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 Od Redakcji

Są takie miasta w Polsce, które po transformacji ustroju w 1989 r. doznały głębokiej zapaści. „Dla 
Wałbrzycha – czytamy w artykule Aleksandry Hac Miasta budzą się do życia („Gazeta Wyborcza”, 
nr 199 z 28 sierpnia 2014 r.) – największym ciosem była likwidacja Dolnośląskiego Zagłębia Wę-

glowego. Na początku lat 90. [XX w.] w liczącym 140 tys. mieszkańców mieście pracę straciło 20 tys. 
osób. Upadek przemysłu wywołał efekt domina – zamykanie kolejnych fi rm, których działalność uza-
leżniona była od wydobycia węgla. Od 1991 roku miasto się kurczy – dziś mieszka tu mniej niż 120 
tys. osób”. Takie rozpoznanie nie napawa optymizmem, szczęśliwie jednak, pisze autorka, „teraz do 
2020 roku Wałbrzych chce wydać miliard na rewitalizację”, i wymienia dla przykładu dwie duże inwe-
stycje kulturalno-turystyczne. „Od zamku Książ [na naszej okładce – WP], przez centrum miasta, do 
Białego Kamienia powstaje Trakt Księżnej Daisy. Turyści będą mogli kupić jeden bilet i zwiedzić zamek, 
palmiarnię [to już działa – WP] oraz Starą Kopalnię. Stara Kopalnia, czyli dawna kopalnia węgla ka-
miennego Julia, jest już od kilku lat adaptowana na park kultury z muzeum przemysłu i techniki. Pro-
jekt obejmuje rozbudowę muzeum, budowę galerii sztuki współczesnej, utworzenie Centrum Ceramiki 
Unikatowej oraz siedzib dla trzeciego sektora. Efekty pierwszego etapu prac wartych około 60 mln zł 
mają być dostępne dla zwiedzających jeszcze w tym roku, w listopadzie”.

Zawężając temat tylko do jednego z poruszonych w tym artykule zagadnień, do roli, jaką odgry-
wają w społeczeństwie nasze muzea, można powiedzieć, że żyjemy w niezwykłych czasach. To czasy 
śmiałych przeobrażeń wielu takich istniejących od dawna instytucji kultury oraz coraz częstszych naro-
dzin muzeów całkowicie nowych, na nowo wymyślonych i od podstaw zrealizowanych. Po latach ostrej 
krytyki i narzekań (a to na fi lcowe kapcie, a to na zbyt ciężko otwierające się drzwi do tych szacow-
nych przybytków, ogólnie zaś narzekań na panującą w nich nudę, a co za tym idzie także na brak od-
wiedzających) możemy wreszcie dostrzec wiele pozytywnych skutków wstrząsowej terapii przeprowa-
dzonej w polskim muzealnictwie. Niektórzy, nieśmiało, mówią nawet o nastaniu w Polsce muzealnego 
boomu. Tylko, czy wszystko w tym niezwykle złożonym nurcie przekształceń, dostosowań i nowych kre-
acji zmierza we właściwym kierunku?

Na to i inne pytania związane z naszym muzealnictwem drugiej dekady XXI w. będą starali się od-
powiedzieć uczestnicy „I Kongresu Muzealników Polskich”, którzy, w liczbie ok. 1500 osób, zjadą na 
obrady do Łodzi w kwietniu 2015 r. My już teraz pytamy o organizatorów tego ważnego naszym zda-
niem wydarzenia oraz o stan przygotowań do kongresu prof. Małgorzatę Omilanowską, ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego, w wywiadzie, którego lekturę szczególnie gorąco polecamy w tym nu-
merze (s. 4-9).

Wybranym tematem numeru są natomiast pamiątki i dzieła sztuki związane z Legionami Polskimi 
Józefa Piłsudskiego, które – pamiętając o setnej rocznicy wymarszu z krakowskich Oleandrów Pierwszej 
Kompanii Kadrowej oraz walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich – prezentujemy w czterech 
powiązanych ze sobą artykułach (s. 10-21).
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NA OKŁADCE: 
Zamek Książ w jesiennej 
aurze.

(fot. Paweł Kobek, Na-
rodowy Instytut Dzie-
dzictwa) 

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy zmarłego 2 września 2014 r. w Warszawie
Przyjaciela naszego pisma i Autora, w latach 2007-2009 przewodniczącego 

Rady Redakcyjnej „Spotkań z Zabytkami”

dr. Tadeusza Marię Rudkowskiego (1920-2014)
lekarza i historyka sztuki, wieloletniego pracownika Instytutu Sztuki PAN, 

niezmordowanego działacza na rzecz ochrony i konserwacji zabytków, byłego prezesa 
i wiceprezesa ZG Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, wieloletniego przewodniczącego 

Komisji Konserwatorskiej Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami, 
kawalera Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski

redakcja oraz wydawca „Spotkań z Zabytkami”



KONSERWACJA I REWITALIZACJA 
PAŁACU KRASIŃSKICH 
W WARSZAWIE
W ramach projektu „Konserwacja i re-
witalizacja Pałacu Krasińskich (Pała-
cu Rzeczypospolitej) w Warszawie – eu-
ropejskiego dziedzictwa kulturowego 
XVII wieku” przeprowadzone zostaną 
w latach 2014-2016 liczne prace reno-
wacyjne. Nastąpi m.in. wymiana okien, 
kompleksowe odrestaurowanie elewa-
cji ogrodowej pałacu i fasad bocznych 
oraz renowacja wystroju rzeźbiarskie-
go i montaż rzeźby Marka Waleriusza na 
szczycie tympanonu. Wykonany będzie 

remont schodów zewnętrznych i na-
wierzchni oraz aranżacja zieleni w bez-
pośrednim otoczeniu pałacu. Powsta-
nie kiosk multimedialny oraz instala-
cja audiowizualna w arkadach. Obiekt 
wyposażony zostanie w gabloty wysta-
wiennicze przeznaczone dla ekspona-
tów o znacznej wartości muzealnej i hi-
storycznej. Zamontowana zostanie rów-
nież platforma dla osób niepełnospraw-
nych. Ponadto przeprowadzone zostaną 
badania archeologiczne wokół pałacu.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

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

NOWE ŻYCIE ZAMKU W KAMIEŃCU 
ZĄBKOWICKIM 
Zamek w Ka mień cu Ząb ko wic kim wraz 
ze 120-hek ta ro wym par kiem po wstał 
w XIX w. Jest ar chi tek to nicz ną perłą na 
skalę eu ro pej ską. Po drugiej woj nie świa-
to wej przez wiele lat nisz czał, potem zo-
stał wy dzier ża wio ny. Po śmierci dzier-
żaw cy w 2012 r. gmina za czę ła przy wra-
cać budowli dawną świet ność. 
W ciągu dwóch lat gmina i Dol no ślą ska 
Or ga ni za cja Tu ry stycz na do pro wa dzi ły 
do tego, że gó ru ją cy nad oko li cą zamek 
znów stanowi interesujący obiekt do 

zwiedzania. Przyjmuje się, że ząbkowic-
ki zamek jest je dy ną bu dow lą w świe cie, 
w  któ rej znaj dzie my ele men ty ar chi tek-
tu ry mau re tań skiej, willi wło skich, zam-
ków szkoc kich, an giel skich, a czte ry 
wieże sty li zo wa ne są na wieże zamku 
księ cia Brze ty sła wa II. Sze ro kie scho-
dy pro wa dzą ce do zamku są ty po we dla 
ar chi tek tu ry ro man tycz nej. Cechą cha-
rak te ry stycz ną budowli jest sy me tria, 
ty po wa dla bu dowli barokowych. Mamy 
tu więc i neogotyk, i neobarok, i roman-
tyzm.  Zakończenie renowacji całego za-
łożenia planuje się na rok 2030. 

