Był przeznaczo-
ny do stanu duchownego. Dzięki pro-
tekcji Jagiełły w wieku 14 lat otrzymał 
wysokie stanowisko w kapitule gnieź-
nieńskiej, objął wówczas urząd pre-
pozyta katedry w Gnieźnie. W latach 
1415-1416 przebywał na dworze kró-
lewskim w Krakowie. W 1417 r. roz-
począł jako scholar studia na Akade-
mii Krakowskiej, która wywarła zna-
czący wpływ na jego światopogląd. 
Nauczycielami księcia byli m.in. ma-
gister Stanisław Sobniowski, doktor 
dekretów Jakób z Zaborowa, przyszły 
rektor Akademii Krakowskiej, zwo-
lennicy koncyliaryzmu. Aleksander 
nie uzyskał na uniwersytecie żadne-
go stopnia akademickiego. Pomimo 
to w 1422 r., zapewne zgodnie z wolą 
króla, został wybrany na rektora kra-
kowskiej uczelni. Wybór księcia Alek-
sandra, który nie miał wyższego wy-
kształcenia, był niezgodny z  obowią-
zującymi statutami uniwersyteckimi. 
Dzięki jednak temu rektorowi kra-
kowska Akademia mogła liczyć na 
większą przychylność monarchy. 

W 1422 r. Władysław Jagiełło pod-
jął bezskuteczną próbę osadzenia sio-
strzeńca na biskupstwie poznańskim. 
Dzięki kolejnym staraniom wuja 23 
października 1423  r. Aleksander uzy-
skał nominację papieską na god-
ność biskupa Trydentu (wł. Trento, 
niem. Trient), położonego na grani-
cy Włoch i Niemiec. W 1424 r. przy-
jął święcenia kapłańskie i  25 czerwca 
tego roku przybył do Trydentu. Wy-
bór księcia był sporym zaskoczeniem 
dla możnych, którzy długo nie mogli 
się przekonać się do nowego biskupa, 

w Baumagartenberg koło Perg w Gór-
nej Austrii oraz prowincjała Johanna 
von Tullna (1457  r.) w  kościele mi-
norytów w Wiedniu (Geschichte und 
Beschreibung des St. Stephansdomes 
in Wien. Bearbeitet von Hans Tietze, 
Wien 1931, s. 478-479; Marlene Zy-
kan, Der Stephansdom, Wien-Ham-
burg 1981, s. 232, 241). Nad płytą 
nagrobną Aleksandra Mazowieckie-
go znajduje się popiersie Johannesa 
Rosinusa (zm. 1545), przyszłego pro-
boszcza katedry św. Szczepana, po le-
wej stronie marmurowa płyta nagrob-
na z wizerunkiem zmarłego w 1603 r. 
Virgiliusa Cantzlera, proboszcza ka-
tedry, a  po prawej stronie nagrobek 
Veita Rosmanna (zm. 1504), pro-
boszcza w Falkenstein. 

Kim był książę, który piastował 
godność rektora Akademii Krakow-
skiej, a  został pochowany w  najważ-
niejszej świątyni wiedeńskiej? 

Aleksander Mazowiecki urodził 
się przed 2 czerwca 1400  r. i  wywo-
dził się z  mazowieckiej linii Piastów 
(Karol Piotrowicz, Aleksander Ma-
zowiecki, [w:] Polski Słownik Biogra-
ficzny, t.  1, Kraków 1935, s. 64-65; 
Jan Władysław Woś, Aleksander Ma-
zowiecki − biskup trydencki (1423- 
-1444), „Saeculum Christianum”, 
R.  6, nr 2, 1999, s. 17-31). Był naj-
młodszym synem księcia płockie-
go Siemowita IV (ok. 1352-1426) 
i  Aleksandry litewskiej (zm.  1434), 
siostry króla Polski − Władysława Ja-
giełły. Siemowit IV odgrywał ważną 
rolę w  Polsce w  okresie bezkrólewia 
po śmierci króla Ludwika Węgier-
skiego, był pretendentem do korony 
polskiej, mając poparcie możnowład-
ców wielkopolskich. 

Aleksander Mazowiecki 
i jego wiedeński nagrobek

.........................................................................................................................................
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otaczającego się przybyszami z Pol-
ski, wśród których ważne miejsce 
zajęli wykładowcy Akademii Kra-
kowskiej. Wraz  z  Aleksandrem 
przybył do Trydentu także spory 
oddział zaciężnych z Polski. 

Państwo biskupie Trydent 
stanowiło łakomy kąsek dla po-
tężnych sąsiadów  – rządzonego 
przez Habsburgów księstwa tyrol-
skiego, którego Trydent był for-
malnie wasalem, oraz  Wenecji. 
Chcąc zachować względną nie-
zależność polityczną, Aleksan-
der zdecydował się zbliżyć do kró-
la Niemiec i  Węgier − Zygmun-
ta Luksemburczyka (1368-1437), 
którego zaczął politycznie wspie-
rać. W 1431 r. Aleksander uczest-
niczył w  wyprawie Zygmunta po 
koronę cesarską do Włoch. Brał 
udział w  koronacji władcy z  dy-
nastii Luksemburgów  na króla 
Włoch w Mediolanie.

Rządy biskupie Aleksandra 
były burzliwe, miały charakter cią-
głych konfliktów wewnętrznych 
i zewnętrznych. Bezskutecznie dą-
żył on do przywrócenia świetno-
ści Trydentowi, uniezależnienia 
od władców  Tyrolu. Był skonflik-
towany z  księciem tyrolskim Fry-
derykiem IV Habsburgiem (1382- 
-1439), bratem swojego szwagra, 
który zmierzał do całkowitego 
odebrania Aleksandrowi władzy 
świeckiej w Trydencie. 