POWRÓT OBRAZU DO MUZEUM 
NARODOWEGO WE WROCŁAWIU
Skradziony podczas drugiej wojny świa-
towej obraz Oswalda Achenbacha „Via 
Cassia koło Rzymu” z 1878 r. powrócił do 
zbiorów wrocławskiego Muzeum Narodo-
wego. Malowidło pochodzi z przedwojen-
nych zbiorów Śląskiego Muzeum Sztuk 

Pięknych we Wrocławiu. Trafiło do kolek-
cji muzealnej w 1907 r., zgodnie z ostatnią 
wolą Conrada Fishera, wrocławskiego ko-
lekcjonera dzieł sztuki. Po wybuchu dru-
giej wojny światowej podjęto przygotowa-
nia do zabezpieczenia zbiorów. Od 1942 r. 
rozpoczęto wywózki dzieł sztuki do wcze-
śniej wyznaczonych składnic na terenie 
Śląska. Płótno Achenbacha zostało wy-
wiezione do składnicy dzieł sztuki w Ka-
mieńcu Ząbkowickim (Kamenz). 4 lute-
go 1946 r. opiekun składnicy stwierdził 
włamanie, podczas którego zaginęło po-
nad 100 obrazów. Wśród nich znalazł się 
prawdopodobnie obraz „Via Cassia koło 
Rzymu”. Od tego momentu uznawany był 
za stratę wojenną i stanowił przedmiot 
poszukiwań strony polskiej. Losy zabyt-
ku pozostawały nieznane do maja 2014 r., 
kiedy to Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego odnalazło obraz na au-
kcji dzieł sztuki w domu aukcyjnym Van 
Ham w Kolonii. Podjęte zostały działa-
nia służące identyfikacji obrazu. 14 maja 
2014 r. w siedzibie domu aukcyjnego Van 
Ham ekspert z Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu przeprowadził oględziny obra-
zu. Na ich podstawie sporządzona została 
opinia potwierdzająca, że mamy do czy-
nienia z dziełem pochodzącym z przedwo-
jennego Śląskiego Muzeum Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu. 
Szybki powrót dzieła do wrocławskich 
zbiorów był możliwy dzięki obywatel-
skiej postawie posiadacza obrazu. Po 
zapoznaniu się z dokumentacją przygo-
towaną przez Wydział ds. Strat Wojen-
nych MKiDN, z której wynikało, że po-
chodzi z wojennej grabieży, zdecydował 
on o zwrocie płótna. 

KRAJOWA LISTA NIEMATERIALNEGO 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Prof. Małgorzata Omilanowska, minister 
kultury i dziedzictwa narodowego, ogło-
siła pierwsze w Polsce decyzje dotyczące 
wpisów na Krajową Listę Niematerialne-
go Dziedzictwa Kulturowego. Ratyfiko-
wana przez Polskę Konwencja UNESCO  
w  Sprawie Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego z 2003 r. nakła-
da na Państwa-Strony obowiązek inwen-
taryzacji znajdujących się na ich teryto-
riach przejawów tego dziedzictwa, zgod-
nie z zaleceniami i standardami Kon-
wencji. Krajowa Lista Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego stanowi reali-
zację tego wymogu, będąc programem 
dokumentującym niematerialne dzie-
dzictwo naszego kraju. 
Pierwsze polskie wpisy na tę Listę to: 
rusznikarstwo artystyczne i historyczne 
– wyroby według tradycyjnej szkoły cie-
szyńskiej, szopkarstwo krakowskie, po-
chód Lajkonika, flisackie tradycje w Ula-
nowie oraz procesja Bożego Ciała w Ło-
wiczu. 

Oswald Achenbach, „Via Cassia koło Rzymu”, olej, 
płótno, 1878

Pałac Krasińskich w Warszawie

Prace wykonane na Konkurs Szopek Krakowskich 
w Krakowie
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RENOWACJA WITRAŻA STANISŁAWA 
WYSPIAŃSKIEGO
Rozpoczęły się prace 
przy konserwacji po-
nad 100-letniego wi-
traża „Bóg Ojciec. 
Stań się” autorstwa 
Stanisława Wyspiań-
skiego w kościele 
franciszkanów w Kra-
kowie. Witraż będzie 
miał wymienione sta-
lowe ramy, naprawio-
ne popękane szybki 
i ołowianą siatkę. Pra-
ce powinny zakończyć 
się jeszcze w tym roku. 
W 2013  r. odnowione 
zostały witraże Wy-
spiańskiego znajdują-
ce się w prezbiterium. 

OBRAZY HANSA VON KULMBACHA 
W KOŚCIELE MARIACKIM 
W KRAKOWIE
Dobiega końca konserwacja obra-
zów Hansa von Kulmbacha (ok. 1480- 
-1522), które ponad sto lat ukrywały się 
w skarbcu bazyliki Mariackiej w Kra-
kowie.
Obrazy tego znakomitego artysty mają 
w swoich zbiorach muzea w Nowym Jor-
ku i Berlinie. W Krakowie, oprócz bazyli-
ki Mariackiej, jeden znajduje się u pauli-
nów na Skałce, drugi w Muzeum Czar-
toryskich.
Konserwacja jego obrazów z bazyli-
ki Mariackiej trwa od 2012 r. W jej trak-
cie wzmocniono podobrazia, by pracu-
jące drewno nie niszczyło warstwy ma-
larskiej. Zmodyfikowano specjalny szkie-
let nazywany parkietażem. Uzupełnio-
no ubytki. Usunięto pożółkłe werniksy 
i retusze. Dzięki tym zabiegom ukazała 
się nasycona i intensywna gama kolory-
styczna − malarz najprawdopodobniej 
korzystał z tłustych temper jajowych. Po 
zakończeniu wszystkich prac konserwa-
torskich bazylika Mariacka chce pokazać 
obrazy Kulmbacha; planowana jest duża 
wystawa. 
W projekcie, z którego sfinansowano 
konserwację dzieł Kulmbacha, wzięli 
udział z ramienia Akademii Sztuk Pięk-
nych: prof. Grażyna Kopral, Aleksandra 
Hola, Jarosław Adamowicz, Grzegorz 
Kostecki i Tadeusz Stopka; z bazyliki Ma-
riackiej: ks. Bronisław Fidelus, ks. Da-
riusz Raś i  Agata Wolska.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

PIWNICE GDAŃSKIEGO RATUSZA 
GŁÓWNEGO MIASTA DOSTĘPNE 
DLA ZWIEDZAJĄCYCH 
Zwiedzający gdański Ratusz Głównego 
Miasta mają możliwość obejrzenia nie-
dostępnych dotąd piwnic tej zabytkowej 
budowli. Podziemne pomieszczenia roz-
ciągają się pod całym obiektem, jednak 
na razie udostępniona została tylko część 
piwnic. W jednym z przejść zwiedzający 

mogą oglądać fragmenty dawnych drew-
nianych rurociągów wykonanych z wy-
drążonych wewnątrz pni znalezionych 
w czasie prac archeologicznych na tere-
nie Gdańska. W innym pomieszczeniu 
wyeksponowane zostały plansze informu-
jące o poszczególnych etapach rozbudo-
wy gdańskiego Ratusza Głównomiejskie-
go. W piwnicach, które − podobnie jak 
sama budowla − powstawały stopniowo, 
poczynając od XIV w., widać ślady rozbu-
dów i innych zmian architektonicznych, 
jakie zachodziły w ratuszu. Gdańskie piw-
nice służyły jako magazyny, ale mieściły 
się w nich także cele, w których przeby-
wali aresztanci czekający na osądzenie. 
W najbliższej przyszłości Muzeum Histo-
ryczne Miasta Gdańska chce sukcesyw-
nie zagospodarowywać kolejne podziem-
ne pomieszczenia i udostępniać je tu-
rystom. 

REMONT WROCŁAWSKIEJ PANORAMY 
RACŁAWICKIEJ
Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogło-
siło przetarg na przeprowadzenie remon-
tu zespołu obiektów Panoramy Racła-
wickiej. Do tego przedsięwzięcia przy-
gotowywano się od dość dawna, a prze-
prowadzona ekspertyza wykazała, że ze-
spół obiektów Panoramy Racławickiej 
wykonany został z betonu niskiej jako-
ści, który pod wpływem warunków at-
mosferycznych uległ degradacji, korozję 
betonu spowodowały też pnącza blusz-
czu. Wystąpiło wiele uszkodzeń związa-
nych ze skutkami oddziaływania wilgo-
ci, a także brakiem bieżących remontów 
w okresie eksploatacji. Budynek nie jest 
ocieplony, a dach pokryty starą, miejsca-
mi nieszczelną papą. Posadzka w rotun-
dzie i słupy nośne budynku są popęka-
ne. Planowany remont, oprócz wymiany 

pokrycia dachu, słupów nośnych rotun-
dy, okien, świetlików, posadzek i instala-
cji odgromowej, ma objąć także sanita-
riaty.
Wszystkie prace powinny zakończyć się 
przed 2016 r., ponieważ w tym roku  Wro-
cław będzie Europejską Stolicą Kultury. 

TWIERDZA PRZEMYŚL ZOSTANIE 
ODNOWIONA 

Twierdza Przemyśl ma być odnowiona 
i udostępniona turystom. Sto lat temu 
była trzecią co do wielkości twierdzą, po 
Antwerpii i Verdun. 
Projekt, realizowany przez Związek 
Gmin Fortecznych, ma uratować przed 
degradacją ten unikatowy zabytek. 
Pierwsze efekty już są, bo wycięto drze-
wa i krzewy zasłaniające forty. Ma na-
stąpić rewitalizacja dróg fortecznych, 
zespołu koszarowego w Siedliskach, 
zagospodarowywana jest też trasa od 
Bramy Sanockiej Dolnej przez Fort Trzy 
Krzyże do Bramy na Zniesieniu. 

Stanisław Wyspiański, 
witraż „Bóg Ojciec. 
Stań się”Fragment podziemi gdańskiego ratusza

Rotunda Panoramy Racławickiej we Wrocławiu

Jeden z fortów Twierdzy Przemyśl
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☐ Pani Minister, Szanowna Pani Profesor. Z chwilą nomi-
nacji Pani na urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego spełnił się ważny postulat naszego szeroko pojmo-
wanego środowiska – powierzenie pełnienia tej funkcji oso-
bie o dużym dorobku naukowym i doświadczeniu eksperc-
kim w dziedzinach odpowiadających obszarom działań 
zgodnym z kompetencjami resortu. Nam, w szczególności, 
niezmiernie jest miło, że ministerialną tekę otrzymała nie 
tylko Autorka opublikowanych w „Spotkaniach z Zabytka-
mi” artykułów, ale także członek Rady Redakcyjnej pisma 
i nasz doradca, któremu jesteśmy wdzięczni za udzielone 
nam wcześniej uwagi i podpowiedzi. Życząc samych sukce-
sów w kierowaniu resortem, nie możemy powstrzymać się 
od zadania prostego pytania: czy w tej nowej sytuacji znaj-
duje Pani jeszcze czas na kontynuowanie działalności na-
ukowej i dydaktycznej, czy sprawy te musiały zostać na ja-
kiś czas zawieszone?

− Udaje mi się to w bardzo ograniczonym zakresie. 
W ciągu ostatnich trzech lat, czyli odkąd jestem w re-
sorcie, napisałam dwa artykuły na podstawie własnych, 
nowych badań, co jest dosyć słabym wynikiem dla na-
ukowca. Jestem jednak z nich dumna, bo pozwalają mi 
utrzymywać stały kontakt z rzeczywistością naukową, 
do której − mam nadzieję − kiedyś wrócę. Podobnie 
jest z działalnością dydaktyczną, nie mogę już sobie po-
zwolić na prowadzenie zajęć w takim zakresie, w jakim 
prowadziłam je przed przyjściem do ministerstwa. Cały 
czas zachowuję jednak swoje seminarium doktoranckie, 
bo młodzi ludzie piszą doktoraty w cyklu czteroletnim, 
a przeciąga się to czasem do pięciu, sześciu lat. Nie mogę 
zostawić ich bez opieki naukowej, więc staram się ją spra-
wować najlepiej jak potrafię. Nie jest to wbrew pozorom 
duży problem przy dzisiejszej technice, możliwości kon-
taktów drogą elektroniczną w różnej formie.

☐ Dobrze, w takim razie mówmy o tym, co w ministerstwie. 
W poprzednim numerze „Spotkań z Zabytkami” opubli-
kowaliśmy informację o przyjęciu przez Radę Ministrów 
RP „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki 
nad Zabytkami na lata 2014-2017”. Zacznijmy od spraw 
delikatnych, czyli od finansów. Przyjmując sformułowanie 

w Uchwale Rady Ministrów dotyczącej programu, że jego 
koszt wyniesie 26 668 205 zł, rozumiemy, że finansowanie 
prac konserwatorskich związanych z zabytkami pochodzi 
z innych źródeł budżetowych. Jaki przewiduje się zatem 
udział budżetu w finansowaniu ochrony zabytków w  la-
tach ujętych w programie? Czy nakłady te będą mniejsze, 
czy większe w porównaniu do lat ubiegłych?

− Jestem przekonana, że nie będzie potrzeby zmniej-
szać nakładów. Nie są one jeszcze takie, jak byśmy chcie-
li, ale chyba żadnego państwa na świecie nie stać na to, 
żeby wspierać środkami publicznymi prace konserwator-
skie przy zabytkach w takim zakresie, na jaki te zabytki 
by zasługiwały. Będziemy w związku z tym zawsze w sy-
tuacji „za krótkiej kołdry”. Potrzeby są na pewno więk-
sze w Polsce niż w innych krajach, wynika to z zaniedba-
nia wielu sektorów w okresie PRL-u. Dużo złego zdarzy-
ło się też w okresie transformacji, kiedy wiele obiektów 
zabytkowych straciło swoich właścicieli i zanim nowi 
się znaleźli − kupili obiekty czy wzięli je w dzierżawę − 
szkody już powstały. 

W ostatnich latach środki, które budżet państwa 
przeznaczał w ramach programów ministra na sprawy 
ochrony zabytków, oscylowały w granicach 80 mln rocz-
nie. Jestem przekonana, że nie zejdziemy poniżej tej kwo-
ty, a liczę na jej zwiększenie. Warto przy tym pamiętać, 
że nie uwzględniam w tych 80 milionach ani budżetu 
pozostającego w dyspozycji Kancelarii Prezydenta (czyli 
środków na SKOZK w Krakowie), ani środków pozosta-
jących w dyspozycji wojewodów, którzy mają też możli-
wość prowadzenia swojej polityki ratowania zabytków. 
Nie wspominam też oczywiście o środkach przeznacza-
nych na programy przez samorządy na poziomie gmin, 
powiatów, dużych miast czy województw, bo oczywiście 
takie programy też są.

Biorąc to wszystko pod uwagę − suma środków wy-
dawanych rocznie na konserwację zabytków w Polsce 
jest naprawdę duża. W tych 80 milionach nie uwzględ-
niłam też kwot, które pochodzą z funduszy europejskich 
– unijnych i norweskich – a wygląda na to, że pod tym 
względem kolejne lata będą bardzo dobre, bo w dziale 
dotyczącym wydatków na kulturę środki przeznaczone 

Zrozumieć dziedzictwo 
– rozmowa z minister kultury i dziedzictwa narodowego  
prof. Małgorzatą Omilanowską
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na konserwację i ochronę zabytków będą stanowiły do-
syć istotną partycję. Nakłady na inwestycje w kulturze, 
czyli na istniejące instytucje kultury, będą kierowane 
m.in. na modernizację budynków. W praktyce oznacza 
to, że prawdopodobnie większość przyjętych projektów 
obejmie siedziby instytucji kultury, które mają wartość 
zabytkową i znajdą się w puli beneficjentów korzystają-
cych z tego obszaru. 