W  latach następnych biskup try-
dencki zaangażował się politycznie 
w walkę pomiędzy zwolennikami pry-
matu papieża nad zwolennikami pry-
matu soboru, zdecydowanie opo-
wiadając się za tymi ostatnimi. Dzię-
ki pomocy cesarza Zygmunta w maju 
1435 r. udało mu się ostatecznie roz-
wiązać konflikt z arcyksięciem Tyrolu 
Fryderykiem IV. Doszło do kompro-
misu, polegającego na tym, że książę 
jako biskup trydencki zgodził się na 
zwierzchnictwo Tyrolu, w  zamian za 
co dostał gwarancję integralności te-
rytorialnej.

Aktywna polityka zagraniczna 
i zbytnie oddawanie urzędów biskup-
stwa przybyszom z Polski przez Alek-
sandra o mało nie skończyło się utratą 

diecezji w związku z buntem miejsco-
wych możnych i  kleru. Z  najwyż-
szym trudem i  tylko dzięki pomo-
cy cesarza Zygmunta Luksemburczy-
ka udało mu się utrzymać na stano-
wisku. Chcąc być bardziej niezależ-
ny, w  1438  r. Aleksander zawarł so-
jusz z księciem mediolańskim Filipem 
Marią Viscontim (1392-1447). Przy-
mierze to nie przyniosło mu żadnej 
konkretnej korzyści, a  tylko wplątało 
Trydent w  latach 1440-1441 w prze-
graną wojnę z Wenecją.

Wśród nielicznych sukcesów 
Alek sandra w  administrowaniu Try-
dentem należy wymienić zwołanie 
w 1439 r. synodu diecezjalnego, a tak-
że zaproszenie do Trydentu słynne-
go kaznodziei, franciszkanina Jana 

Kapistrana (1386-1456) oraz do-
konanie nowej kodyfikacji miej-
scowego prawa, która obowiązy-
wała do 1796 r. 

Aleksander był zdecydowa-
nym zwolennikiem idei koncy-
liaryzmu, jednym z  najzagorzal-
szych szermierzy idei wyższości 
soboru nad papieżem. Uczestni-
czył w  obradach soboru w  Bazy-
lei, gdzie skupiał Polaków i Wło-
chów, pełnych idei humanizmu. 
W 1439 r. w odpowiedzi na prze-
niesienie obrad soboru z  Bazy-
lei do Ferrary, a  następnie Flo-
rencji większość soborowa ogło-
siła detronizację papieża Euge-
niusza IV (1383-1447) i  wybór 
na jego miejsce Amadeusza VIII 
Sabaudzkiego (1383-1451), któ-
ry przybrał jako papież imię Fe-
liksa V. Z jego rąk nominacje kar-
dynalskie otrzymali polscy du-
chowni, arcybiskupi: gnieźnieński 
Wincenty Kot i  krakowski Zbi-
gniew Oleśnicki. 

Sobór nadał Aleksandrowi 
w grudniu 1439 r. tytuł patriarchy 
Akwilei, a  papież Eugeniusz  IV 
mianował na to stanowisko inne-
go kandydata, który zdobył realną 
władzę. Był nim Ludwik Scram-
pi Mezzarota. Wkrótce potem 
sobór i  papież Feliks V obsypali 
Aleksandra innymi zaszczytami. 
12 października 1440 r. otrzymał 
on kapelusz kardynalski z tytułem 

św. Wawrzyńca w Damaszku, następ-
nie w marcu 1442 r. biskupstwo Chur 
w Szwajcarii. 

Dzięki staraniom siostrzeńca kró-
la niemieckiego Fryderyka III 25 paź-
dziernika 1442  r. Aleksander uzy-
skał intratne i bardzo cenione probo-
stwo kościoła św. Szczepana w Wied-
niu. W tym czasie nie istniała jeszcze 
diecezja wiedeńska. Z  powodu rów-
noczesnego obsadzenia patriarchatu 
w Akwilei i biskupstwa w Chur przez 
kandydatów Eugeniusza IV tylko pro-
bostwo św. Szczepana udało się Alek-
sandrowi realnie przejąć.

Aleksander otrzymał od soboru 
również ważne misje dyplomatyczne, 
jednak wojna z Wenecją uniemożliwi-
ła mu uczestnictwo na Sejmie Rzeszy 

| Nagrobek księcia Aleksandra Mazowieckiego w katedrze 
św. Szczepana w Wiedniu, przed 1905 r.

(fot. Paweł Boczkowski)

.................................................................................................
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czy podjęcie się próby rozej-
mu między Austrią a  Polską 
o tron czeski. W 1442 r. prze-
bywał w  Wiedniu na dwo-
rze Fryderyka III. 5 kwiet-
nia 1443  r. został mianowa-
ny przez  Feliksa V legatem 
na Węgry, Polskę i  Austrię, 
gdzie w imieniu soboru z po-
wodzeniem przeciwstawił się 
legatowi Eugeniusza IV, kar-
dynałowi Julianowi Cesari-
niemu (1398-1444), który 
usiłował zachęcić króla nie-
mieckiego do opowiedzenia 
się po stronie jego mocodaw-
cy oraz  poparcia idei krucja-
ty antytureckiej. Z powodze-
niem Aleksandrowi udało się 
jednak przekonać Habsbur-
ga o nierealności tych pomy-
słów. Dyskusja była na tyle 
ostra, że mazowiecki Piast 
podobno rzucił się z pięścia-
mi na przeciwnika. 