☐ Jednym z celów Programu Ochrony Zabytków jest przy-
jęcie potrzebnych regulacji legislacyjnych ułatwiających re-
alizację zadań w dziedzinie ochrony zabytków. Czy chodzi 
tu m.in. o zmianę podległości urzędów konserwatorskich?

− Szczególnie leży nam na sercu nowelizacja Ustawy 
o ochronie zabytków, mająca na celu przywrócenie umo-
cowania merytorycznego Generalnego Konserwatora 
Zabytków. Piotr Żuchowski, który pełni tę funkcję od 
2010 r., jest z wykształcenia historykiem sztuki i pierw-
szym Generalnym Konserwatorem od 2003 r., który ma 
do tego kompetencje. Chcielibyśmy tak zmienić pra-
wo, aby Generalny Konserwator musiał legitymować się 
kompetencjami zawodowymi przynajmniej na takim po-
ziomie, na jakim są wymagane w stosunku do konserwa-
torów wojewódzkich. 

Drugi bardzo ważny element tej zmiany legislacyjnej 
to takie przyporządkowanie wojewódzkich konserwa-
torów, aby ich kontakt i podległość Generalnemu Kon-
serwatorowi Zabytków były bezpośrednie. Oczywiście, 
nie oznacza to zerwania więzi ze służbami administracji 

terenowej, ze służbami wojewody. Tu, ze względu na 
pragmatykę działań, pewne zależności będą musiały po-
zostać, jak choćby możliwość dysponowania służbami 
konserwatorskimi przez wojewodę w sytuacjach kryzy-
sowych – zagrożenia powodziowego czy innej klęski ży-
wiołowej. Liczymy natomiast na to, że powrót konser-
watorów wojewódzkich pod skrzydła Generalnego Kon-
serwatora Zabytków umożliwi przywrócenie istnieją-
cej przed 2003 r. bardzo intensywnej współpracy urzę-
dów wojewódzkich z terenowymi oddziałami dzisiejsze-
go Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W pracy kon-
serwatorów-urzędników szalenie ważna jest możliwość 
oparcia się na dobrych ekspertyzach, bo nie da się sfor-
mułować zasad ochrony zabytków w systemie zero-je-
dynkowych regulaminów. Bardzo często konserwator 
musi sam podejmować decyzje, a przecież każdy zabytek 
jest inny i każdy projekt jego modernizacji czy konserwa-
cji stwarza inne problemy. Po przywróceniu stanu sprzed 
2003 r. eksperci będą bliżej konserwatorów wojewódz-
kich i wtedy łatwiej będzie zorganizować ich pracę.

☐ W rozdziale zatytułowanym „Rola i znaczenie umów 
międzynarodowych w zakresie ochrony zabytków” zabra-
kło nam odniesienia do dwóch (ważnych naszym zdaniem, 
choć różnie dziś ocenianych) dokumentów poświęconych 
kwestiom konserwatorskim: Karty Weneckiej i Karty Kra-
kowskiej 2000. Wydaje się zresztą, że obecnie, szczególnie 
wobec zapisów umieszczonych w Karcie Weneckiej, narosło 
wiele niechęci i kontrowersji. Czy może Pani odnieść się do 
tego problemu?

− Brak odniesienia się do tych dwóch dokumentów 
wynika z pragmatyki prawnej „Krajowego Programu 
Ochrony Zabytków”. Ani Karta Wenecka, ani Karta Kra-
kowska 2000 nie mają charakteru dokumentu przyjęte-
go przez władze czy Parlament Europejski, nie są to także 
oficjalne dyrektywy unijne. Natomiast my − sporządza-
jąc „Krajowy Program” – staraliśmy się przede wszystkim 
wskazywać na umocowania w prawie unijnym i w dyrek-
tywach. Obie wspomniane Karty – to przede wszystkim 
dokumenty dotyczące doktryny konserwatorskiej, któ-
re zostały wypracowane wspólnie przez środowisko kon-
serwatorskie i na pewno są i będą ważnym punktem od-
niesienia dla wielu decyzji i działań podejmowanych tak-
że w obrębie ministerstwa. Zdają sobie jednak państwo 
sprawę z tego, że często ustalenia w nich poczynione są 
kontestowane, dokonywane są wyłomy w realizacji przy-
jętych postanowień, co jakiś czas gorzeją polemiki z tym 
związane. Takie dyskusje są nie do uniknięcia i myślę, 
że dobrze robią środowisku konserwatorskiemu. Na ła-
mach „Spotkań z Zabytkami” miałam już okazję wypo-
wiadać się na temat mojego stosunku jako naukowca do 
spraw chociażby rekonstrukcji i nie mam teraz nic nowe-
go do dodania.

1 | Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego

.................................................................................................
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☐ W „Krajowym Programie Ochrony Zabytków” znalazł 
się też taki zapis: „zwiększenie uspołecznienia ochrony za-
bytków i opieki nad zabytkami; budowanie przez organy 
ochrony zabytków partnerskich relacji z obywatelami, jak 
i propagowanie postaw współodpowiedzialności społecznej 
za zachowanie zabytków (współpraca z mediami, wyko-
rzystywanie mediów elektronicznych, konkursy, itp.)”. Czy 
mogłaby Pani coś więcej powiedzieć na ten temat?

− Doświadczenia innych krajów uczą, że niezależnie 
od wysiłków czynionych przez urzędy różnych szczebli 
i państwo, aby zachować dziedzictwo materialne, o tym, 
czy to się udaje, decydują w gruncie rzeczy ci, od któ-
rych bezpośrednio te obiekty zależą. Są to więc albo ich 
właściciele, albo ich dzierżawcy, albo instytucje, ale także 
użytkownicy, bo jeżeli są to budowle publiczne, to tak-
że użytkownicy są tymi, którzy na bieżąco kontrolują 
stan zabytku, będąc jego gośćmi. I praca, którą widzimy 
przed sobą, to przede wszystkim praca na polu edukacji, 
czyli podnoszenia świadomości i wiedzy o tym, jak waż-
na jest ochrona zabytków i jakimi narzędziami można ją 
sprawować. Bardzo ważna jest także współpraca z tymi 
środowiskami, które są zainteresowane tematem, po to, 
aby potencjał społeczny i potrzebę ludzi angażowania się 
w sprawy ochrony zabytków wykorzystać do wspierania 
służb administracyjnych chociażby w takich aspektach, 
jak monitorowanie stanu obiektów. Proszę pamiętać, że 
często o tym, że źle się dzieje z jakimś zabytkiem, dowia-
dujemy się od ludzi. To oczywiste, bo przecież trudno 
sobie wyobrazić, że służby publiczne, które mają swoje 
ograniczenia (finansowe przede wszystkim), mogą peł-
nić funkcję omnipotentnego kontrolera prowadzącego 
monitoring stanu wszystkich zabytków w Polsce. To nie-
wykonalne. Przez wzrost świadomości społecznej o po-
trzebie troski o nasze zabytki, patrzenie na ręce dewelo-
perowi, który obiecał jedno, a robi drugie, jest szansa, że 
wspólnymi siłami uratujemy więcej.

☐ Czyli przede wszystkim edukacja...

−… jak też zrozumienie, bo myślę, że bardzo ważne 
jest to, żeby ludzie, którzy są właścicielami czy zarządca-
mi zabytkowych obiektów, mieli wewnętrzne przekona-
nie o sensowności i potrzebie ich ratowania.

☐ Rozumiemy, że większość tych propozycji ma wpłynąć na 
zmianę negatywnego stosunku części polskiego społeczeń-
stwa do dziedzictwa kulturowego, jaki ujawnił się w bada-
niach przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa w 2011 r. i przytoczony został w „Krajowym Pro-
gramie”: „[…] aż 14% społeczeństwa twierdzi, że zabyt-
ki w ogóle ich nie interesują. Jest także pewna część społe-
czeństwa, która neutralnie lub źle ocenia rolę zabytków. 
Co dziesiąty uczestnik badań społecznych zleconych przez 

NID uważa, że zabytki w żaden sposób nie wpływają na 
poprawę standardu życia lokalnych społeczności, zdaniem 
7% respondentów zabytki mają negatywny wpływ na stan-
dard życia, ponieważ wymagają ciągłych wydatków, 4% 
ankietowanych uważa, że zabytki ograniczają rozwój in-
frastruktury regionu”. Można powiedzieć, że odsetek takich 
postaw jest relatywnie mały, ale problem pozostaje.

− Nie wyobrażam sobie możliwości przekonania 
100% społeczeństwa do jakiejkolwiek idei, parę osób za-
wsze odpowie na „nie” choćby przez przekorę. Myślę, 
że te cyfry nie są zatrważające. Na pewno powinny nas 
mobilizować do mocniejszych działań i takiego skupie-
nia się nad uświadamianiem, jak ważne − także dla go-
spodarki regionu − są obiekty zabytkowe, bo nikt nie 
ma wątpliwości co do tego, że dobrze traktowany zaby-
tek jest motorem napędowym turystyki w danym regio-
nie, więc ma także przełożenie ekonomiczne, poza war-
tościami uniwersalnymi, związanymi z ideą tożsamości 
narodowej czy ideą piękna. Powinniśmy większy nacisk 
kłaść na edukację dzieci i młodzieży w zakresie popula-
ryzacji wiedzy o zabytkach. Tu ogromną rolę odgrywają 
nie tylko czasopisma papierowe, ale i media elektronicz-
ne. Wierzę też, że współpraca z Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej i położenie większego nacisku w szkołach 
na zainteresowanie zabytkami, co się w wielu regionach 
już bardzo dobrze rozwija, jest tutaj drogą do znalezie-
nia większego zrozumienia. Z wielkim podziwem obser-
wuję nauczycieli − a mamy naprawdę bardzo wielu do-
brych nauczycieli historii, geografii czy języka polskie-
go − którzy potrafią zmobilizować w swojej szkole mło-
dzież czy nawet małe dzieciaki do robienia projektów, 
programów, rozpoznawania zasobów zabytków w ich re-
gionie, zajmowania się nimi w sposób szczególny, orga-
nizowania wypraw szlakiem różnych ciekawostek. To na 
pewno wielka rola nauczycieli, których my jako Mini-
sterstwo Kultury powinniśmy w tym wszystkim wspie-
rać i liczyć na to, że będą z równie wielkim albo jeszcze 
większym zapałem to robić.

☐ I ostatnie pytanie dotyczące „Krajowego Programu”: z po-
danej w nim analizy ochrony dziedzictwa kulturowego na 
poziomie krajowym, rozbitej na cztery kategorie rozpozna-
nia: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia – z oczy-
wistych powodów najbardziej interesują nas tendencje wy-
mienione w kategorii ostatniej. Są to: niedostateczne zaan-
gażowanie społeczne w opiekę nad zabytkami; niedostatecz-
nie rozwinięta edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego; 
presja inwestycyjna na tereny o walorach kulturowych i przy-
rodniczo-kulturowych; niewystarczająca promocja działań 
na rzecz ochrony, konserwacji i rewaloryzacji zabytków oraz 
brak powszechnego zrozumienia potencjału społeczno-eko-
nomicznego dziedzictwa kulturowego. Sporo tego… I jak to 
skomentować? Bo rozumiemy, że jest to zadanie, które…
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−...my sobie sami stawiamy. Proszę pamiętać, że 
strategia, o której mówimy, jest dokumentem progra-
mowym, będącym także zobowiązaniem samego mini-
sterstwa; to nie są wytyczne dla innych, to są również 
wytyczne dla nas samych, w jakich kierunkach mamy 
działać. Uświadomienie sobie wszystkich zagrożeń, ta-
kie właśnie enumeratywne ich wymienienie ma służyć 
wsparciu, zmobilizowaniu naszych działań do tego, 
aby owym zagrożeniom czy ich skutkom zapobiec. 
Mamy zamiar wypracowywać modele takiej współpra-
cy z inwestorami, aby ich działalność nie była zagroże-
niem dla zabytków, bo nie musi nim być. Wiele bar-
dzo dobrych przykładów w Polsce pokazuje, że inwe-
storzy potrafią ze zrozumieniem podejść do substancji 
zabytkowej, świetnie ją adaptować do nowych potrzeb 
i w rezultacie uzyskać efekt dużo atrakcyjniejszej bu-
dowli także dla mieszkańców. Niezłym tego przykła-
dem, pomimo wielu uchybień konserwatorskich, jest 
łódzka Manufaktura. Pod względem funkcji jest jed-
nym z wielu tego rodzaju obiektów w Polsce, ale dzię-
ki temu, że powstała w adaptowanych i w znacznym 
stopniu uratowanych budynkach przędzalni Poznań-
skiego, uzyskała walor unikatowości w skali całej Pol-
ski. Jest obiektem atrakcyjnym, odwiedzanym nie dla 
zawartości sklepów czy funkcjonujących tam restau-
racji. Sama atrakcyjność tego założenia powoduje, że 
ludzie tam przyjeżdżają i chętniej spędzają czas niż 
w typowych zespołach handlowo-usługowych, które 

wpisują się w szeroko rozumiane pojęcie architekto-
nicznej konfekcji.

☐ Przed Panią wielkie zadanie kontynuowania i prawi-
dłowego zamknięcia wielu rozpoczętych już dużych i ma-
łych projektów ministerstwa. Które z nich w najbliższym 
czasie będą wymagały szczególnej opieki resortu ze wzglę-
du na stopień ich zaawansowania i zbliżający się czas ich 
zakończenia?

− Już 28 października uroczyste otwarcie Muzeum 
Historii Żydów Polskich. Z dużych unijnych projektów 
czeka nas jeszcze ukończenie w przyszłym roku opóźnio-
nej budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, 
a w czerwcu oficjalne otwarcie po urządzeniu galerii Mu-
zeum Śląskiego w Katowicach. Czekamy na dokończe-
nie projektu związanego z rewitalizacją zespołu rogaliń-
skiego i nową ekspozycją w Rogalinie. Ukończonych zo-
stanie także kilkanaście mniejszych, ale bardzo istotnych 
inwestycji, które rozpoczęliśmy w tym roku ze środków 
funduszy norweskich, one też mają bardzo krótki termin 
realizacyjny. W najbliższym roku będą również finisze 
prac ze środków unijnych z tzw. dogrywki, czyli z pienię-
dzy, które zostały z pierwszych konkursów, i które po-
zyskaliśmy dodatkowo dzięki właściwemu spożytkowa-
niu pierwszej transzy. Należy do nich błyskawicznie po-
stępująca rekonstrukcja i modernizacja Pawilonu Czte-
rech Kopuł Hansa Poelziga we Wrocławiu. Ten piękny 

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

2 | Fragment zabudowań 
łódzkiej Manufaktury
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obiekt zbudowany na Wystawę Stulecia, a w latach po-
wojennych wykorzystywany jako zaplecze wytwórni fil-
mów, był tak zdegradowany technicznie, że właściwie 
wydawało się, że już nie uda się go uratować. Tymczasem 
dzięki środkom europejskim, już w tej chwili widać, że to 
będzie fantastyczna nowa przestrzeń muzealnicza, czwo-
robok złożony z czterech ciągów sal wystawienniczych. 
Wszystkie elewacje budynku są już gotowe. Powstaje tak-
że wiele trochę mniejszych, ale równie istotnych projek-
tów w ramach funduszy norweskich, np. remont zabyt-
kowej zajezdni w Warszawie przy ul. Madalińskiego, któ-
ra będzie przystosowana na potrzeby Nowego Teatru, 
jako jego nowa, zmodernizowana siedziba. Projekt ten 
jest robiony pod nadzorem konserwatorskim, dzięki cze-
mu budynek zajezdni zachowa swoją strukturę i kształt 
poprzemysłowy, a jednocześnie zafunkcjonuje jako sie-
dziba instytucji kultury. Naprawdę jest tego długa lista, 
kilkadziesiąt projektów. 