W  dalszych planach 
Aleksandra był wyjazd na 
Węgry, gdzie chciał namó-
wić króla Władysława III do 
odwołania planu inwazji na 
Turcję. Na nieszczęście, pod-
czas przygotowań do wyjaz-
du Aleksander rozchorował 
się i  2 czerwca 1444  r. nie-
spodziewanie zmarł. Jego 
pogrzeb odbył się w  Wied-
niu z wielkim przepychem. 

Aleksander Mazowiec-
ki był człowiekiem ambit-
nym, zaradnym, jednak 
w jego charakterze domino-
wała gwałtowność oraz brak 
cierpliwości. Osiągnął wy-
sokie godności duchowne, 
był uczestnikiem wielu waż-
nych wydarzeń związanych 
z  dziejami Kościoła katolic-
kiego w  pierwszej połowie 
XV w. Uchodził za człowie-
ka światłego, mecenasa hu-
manistów  włoskich. Dzię-
ki m.in. jego działalności za-
częły docierać na ziemie pol-
skie idee humanizmu.

Piotr Hapanowicz

Konkurs „Zabytek Zadba-
ny” ogłaszany jest co roku 

przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego (minister 
powołuje również jury konkur-
su). Nadzór nad nim sprawuje 
Generalny Konserwator Zabyt-
ków. Realizacja procedur kon-
kursowych od 2011 r. należy 
do zadań Narodowego Instytu-
tu Dziedzictwa.

„Zabytek Zadbany” jest 
skierowany do właścicieli i za-
rządców obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków nierucho-
mych (zgłoszenia mogą przy-
gotowywać także wojewódzcy 
i samorządowi konserwatorzy 
zabytków). W konkursie wyróż-
nia się te obiekty, przy których 
przeprowadzone prace kon-
serwatorskie, restauratorskie 
czy rewaloryzacyjne stanowią 
godny upowszechnienia wzór 
w opiece nad zabytkami. Waż-
nym aspektem konkursu jest 
wskazanie wagi badań konser-
watorskich jako podstawy do 
rzetelnego rozpoznania, wydo-
bycia i utrwalenia wartości za-
bytkowych.

Jury nominuje po czte-
ry obiekty (lub mniej) w każ-
dej z pięciu kategorii konkur-
sowych, a następnie wśród nich 
wskazuje laureata i wyróżnie-
nia (trzeba wspomnieć, że pula 
nominacji pozostaje niezmien-
na, natomiast liczba zgłasza-
nych i wysoko ocenianych za-
bytków co roku wzrasta). Na 
obiekcie „z laurem” pojawia się 
charakterystyczna tablica wy-
konana z brązu, z błękitno-bia-
łym znakiem autorstwa Jana 
Zachwatowicza i tytułem na-
grody.

W tym roku do konkur-
su zgłoszono 80 wniosków 

dotyczących poszczególnych bu-
dynków czy budowli oraz zespo-
łów zabytkowych – dworsko-par-
kowych, folwarcznych czy kolejo-
wych, z czego 75 spełniło kryte-
ria formalne. Ogłoszenie laure-
atów konkursu „Zabytek Zadba-
ny 2014” odbyło się podczas ob-
chodów Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków w Żyrardowie 
(24 kwietnia 2014 r.).

Poniższa lista i uzasadnie-
nia wyboru odzwierciedlają wy-
nik tegorocznych obrad konkur-
sowych.

Największa liczba zabytków 
została zgłoszona w katego-
rii „Utrwalenie wartości zabyt-
kowej pojedynczego obiektu” 

(34 zgłoszenia). Nagrodę głów-
ną w tej kategorii przyznano za 
kompleksowe prace konserwa-
torskie i restauratorskie w gma-
chu dawnej rejencji w Szczecinie 
(budowa w latach 1906-1911), 
obecnie siedzibie właścicie-
la obiektu – Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Prace poprzedzone zostały peł-
nym zakresem badań, które po-
zwoliły wydobyć i uczytelnić licz-
nie zachowane ślady oryginalne-
go wystroju na zewnątrz i we-
wnątrz budynku. Jury doceni-
ło także aspekt społeczny dzia-
łań – następstwem wykonanych 
prac jest akcja edukacyjna i pro-
mocja cennego zabytku (a przy 
tym użytkowanego gmachu ad-
ministracyjnego) wśród miesz-
kańców i turystów.

Obiekty wyróżnione: most 
gotycki z barokowymi figura-
mi świętych w Kłodzku, baro-
kowy kościół Nawiedzenia NMP 

Zabytek Zadbany 2014

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

1 | 2 | Gmach dawnej rejencji 
w Szczecinie (1) i fragment jego 
wnętrza (2) – laureat w kategorii 
„Utrwalenie wartości zabytkowej 
pojedynczego obiektu”

2
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zgłoszenia) nagrodzono prze-
prowadzone przez województwo 
opolskie prace konserwatorskie 
i adaptacyjne Wieży Piastow-
skiej. Opolska wieża (do tej pory 
kojarzona powszechnie z festi-
walem polskiej piosenki) została 
przystosowana do celów wysta-
wienniczo-edukacyjnych związa-
nych z dziejami miasta oraz sa-
mego obiektu i jego autentycz-
nej substancji zabytkowej.

W kategorii adaptacji wyróż-
niono prace budowlano-konser-
watorskie i adaptacyjne na funk-
cję hotelową renesansowego 
dworu obronnego w Goli Dzier-
żoniowskiej oraz dwie inwestycje 
gminne – prace przy kuźni pod-
cieniowej z 1781 r. w Dolsku, 
z przeznaczeniem na wiejską izbę 
tradycji rzemiosł, oraz adaptację 
dziewiętnastowiecznego kościoła 
poewangelickiego w Nowym Sta-
wie na Galerię Żuławską (funkcje 
kulturalne).

Kategoria specjalna „Archi-
tektura i konstrukcje drewnia-
ne” w tym roku przypadła w ca-
łości obiektom sakralnym. Ty-
tuł laureata po przeprowadzo-
nych przez parafię komplekso-
wych pracach zewnątrz i we-
wnątrz obiektu przypadł cerkwi 
prawosławnej Opieki Matki Bożej 
w Hańczowej (ok. 1644 r., wie-
ża 1742).

Wyróżniono trzy kościo-
ły drewniane parafii rzymsko-
katolickich – św. Macieja Apo-
stoła w Trzebicku Górnym (lata 

w Świętej Lipce oraz kurtyna 
I-V południowa Fortu nr 2 „Ko-
ściuszko” Twierdzy Kraków z lat 
1850-1856.

W kategorii „Rewaloryzacja 
przestrzeni kulturowej i krajo-
brazu” nagrodę – tytuł laureata 
przyznano za prace konserwa-
torskie i rewaloryzacyjne prze-
prowadzone przez Gminę Jele-
nia Góra w zespole kaplic cmen-
tarnych wraz z parkiem przy tzw. 
Kościele Łaski, wzniesionym 
w latach 1709-1718 według 
projektu Martina Frantza z Talli-
na. Prace wydobyły walory este-
tyczne poszczególnych budowli, 
umożliwiły scalenie kompozycyj-
ne jednorodnego zespołu sakral-
no-cmentarnego; uporządkowa-
no także teren dawnego cmen-
tarza – obecny park miejski.

Gmina Jelenia Góra zdomino-
wała kategorię, ponieważ odebra-
ła także wyróżnienie za komplek-
sowe prace rewitalizacyjne kra-
jobrazowego Parku Norweskie-
go (1906 r.) w dzielnicy Cieplice 
Śląskie Zdrój. Wyróżniony został 
również efekt  wielu prac prowa-
dzonych przez właścicieli prywat-
nych w zespole wieży mieszkal-
no-obronnej w Rzemieniu (obiekt 
o genezie piętnastowiecznej, prze-
kształcany) oraz w adaptowa-
nym na funkcję hotelową zespole 
dworsko-parkowym z folwarkiem 
w Wiechlicach (XVIII-XIX w.).

W kategorii „Adaptacja 
obiektów zabytkowych” (dru-
ga najliczniejsza kategoria – 22 

3 | Zespół kaplic cmentarnych 
w Jeleniej Górze – laureat 
w kategorii „Rewaloryzacja 
przestrzeni kulturowej i krajobrazu”

4 | Wieża Piastowska w Opolu 
– laureat w kategorii „Adaptacja 
obiektów zabytkowych”

5 | Cerkiew prawosławna Opieki 
Matki Bożej w Hańczowej – 
laureat w kategorii „Architektura 
i konstrukcje drewniane”

6 | Dworzec kolejowy 
w Puszczykówku – laureat 
w kategorii „Architektura 
przemysłowa i dziedzictwo techniki”

(zdjęcia: 1, 2 – Anna Walkiewicz,  
3 – Piotr Roczek, 4 – Maria Burian, 
5 – Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej 
w Hańczowej,  6 – Radomiła Banach)

..........................................................
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1672-1678), św. Anny w Zakli-
kowie (kościół cmentarny, ok. 
1580 r., przekształcany) oraz 
Wszystkich Świętych w Cudzyno-
wicach (1757 r.).

Ostatnią kategorią konkurso-
wą – specjalną – jest „Architek-
tura przemysłowa i dziedzictwo 
techniki”. Jako wzorowy przy-
kład ratowania budowli zabytko-
wej z utrzymaniem jej pierwotnej 
funkcji, a przy tym z zachowa-
niem dbałości o detal, jury oce-
niło prace przy dworcu kolejo-
wym w Puszczykówku. Stanowią 
one model do naśladowania przy 
pracach prowadzonych przez 
PKP przy obiektach kolejowych.

Muzeum Techniki i Komuni-
kacji – Zajezdnia Sztuki w Szcze-
cinie otrzymało wyróżnienie za 
prace w dawnej zajezdni tram-
wajowej (1913 r.), obecnej sie-
dzibie muzeum, kolejne wręczo-
no właścicielom za kompleksowe 
działania konserwatorsko-rewi-
talizacyjne wąskotorowej Biesz-
czadzkiej Kolejki Leśnej oraz 
za prace zachowujące auten-
tyzm substancji w zabudowie fol-
warcznej w Wysokiej.

Zgłaszane do konkursu, a na-
stępnie nominowane obiekty sta-
nowią swojego rodzaju przekrój 

Muzeum Narodowe w Kielcach 
prosi o informacje na temat 
dzieł Rafała Hadziewicza

przedmiotu, jakości i zakresu 
prac prowadzonych przy obiek-
tach zabytkowych w całym kraju. 
Wskazują kontekst własnościowy 
opieki nad zabytkami (np. ciężar 
rozłożenia prac między dużymi 
i małymi jednostkami samorzą-
dowymi, udział i zaangażowa-
nie właścicieli prywatnych, firm, 
fundacji, parafii i zgromadzeń 
zakonnych), a także problem ich 
społecznego odbioru, powiąza-
ny często z zachowaniem histo-
rycznej funkcji zabytku, a równie 
często lub nawet częściej – z jej 
zmianą.