☐ A na jakim etapie znajdują się obecnie przygotowania 
do przyszłorocznego Kongresu Muzealników w Łodzi, 
z którym nie tylko Stowarzyszenie Muzealników Polskich 
aplikujące do ministerstwa o zorganizowanie tego wyda-
rzenia, ale także wiele innych osób związanych z muzeami 
w Polsce wiąże duże nadzieje, i co z ujawnionym w minio-
nym roku przez ministra Bogdana Zdrojewskiego pomy-
słem utworzenia nowej krajowej listy dotyczącej zabytków 
ruchomych, na którą byłyby wpisywane – cokolwiek miało-
by to znaczyć – Skarby Kultury Polskiej?

− Przygotowania do I Kongresu Muzealników Pol-
skich idą pełną parą. Są już zapisane w projekcie przy-
szłorocznego budżetu środki na jego zorganizowanie, 
żeby wszyscy, którzy się angażują w ten społeczny pro-
jekt, mieli przekonanie, że nie wykonują tej pracy na 
darmo. Zamierzenie jest rzeczywiście bardzo duże, 
ponieważ chcemy spotkać ponad tysiąc polskich mu-
zealników w jednym miejscu. Zależy nam bardzo, 
żeby sprawy finansowe nie były dla muzealników po-
wodem, dla którego zrezygnują z przyjazdu, zwłaszcza 
dla tych pracujących w małych, niskobudżetowych 
muzeach. Staramy się, aby kongres był dostępny dla 
wszystkich zainteresowanych. Pracuje nad nim rada 
programowa, która się już wiosną ukonstytuowała, 
jest cała grupa organizacji muzealniczych i okołomu-
zealniczych, zaangażowanych w przygotowanie kon-
gresu. Zrobiono już rezerwację hotelową i rezerwa-
cję pomieszczeń, a także zarys programu. Kongres po-
myślany jest nie tylko jako okazja do podsumowania 
dotychczasowych doświadczeń i podzielenia się nimi 
jednych muzeów i drugich, ale również wypracowania 
pewnych dokumentów programowych o charakterze 
rekomendacji dla przyszłych zarządców tego obszaru. 
Oprócz muzealników zapraszamy na kongres także 
mecenasów, organizatorów, a więc władze samorządo-
we, które są organizatorami wielu muzeów. Chcemy, 
aby muzealnicy dzielili się doświadczeniami w zakre-
sie edukacji i kształcenia edukatorów, pracy z wolon-
tariuszami. Są muzea, które mają znakomite doświad-
czenia z wolontariatem, ale są też takie, które w ogó-
le nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Chcemy tak-
że, żeby z muzealnikami spotkali się sponsorzy i po-
wiedzieli, jakie są ich oczekiwania, na jakich warun-
kach chcą wchodzić w sponsoring. Chcemy, żeby dy-
rektorzy i zespoły zajmujące się budową nowych mu-
zeów podzielili się swoimi doświadczeniami w zakre-
sie tworzenia placówki muzealnej. Myślę, że czas po-
wstawania nowych, wielkich muzeów mamy powoli 
za sobą, ale jestem przekonana, że w następnym dzie-
sięcioleciu powstanie wiele nowych muzealnych pla-
cówek w mniejszej skali, dla których organizatorem 
będą samorządy, bo tu, moim zdaniem, ich ambicje 
jeszcze nie zostały wyczerpane. Dobrze byłoby zatem, 

3 | Wizyta minister Małgorzaty Omilanowskiej we wrocławskim Pawilonie 
Czterech Kopuł
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żeby samorządowcy mieli świadomość, co trzeba wie-
dzieć, zanim się podejmie takie przedsięwzięcie. Do-
bry pomysł na muzeum, to za mało.

☐ Czy będzie tam również panel poświęcony problemom 
osób niepełnosprawnych?

− Tak, oczywiście. Problematyka, którą zajmą się 
uczestnicy kongresu jest niezwykle bogata. Ale wcze-
śniej, bo już w drugim tygodniu listopada, organizujemy 
trzydniową, dużą międzynarodową konferencję, poświę-
coną problematyce restytucji dzieł sztuki. Chcemy pod-
sumować nasze doświadczenia w zakresie odzyskiwania 
dzieł sztuki, prowadzenia badań proweniencyjnych, po-
dzielić się naszymi doświadczeniami z innymi krajami, 
posłuchać, jakie są ich doświadczenia w tym zakresie. Za-
praszamy wielu specjalistów z kilku dziedzin; organiza-
torem konferencji jest Międzynarodowe Centrum Kul-
tury w Krakowie.

☐ To ważna wiadomość. O konferencji piszemy krótko 
w  innym miejscu w numerze. Ale to, co nas najbardziej 
cieszy – to coraz częstsze powroty naszych utraconych przed 
laty dzieł sztuki, „szczęśliwe powroty” – tak je nazywamy…

− Nie tak dawno wróciło płótno „Via Cassia koło 
Rzymu” Oswalda Achenbacha. To było dla mnie nie-
zwykle wzruszające doświadczenie. O tym, że zgłosili-
śmy roszczenia do tego obrazu i wstrzymaliśmy aukcję, 

właściciel dzieła – młody człowiek – dowiedział się 
z  domu aukcyjnego. Obraz pochodził z Muzeum Ślą-
skiego we Wrocławiu, ale został ukradziony ze składni-
cy muzealnej już po wojnie. Kiedy właściciel poznał jego 
historię, długo się nie zastanawiał. Skonsultował sprawę 
z rodzicami i po prostu powiedział: oddaję.

☐ Bardzo piękna postawa. I skromna. Właściciel chciał po-
zostać anonimowy…

− Rzeczywiście, nie chciał podawać nazwiska, dodam 
natomiast, iż otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Wracając do pytania o Skarby Kultury Polskiej, 
jest to przedłożenie poselskie. Grupa posłów PSL-u zło-
żyła już podpisy na tym dokumencie i czekamy na pierw-
sze czytanie projektu.

☐ Ale kiedy całe postępowanie legislacyjne zostanie już 
zakończone to Ministerstwo będzie realizowało wpisy na 
nową listę...

− Oczywiście, tak. Stanowisko rządu w stosunku do 
tego projektu będzie pozytywne.

☐ Bardzo dziękujemy za rozmowę i  raz jeszcze życzymy 
sukcesów w kierowaniu resortem.

Rozmawiali: Wojciech Przybyszewski  
i Lidia Bruszewska

4 | Przekazanie obrazu 
Oswalda Achenbacha 
„Via Cassia koło 
Rzymu” do zbiorów 
Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu

(zdjęcia: 1, 3, 4 – Danuta 
Matloch, 2 – Grzegorz 
Milletaurus) 

...............................
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Na północnym skłonie 
Karpat Wschodnich leży 
huculska wieś Rafajłowa 
– dziś Bystrycia (Ukra-

ina). Wieś ta wsławiła się bohater-
skimi walkami toczonymi przez II 
Brygadę Legionów Polskich z  woj-
skami rosyjskimi na początku pierw-
szej wojny światowej – na przełomie 
lat 1914 i 1915. Do historii przeszła 
jako miejsce utworzenia przez grupę 
późniejszego generała Józefa Hallera 
tzw. Rzeczypospolitej Rafajłowskiej, 
pierwszego od rozbiorowych czasów 
i  de facto (choć nie de iure) wolne-
go od zaborcy i  pozostającego pod 
polską jurysdykcją obszaru. Rafaj-
łowa, podobnie jak wsławione ułań-
skimi szarżami Somosierra czy Ro-
kitna, stanowi w  naszej historiogra-
fii symbol pełnych poświęcenia walk 

odradzającego się polskiego wojska 
o niepodległość. 