Joanna Piotrowska

Jury konkursu „Zabytek Zadbany”:
Mariusz Czuba, zastępca dyrek-
tora Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa; Małgorzata Gwiazdow-
ska, Miejski Konserwator Zabyt-
ków w Szczecinie; Jan Janczy-
kowski, Małopolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków; dr Adam 
Jankiewicz, przedstawiciel śro-
dowiska organizacji pozarządo-
wych; prof. Andrzej Koss, dy-
rektor Międzyuczelnianego In-
stytutu Konserwacji i Restaura-
cji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie

Nakładem wydawnictwa BOSZ ukazała się w ubiegłym roku książka Stefanii 
Krzysztofowicz-Kozakowskiej Sztuka II RP. Jest to przekrojowy album od-

noszący się do malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury i szeroko pojętego rze-
miosła okresu międzywojennego. Autorka zajęła się tym niezwykle interesu-
jącym tematem pod kilkoma względami – odbioru międzynarodowego, obec-
ności sztuki w przestrzeni publicznej i prywatnej, najnowszych nurtów w sztu-
ce oraz współistnienia różnych środowisk twórczych. Tekst ilustrują liczne ko-
lorowe reprodukcje dzieł sztuki i zdjęcia z epoki.

Książkę otwiera rozdział poświęcony osiągnięciom artystycznym niepodle-
głej Polski, w którym podkreślona została ranga wystaw krajowych oraz wy-
staw światowych z udziałem Rzeczypospolitej. Wielu oglądają-
cych przyciągała na nie już sama niebanalna architektura pa-
wilonów ekspozycyjnych. Kolejnym wartym odnotowania zja-
wiskiem tego czasu było reprezentowanie naszego kraju na 
obcych wodach przez wyposażone z klasą transatlantyki m/s 
„Piłsudski” i m/s „Batory”. Autorka scharakteryzowała też ar-
chitekturę użyteczności publicznej, zestawiając ze sobą przy-
kłady gmachów muzealnych, bankowych czy kościelnych, za-
równo tych zrealizowanych, jak i zaistniałych tylko na papierze 
(jak np. projekt kościoła Opatrzności Bożej autorstwa Bohdana 
Pniewskiego). Następny rozdział, najobszerniejszy ze wszyst-
kich, kieruje uwagę czytelnika w stronę malarstwa, grafiki 
oraz rzeźby, prezentując najmodniejsze nurty dwudziestolecia 
oraz eksperymenty powstałe w wyniku twórczych poszukiwań. 

Zostały tu wspomniane i reprodukowane dzieła m.in. Zbigniewa Pronaszki, Le-
ona Chwistka, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zofii Stryjeńskiej, Tytusa Czy-
żewskiego, Rafała Malczewskiego, Tadeusza Makowskiego, Jana Cybisa, Henry-
ka Kuny, Xawerego Dunikowskiego, Marii Jaremy, Brunona Schulza czy Włady-
sława Skoczylasa. Obok obrazów i form rzeźbiarskich przedstawiono nie mniej 
istotne w omawianym okresie plakaty, okładki pism, banknoty.

Rozdział Nowoczesny design. Nobilitacja codzienności przybliża między-
wojenne zamiłowanie do nowoczesnego wystroju wnętrz, w którym znacze-
nie miał każdy jego element: meble, dywany, obrazy i kilimy na ścianach, za-
stawa i ceramika. Nie zabrakło także wzmianki o wzornictwie biżuteryjnym. 

Album autorka zamyka charakterystyką środowisk intelek-
tualnych działających w Drugiej RP. Przypomina, że roz-
kwit kultury nastąpił we wszystkich dziedzinach; obok ar-
tystów-plastyków działali wówczas wybitni literaci i twór-
cy teatralni, organizowano plenery, zawiązywano stowarzy-
szenia. Miasta takie jak Kraków, Zakopane, Toruń, Krzemie-
niec, Kazimierz nad Wisłą, a także prywatne majątki sku-
piały przedstawicieli elit i artystycznej cyganerii, tworząc 
w nich niepowtarzalną atmosferę.

Sztuka II RP przywołuje najważniejszych twórców, nurty 
i mody sprzed niemal wieku. Daje także przyjemność este-
tyczną, przenosząc czytelnika w barwny świat dwudziestole-
cia międzywojennego. Ponaddwustustronicowy album moż-
na nabyć w wybranych księgarniach w cenie do 64,90 zł.

SZTUKA II RZECZYPOSPOLITEJ
Spotkanie z książką

W związku z przygotowania-
mi monograficznej wysta-

wy poświęconej twórczości Ra-
fała Hadziewicza (polskiego 
malarza, współzałożyciela „Za-
chęty”, ur. w 1803 r. we wsi  
Zamch na Lubelszczyźnie, zm. 
w 1886 r. w Kielcach), Muzeum 
Narodowe w Kielcach zwraca się 
z uprzejmą prośbą o informacje 
na temat posiadanych prac ma-
larskich, rysunków, szkiców tego 
artysty oraz wszelkich związa-
nych z nim dokumentów (zdjęć, 
pamiątek, listów itp.). Istotnym 
elementem wspomnianego pro-
jektu jest opracowanie pełne-
go katalogu dzieł Rafała Hadzie-
wicza. Ekspozycja zaplanowa-
na została na pierwsze półrocze 
2015 r.

Kontakt: Joanna Kaczmarczyk, kierownik działu malarstwa MNKi
tel.: 602559039, e-mail: j.kaczmarczyk@mnki.pl

| Rafał Hadziewicz, „Autoportret”, 
1872, olej, płótno (depozyt Muzeum 
Narodowego w Warszawie w Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
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niebagatelny zastrzyk finansowy 
ratujący zabytek.

Portal zabytek.co powstał 
przy udziale środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach projektu „Studeo 
et Conservo”.

□

„Portret kobiety” Klim-
ta znów poszukiwany, Marsza-
łek Murat przemówi zza grobu, 
JocondeLab – zasoby francu-
skich muzeów w Internecie – te 
i wiele innych frapujących tytu-
łów otworzyło kwietniową od-
słonę nowego portalu Fundacji 
Hereditas – zabytek.co. 

Jak posegregować informacje 
z tak szerokiego zakresu, jakim 
jest wiedza o zabytkach, ich kon-
serwacji, o muzealnictwie, o sze-
roko pojętej ochronie dóbr kul-
tury? Wiadomości na portalu za-
bytek.co zamieszczono w kil-
ku sekcjach głównych (Aktualno-
ści, Konserwacja, Publikacje, Mu-
zea, Dziedzictwo), podzielonych 
na podkategorie (m.in. Konfe-
rencje, Wystawy, Zabytki Tech-
niki). Jest Kalendarium, które na 
bieżąco (i z dużym wyprzedze-
niem, umożliwiającym odpowied-
nio wczesne zaplanowanie udzia-
łu) informuje o nadchodzących 
wydarzeniach ze świata sztuki 
i kultury – wernisażach, wysta-
wach, spotkaniach, prelekcjach 
etc. Działa panel Zapytaj eksper-
ta, za pomocą którego każdy za-
dać może pytanie dotyczące kon-
serwacji historycznego obiek-
tu, a odpowiedź współpracują-
cych z Fundacją Hereditas specja-
listów – konserwatorów, history-
ków sztuki, architektów – zosta-
nie zamieszczona na portalu. 

Jeszcze w tym roku portal za-
bytek.co rozbudowany zosta-
nie o panel finansowania spo-
łecznościowego działań w obsza-
rze kultury, sztuki, opieki nad za-
bytkami, w tym prac przy zabyt-
kach wymagających konserwa-
cji. Crowdfunding, bo o nim tu 
mowa, cieszy się w naszym kra-
ju coraz większym zaintereso-
waniem, zwłaszcza w zakresie 
współfinansowania przedsięwzięć 
kulturalnych. Portal zabytek.co 
jako pierwszy w Polsce będzie 
starał się pośredniczyć pomiędzy 
opiekunami, właścicielami, dzier-
żawcami obiektów zabytkowych 
a darczyńcami. Niewielkie kwo-
ty, wpłacone przez kilkanaście, 

kilkadziesiąt osób, którym stan 
kulturowego dziedzictwa Pol-
ski nie jest obojętny, po zsumo-
waniu mogą często stanowić 
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W toczącej się na ziemiach 
polskich kampanii napo-

leońskiej 1807 r. Francuzi zaj-
mowali kolejne miasta, w tym 
Lublin, który miał posłużyć 
jako zimowe leże dywizji ge-
nerała Józefa Zajączka. Nale-
żało znaleźć dogodną budow-
lę na lazaret wojskowy. Na ten 
cel władze miejskie wytypowały 
gmach klasztoru wizytek, jed-
nakże brakowało tam osobne-
go pomieszczenia na kostnicę. 
Obecny na miejscu protochirurg 
armii Księstwa Warszawskie-
go, Franciszek Leopold Lafon-
taine (1756-1812), wraz z to-
warzyszącym mu majorem Za-
błockim, oglądał wszystkie izby 
i zabudowania. Zwrócił uwa-
gę na niewielką niby-basztę, 
przymurowaną do ścian klasz-
toru, z małym okienkiem i kra-
tą u góry. Zażądał, by udostęp-
niono mu ową basztę na kost-
nicę, lecz najpierw chciał obej-
rzeć wnętrze. Przeorysza klasz-
toru sprzeciwiła się tak gwał-
townie, że wzbudziło to nie-
jasne podejrzenia majora. Ro-
sły one zwłaszcza od momen-
tu, gdy nagle usłyszano dziwny 
i przeraźliwy pisk, dochodzący, 
jak się wydawało, zza zakrato-
wanego okienka. Indagowa-
na nieustępliwie przez chirurga 
i ofi cera ksieni, wobec groźby 
wyłamania drzwi siłą, ostatecz-
nie ustąpiła, wskazując ukryte 
wejście i oddając klucz do żela-
znych wrót.

Idący przodem medyk La-
fontaine zastał we wnętrzu 
celi, wśród sterty śmieci i gno-
ju, istotę podobną do ludz-
kiej, okrytą łachmanami i dłu-
gimi do ziemi włosami. Na 

widok nieznanych osób zaczęła 
ona piszczeć i krzyczeć, a po-
tem – zachłysnąwszy się po-
wietrzem – wpadła w konwul-
sje. Lekarz i major polecili przy-
nieść jakieś oświetlenie, w wy-
niku czego nieszczęsna ofi a-
ra zemdlała. Po przeniesieniu 
do innej, wygodnej celi okaza-
ło się, że jest to kobieta, która 

– ocucona i ubrana w czyste 
szaty – zachowała piękne rysy 
w umęczonej twarzy. Nie ode-
zwała się ani słowem, wygląda-
ło też, że nie umiała (bądź za-
pomniała) czytać ani pisać.