W bieżącym roku mija setna rocz-
nica tych epokowych wydarzeń. Po-
została po nich wśród mieszkańców 
dzisiejszej Rafajłowej, ale też i utrwa-
lana przez odwiedzających, żywa pa-
mięć. Podtrzymują ją zachowane na 
miejscu pomniki i inne obiekty zabyt-
kowe związane z rafajłowską epopeją. 

Pierwszy zabytkowy obiekt znaj-
duje się w  centrum wsi, przy rozwi-
dleniu dróg – jest to dawny budynek 
zarządu leśnego, tzw. Zarządcówka, 
w  latach międzywojennych nazywana 
„Hallerówką”, gdyż zimą 1914/1915 
była siedzibą sztabu legionowej grupy 
Józefa Hallera. Jest to budowla solid-
na, o drewnianej konstrukcji zrębowej 
(wym. 10 x 20 m), wzniesiona zapew-
ne jeszcze w  drugiej połowie XIX  w., 

otynkowana, z dwuspadowym dachem 
krytym pierwotnie dachówką i z przy-
budowaną z  prawej strony sienią. Za 
budynkiem znajdowały się (obecnie 
nie istnieją) zabudowania gospodar-
cze oraz zachowana do dziś kamienna 
ziemna piwnica z wyrytą nad wejściem 
datą: 1907. Przed 1914 r. zamieszkiwał 
„Zarządcówkę” „inżynier lasowy” Ka-
zimierz Rozwadowski, zarządca rafaj-
łowskiego rewiru lasów państwowych, 
dzierżawionego przez Artura i  An-
drzeja Potockich z Krzeszowic. Na po-
czątku działań wojennych obiekt zo-
stał zajęty przez „lustratora lasów” Ka-
weckiego z  pobliskiej Zielonej, który 
jednak wnet umknął przed zbliżający-
mi się Rosjanami. Wtedy właśnie dom 
oglądał rotmistrz Legionów Polskich 
Jan Dunin-Brzeziński, który tak zapi-
sał swe spostrzeżenia: „Widać było, że 
właściciele co dopiero przed Moskalami 
uciekli, a więc bardzo ładnie urządzony 
wewnątrz, śliczne fotografie pani domu, 
w  szafach suknie, buduar bardzo ele-
gancki, mydła, perfumy, pełno ładnych 
obrazów […]. Jakżeż ten domek w parę 
miesięcy później wyglądał! Strzaska-
ny od rosyjskich szrapneli […]”. Tu nale-
ży wspomnieć, że nieopodal budynku 
znajdowały się okopy, w których dziel-
nie bronili się polscy legioniści podczas 
bitwy o Rafajłową w nocy z 23 na 24 
stycznia 1915 r. W okresie międzywo-
jennym budynek zarządu leśnego mie-
ścił mieszkanie urzędującego w  Ra-
fajłowej nadleśniczego; ostatnim pol-
skim urzędnikiem pełniącym tę funk-
cję był od połowy 1939 do 1943  r. 
Stefan Chrzanowski. Za jego czasów 

Na legionowym szlaku

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

1 | Zarządcówka, tzw. Hallerówka w Rafajłowej

2 | 3 | Kaplica w Rafajłowej; pocztówka 
z 1939 r. (2) oraz stan obecny (3)  
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Kolejnym zabytkiem w  Rafajło-
wej jest dawna kaplica rzymskokato-
licka – dziś cerkiew rytu greckiego. 
W czasach, gdy powstała, więc na po-
czątku XX w., była jednym z  nielicz-
nych drewnianych katolickich obiek-
tów sakralnych obrządku łacińskiego 
na terenie dawnej Galicji Wschodniej. 

za gankiem (od frontu) mieścił się ga-
binet nadleśniczego, na lewo od nie-
go – salon, na prawo – sypialnia i po-
kój dziecinny. Tylną część domu zaj-
mowały: klatka schodowa i  łazienka 
z  WC, oddzielone od pokoi sypial-
nych korytarzem, dalej kuchnia, jadal-
nia i  pokój gościnny. Budynek, prze-
kryty wtedy blachą, był jak na owe 
czasy nowocześnie wyposażony – na 
poddaszu znajdował się izolowany ter-
micznie zbiornik na wodę, zapewnia-
jący jej grawitacyjny dopływ, a obok 
budynku – zbiornik na ścieki. Nieste-
ty, dziś dawna „Hallerówka” jest zu-
pełnie opuszczona i  popada w  ruinę, 
choć ślady dawnej jej świetności moż-
na jeszcze dostrzec. Niejasny i nieure-
gulowany stan własnościowy obiektu 
oraz brak na miejscu odpowiednich 
środków finansowych uniemożliwia-
ją jego rewitalizację mimo przychyl-
nie przyjętego przez miejscowe wła-
dze wielokrotnie zgłaszanego postu-
latu wykorzystania go na cele kultury, 
np. dla pomieszczenia lokalnego mu-
zeum historyczno-etnograficznego.

Wzniesiona została w  1910  r., gdy 
proboszczem nadwórniańskiej para-
fii był ks. Tomasz Trzebunia. Była to 
budowla drewniana, nawiązująca do 
stylu „tyrolskiego” i  właściwego mu 
zewnętrznego zdobienia „laubzego-
wego”, modnego wówczas w  Gali-
cji i  w  pewnym okresie lansowanego 

2

3
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w  tamtejszych c.k. szkołach zawodo-
wych przemysłu drzewnego (w Zako-
panem i Kołomyi). Jednonawowy kor-
pus świątyni (13,50 x 6,70 m), z pię-
ciościennym prezbiterium, o  kon-
strukcji zrębowej ścian z  lekko ocio-
sanych bali drewnianych, szalowa-
nych na zewnątrz, przepruty oknami 
oświetlającymi wnętrze, miał jedno-
kalenicowy dach o połaciach krytych 
żelazną blachą. Od frontu poprze-
dzała nawę otwarta kruchta z  pulpi-
towym dachem, po lewej stronie pre-
zbiterium znajdowała się mała zakry-
stia (2,70 x 1,40 m). Szczyt kościół-
ka wieńczyła wysmukła wieżyczka-sy-
gnaturka w formie ostrosłupa posado-
wionego na niskim heksagonalnym 
bębnie, z krzyżem żelaznym na wierz-
chołku. Tak więc już trzy lata przed 
wybuchem pierwszej wojny świato-
wej kaplica służyła wiernym, a  pod-
czas wojny była świadkiem krwawych 
zmagań oddziałów Legionów Pol-
skich z  nacierającymi wojskami ro-
syjskimi. Artyleria legionowa, ma-
jąca swe pozycje przed kaplicą, sku-
tecznie odparła natarcie ciągnących 
od Nadwórnej wybranych oddziałów 
71. dywizji piechoty gen. Ławrentie-
wa, zadając im ciężkie straty poprzez 
celne wstrzelenie się w  znajdujące się 
w  zwężeniu doliny Bystrzycy kolum-
ny wroga.

Dokładniejszy opis świątyni oraz 
otaczającego ją terenu można sporzą-
dzić na podstawie inwentarza kapli-
cy z  1934  r., kiedy to przejmował ją 
w  opiekę nowy nadwórniański pro-
boszcz − ks. Józef Smaczniak, w  na-
stępstwie odchodzącego na emerytu-
rę ks. Tomasza Trzebuni. Kaplica była 
wówczas w dobrym stanie, a cała par-
cela ogrodzona drewnianym sztache-
towym płotem. Tuż na prawo od znaj-
dującego się przy świątyni pomni-
ka legionistów ustawiono niewysoką 
drewnianą dzwonniczkę, wyposażoną 
w niewielkich rozmiarów dzwon. We-
wnątrz kaplicy znajdował się ołtarz 
główny „złocony i  pięknie rzeźbiony”, 
z obrazem Matki Bożej (kopia Muril-
la) i  Jezusa na krzyżu. Bogate – rzeź-
bione i pozłacane − było także drew-
niane tabernakulum, a oprawy do-
pełniały dwa umieszczone na ołtarzu 

rzeźbione i złocone anioły. Dwa ołta-
rze boczne, bez nastaw górnych, usta-
wiono w narożach ścian: ołtarz z ob-
razem św. Antoniego oraz ołtarz z fi-
gurką Serca Jezusowego. W  wyposa-
żeniu kaplicy znajdował się zakupio-
ny w 1932 r. jeden konfesjonał z lim-
bowego drewna, nie było ambony, or-
ganów czy nawet fisharmonii, były 
natomiast rozmaite sprzęty i  naczy-
nia liturgiczne, a więc ławki drewnia-
ne, kredens, krzyże i chorągwie proce-
syjne, kandelabry, lichtarze, dzwonki, 
ornaty itp. 