Wkrótce rozszyfrowano, choć 
nie od razu, jej tożsamość. Po-
czątkowo uważano ją za Ur-
szulę Morską, lecz okazało się, 

Makabryczne odkrycie doktora Lafontaine'a

że naprawdę nazywała się Fre-
miota Grabowska i była obłó-
czoną siostrą zakonną, odby-
wającą karę zamurowania żyw-
cem bodajże od 1789 r. Za co 
została tak nieludzko potrak-
towana? Według jednej wer-
sji Grabowska, pochodząca po-
dobno z zamożnej i bogatej ro-
dziny, miała romans, w wyniku 

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

| Jan Ligber, „Portret Franciszka 
Leopolda Lafontaine’a”, po 
1812 r., miedzioryt punktowany 
(ze zbiorów Biblioteki Narodowej)

Z kryminalnej kroniki
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Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
ul. Bagno 2 lok. 112, 00-112 Warszawa 
Tel.: 022 414 44 71, Fax: 022 414 44 73
E-mail: info@targilipskie.pl 

www.targi-denkmal.pl

DEDYKOWANE 
DZIEDZICTWU 
KULTUROWEMU
Zapraszamy na 
wiodące w Europie 
spotkanie branży!

Kraj Partnerski 2014
Norwegia

Lipsk, 6 - 8 listopada 2014

Lehmbau – Trade Fair 
of the German Association 
for Building with Earth 

Równocześnie 
odbywają się

MUTEC – International 
Trade Fair for Museum and 
Exhibition Technology

i nadwornym konsyliarzem 
króla Stanisława Augusta. Za-
możny, prowadził dom otwar-
ty, miał dużą galerię obra-
zów. W 1807 r. został mia-
nowany protochirurgiem ar-
mii Księstwa Warszawskiego, 
a w 1811 – protomedykiem 
Wojsk Księstwa Warszawskie-
go. W 1812 r. pociągnął z ar-
mią na Rosję; wzięty do nie-
woli i osadzony w Mohylewie 
zmarł tamże 12 grudnia tego 
roku, rzekomo „z braku bia-
łego chleba, do którego na-
wykł”, jak utrzymywał wspo-
mniany Wóycicki. Według 
tego pamiętnikarza „Lafon-
taine, dobrego wzrostu blon-
dyn, miał płeć białą, delikat-
ną, niewieścią. Oblicze zawsze 
pogodne i uśmiechnięte. Mó-
wił po polsku, ale łamanym ję-
zykiem” (K. Wł. Wóycicki, Pa-
miętniki dziecka Warszawy 
i inne wspomnienia warszaw-
skie, t. 1, Warszawa 1974, 
s. 133). Pośmiertną niestety 
miarą popularności i autoryte-
tu, jakim się cieszył, jest gra-
ficzny wizerunek Lafontaine’a, 
rytowany wkrótce po 1812 r. 
przez Jana Ligbera (zm. przed 
1814) w technice miedziorytu 
punktowanego, na podstawie 
nieznanego pierwowzoru, ma-
larskiego bądź rysunkowego. 
Na sztychu widnieje popiersie 
mężczyzny w sile wieku, we 
fraku mundurowym, z Orde-
rami Legii Honorowej i Virtu-
ti Militari.

Na zakończenie nasuwa się 
gorzka refleksja, iż przypadko-
we odkrycia żywcem zamuro-
wanych „grzesznic” – Fremio-
ty Grabowskiej i późniejszej 
o ponad 60 lat Barbary Ubryk 
– (zob. „Spotkania z Zabytka-
mi”, nr 3, 2006) – były jedy-
nie przysłowiowym wierzchoł-
kiem góry lodowej. Klaszto-
ry, szczególnie żeńskie, kry-
ły w sobie z pewnością więcej 
podobnych tragedii i tajem-
nic, które – skrzętnie ukrywa-
ne – nigdy nie ujrzały światła 
dziennego.

Hanna Widacka 

którego urodziła dziecko, bę-
dąc panną. Ojciec o mało jej nie 
zabił, dopiero z trudem ubła-
gany przez matkę dziewczyny 
darował jej życie, lecz pozba-
wił posagu i oddał zakonnicom 
w Lublinie pod warunkiem, że 
będzie zamurowana i trzyma-
na o chlebie i wodzie. Niemow-
lę zniknęło, narzeczony umarł 
z rozpaczy, a Fremiota spędzi-
ła w swym więzieniu lat kilka-
naście. W drugiej wersji zda-
rzeń dziewczyna była zakonni-
cą, skazaną przez konsystorz na 
zamurowanie żywcem za zła-
manie ślubu czystości. Wytrwa-
ła w tym stanie 18 lat, ale już 
w drugim roku zamknięcia do-
stała pomieszania zmysłów. 
Przez te lata dwukrotnie zmie-
niły się przeorysze wizytek, 
przekazując sobie nieszczęsną 
„grzesznicę” i całą o niej wie-
dzę.

Po inspekcji medyka Lafon-
taine’a panny wizytki przenie-
siono do klasztoru karmelitanek 
(gdzie nie miały już tak luksu-
sowych warunków), a Fremio-
tę ów zacny protochirurg za-
brał do swego domu w Warsza-
wie, gdzie otoczono ją pieczo-
łowitą, niemal macierzyńską 
opieką. Po długich staraniach 
kobieta zaledwie przypomniała 
sobie naukę czytania i pisania, 
ale wciąż mówiła bardzo mało, 
nieustannie się modląc. Niedłu-
go też zmarła.

Czy doktor Lafontaine 
uwiecznił ten niecodzienny 
fakt w swoim dzienniczku (któ-
ry prowadził, jeśli wierzyć Ka-
zimierzowi Władysławowi Wóy-
cickiemu), tego się już nie do-
wiemy, ponieważ to źródło pi-
sane nie zachowało się do na-
szych czasów. Warto jednak 
przypomnieć w paru słowach 
sylwetkę tego nadzwyczaj wzię-
tego i w Warszawie, i w Księ-
stwie Warszawskim chirurga. 
Urodzony w miasteczku Biber 
w Wirtembergii, po kilkulet-
niej praktyce w Tarnowie i Kra-
kowie przeniósł się w 1787 r. 
do Warszawy, gdzie niebawem 
stał się nadwornym chirurgiem 

ROZMAITOŚCI



CHAIM GOLDBERG 
W KAZIMIERZU NAD WISŁĄ

W 2013 r. Muzeum Nadwiślańskie w Ka-
zimierzu Dolnym obchodziło jubile-

usz 50-lecia działalności. Kulminacyjnym punk-
tem obchodów było uroczyste otwarcie nowej 
siedziby muzeum przy ul. Rynek 19. Uświetnił 
je wernisaż wystawy czasowej pt. „Chaim Gold-
berg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą”, któ-
ra potrwa do końca sierpnia br. W towarzyszą-
cym wystawie katalogu, pod redakcją Walde-
mara Odorowskiego, znajdujemy informacje 
pogłębiające wiedzę o tym wyjątkowym arty-
ście i jego związkach z Kazimierzem nad Wi-
słą (zob. też Kazimierz Robak, Kuzmir Cha-
ima Goldberga, „Spotkania z Zabytkami”, nr 3, 
2008, s. 12-15).

Chaim Gold-
berg (1917-2004) 
urodził się w Ka-
zimierzu i miasto 
to jest stale obec-
ne w jego obrazach 
olejnych, grafikach, 
akwarelach, gwa-
szach i pastelach. 
Ale to nie wszyst-
ko – Kazimierz sta-
nowił punkt od-

niesienia malarza wobec całego świata i ludz-
kich losów, jego swoiste uniwersum. Stał się 
tłem do przedstawiania scen z życia codzien-
nego mieszkańców, kroniką życia w żydowskim 
sztetł, ale też bazą do tworzenia dzieł metafo-
rycznych. 

Fenomen Goldberga uchwycili autorzy ese-
jów poprzedzających reprodukcje dzieł artysty. 
Wspomina go syn, Shalom, dzięki którego deter-
minacji i niestrudzonemu pokonywaniu barier wy-
stawa doszła do skutku i jest pierwszą ekspozy-
cją twórczości Chaima Goldberga w Polsce. Sha-
lom opracował również zamieszczone w publika-
cji kalendarium życia i twórczości Chaima, jego 
dzieła opisały natomiast Renata Piątkowska 
i Monika Adamczyk-Garbowska. Waldemar Odo-
rowski przedstawił życie malarza w Kazimierzu 
oraz opracował ścisłą część katalogową publika-
cji, gdzie obejrzeć można reprodukcje prac Cha-
ima Goldberga. 

„Moja sztuka, moje życie, moje miastecz-
ko tworzą jedność, są tym samym. Jestem stąd 
i nigdy nie zapomnę Kazimierza” – mówił Gold-
berg, a cytat ten (pochodzący z wywiadu z arty-
stą, przeprowadzonego w 1997 r. w jego domu 
na Florydzie, gdzie zamieszkał w 1987 r.), za-
mieszczony w publikacji, można traktować jako 
motto wystawy.

Na końcu katalogu znajduje się spis prac 
Goldberga. Wszystkie teksty opublikowane są 
z tłumaczeniem na język angielski.

Katalog można kupić (cena: 50 zł) lub za-
mówić w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu 
Dolnym (24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19, 
tel. 81 88-10-288, e-mail: info@mnkd.pl). 

KLUB „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”

Ponadto nagrody otrzymują: 

Marta Januszewska z Elbląga − Teresa Windyka, Papiery wzorzyste. Katalog zbiorów Muzeum Papiernic-
twa w Dusznikach Zdroju, Wyd. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Duszniki Zdrój 2012
Adam Patoka z Warszawy − Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, 
t. IV, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2013
Jerzy Ostrowski z Jastrzębia Zdroju − Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczy-
pospolitej, t. V, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2013
Sylwester Walos z Kraśnika − Anna Koszowy, Adam Siwek, Anna Wicka, Teresa Zachara, Powstanie stycz-
niowe. Mogiły i miejsca pamięci, t. II, wyd. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2013
Muzeum w Jarosławiu − „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria”, 2 (38), wyd. Muzeum 
Narodowe w Warszawie, Warszawa 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 58 lokal 24, 00-545 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. 

Spotkanie z książką

ROZMAITOŚCI

Z tym numerem „Spotkań z Zabytkami” 
wszyscy prenumeratorzy otrzymują ulotkę 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z reprodukcjami odzyskanych lub 
poszukiwanych obrazów oraz informacją 
na temat serwisu internetowego, poświę-
conego dziełom sztuki utraconym przez 
Polskę w czasie drugiej wojny światowej: 
www.dzielautracone.gov.pl

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2014           74