Po wybuchu drugiej wojny świato-
wej i zajęciu tych terenów przez Zwią-
zek Radziecki kaplica przestała pełnić 
funkcje kultowe. Następnie, podczas 
okupacji niemieckiej, został zabra-
ny na przetopienie dzwon z  przyko-
ścielnej dzwonniczki, a po ponownym 
wkroczeniu wojsk radzieckich usu-
nięto z  wieżyczki krzyż i  rozgrabio-
no  wyposażenie wnętrza. Po 1945 r. 
usunięto i samą wieżyczkę, co wydat-
nie odebrało jej dawny wygląd. Opu-
stoszały i  okaleczony budynek ko-
ściółka przysposobiono do innych ce-
lów. Wycięto w ścianach nowe otwo-
ry okienne i  drzwiowe, korpus bu-
dynku za prezbiterium powiększono 
niekształtną murowaną przybudów-
ką, otwartą niegdyś kruchtę obudo-
wano ściankami wyposażonymi przy 
wejściu w  okna, a wnętrze podzielo-
no na dwie kondygnacje. Początkowo 
znalazł tam pomieszczenie miejsco-
wy klub, w połowie lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia restaura-
cja, a do około 2000 r. − wiejski sklep. 
Następnie, po niezbyt długim okresie 
pustostanu budynek przejęła miejsco-
wa, odradzająca się wspólnota grecko-
katolicka. Podjęła się ona dokonania 
własnymi skromnymi siłami koniecz-
nego remontu budynku dla pełnie-
nia funkcji cerkwi greckokatolickiej. 
Na szczycie budynku oraz nad wej-
ściem umieszczono proste drewniane 
krzyże, usunięto dawniejsze przerób-
ki poprzez wstawienie w ściany drew-
nianych bali. Ściany oszalowano no-
wym drewnem, a dach przekryto cyn-
kowaną blachą. Zrezygnowano jed-
nak z  przywrócenia wieżyczce pier-
wotnej formy – łatwiejsze bowiem, 

a także nawiązujące do nowej funkcji 
okazało się zastąpienie jej przesunię-
tą ku środkowi kalenicy znacznie niż-
szą wieżyczką z  charakterystycznym 
dla cerkwi kopulastym, zwieńczonym 
krzyżem hełmem. Także trzy mniej-
szych rozmiarów „banie” z  krzyżami 
umieszczono na pulpitowym, okry-
wającym kruchtę dachu. Wnętrze ka-
plicy oszalowano drewnianą boaze-
rią i w skromny sposób przysposobio-
no do pełnienia liturgii w nowym ob-
rządku. Świątynia, jako następczyni 
dawnej cerkwi greckokatolickiej pod 
wezwaniem św. Jerzego, otrzymała 
tego właśnie świętego jako swego pa-
trona.

W bezpośredniej bliskości kaplicy 
znajduje się kolejny zabytkowy obiekt 
Rafajłowej – cmentarz legionistów 
z  czasów Rzeczypospolitej Rafajłow-
skiej. Centralnym jego punktem jest 
pomnik legionistów, któremu towa-
rzyszą proste, drewniane krzyże zna-
czące mogiły poległych legionistów. 
Pomnik ten jest jednym z najważniej-
szych, zachowanych do dziś obiektów 
historycznych upamiętniających śla-
dy walk Legionów Polskich w Karpa-
tach Wschodnich. Na leżącej u stóp 
pomnika tablicy znajduje się zapis 
nazwisk legionistów poległych tam 
u schyłku 1914 i  początku 1915  r., 
zwykle młodych chłopców, często 
uczniów nawet czy studentów, jak np. 
19-letniego Adama Klakurki, „słucha-
cza praw”. Kamienny obelisk wznie-
siony został staraniem inteligencji po-
wiatu nadwórniańskiego w  1920  r. 
− nie jest znany jednakże jego autor 
ani też źródłowe dokumenty będą-
ce podstawą (niekompletnej) prezen-
tacji nazwisk poległych, które wyryto 
na tablicy umieszczonej przed obeli-
skiem. Początkowo była tam inna pły-
ta inskrypcyjna. Kiedy zmiany doko-
nano – dokładnie nie wiadomo, być 
może równocześnie z  umieszczeniem 
nowego, żelaznego krzyża na Przełę-
czy Legionów, więc w  1931  r. W  tej 
nowej już formie występuje tablica na 
fotografiach z końca lat trzydziestych, 
m.in. autorstwa Adama Lenkiewicza. 
Wieńczący niegdyś obelisk, a  usu-
nięty w  czasach radzieckich krzyż 
kamienny został zastąpiony przez 
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tam drewniany krzyż, na którym pie-
chur Adam Szania wyrył bagnetem 
prosty czterowiersz:
„MŁODZIEŻY POLSKA ! PATRZ NA 
TEN KRZYŻ ! /
LEGIONY POLSKIE DŹWIGNĘŁY GO 
WZWYŻ, /
PRZECHODZĄC GÓRY, LASY I WAŁY /
DO CIEBIE, POLSKO, I DLA TWEJ 
CHWAŁY !”.

Krzyż ten był niegdyś wśród mło-
dzieży, zwłaszcza harcerzy i  tury-
stów, powszechnie znany. W okresie 
międzywojennym pomniki i  cmen-
tarne kwatery legionowe były oto-
czone szczególną opieką. Rogodze 
Wielkie zajęły więc poczesne miej-
sce wśród pomników o  znaczeniu 
ogólnonarodowym. Pierwotny krzyż 
zastąpiono kolejnym drewnianym, 
a ten w  1931  r. żelaznym, osadzo-
nym w  kamiennym kopcu. W  nim, 
od strony wschodniej, umieszczo-
no dwie piaskowcowe tablice: gór-
ną, na której wyryto powyższe strofy, 
oraz dolną z  inskrypcją fundacyjną. 
Obie tablice zachowały się do dziś. 

współczesnych mieszkańców dawnej 
Rafajłowej krzyżem stalowym, nie-
rdzewnym, i choć odbiega on w spo-
sób znaczący od pierwowzoru, to sta-
nowi dowód ich uszanowania i dbało-
ści o zabytki wspólnej historii. 

Ostatni historyczny obiekt na tym 
terenie to krzyż na Przełęczy Legio-
nów (Rogodze Wielkie), zwanej nie-
kiedy błędnie Pantyrską. Przez prze-
łęcz tę oddziały Legionów zbudowały 
w trudnym górskim terenie i rekordo-
wo krótkim czasie kilku zaledwie dni 
tzw. Drogę Legionów, służącą szyb-
kiemu przeprawieniu się do Rafajło-
wej przez grzbiet Karpat, stanowiący 
historyczną granicę Polski i  Węgier. 
Podczas przekraczania jej (28 paź-
dziernika 1914 r.) legioniści wznieśli 

Krzyż wykonano ze stalowej odle-
wanej rury o  średnicy 13 cm i  gru-
bości płaszcza 6 mm. Liczy on około 
8 m wysokości, przy rozpiętości ra-
mion około 3 m. Jego podstawę sta-
nowi kopiec zbudowany z  piaskow-
cowych złomów o wysokości 2,15 m 
i  obwodzie u podstawy około 17 m. 
Przestrzenie między głazami wypeł-
nia ziemia, porośnięta drobną roślin-
nością. Solidny materiał i mocne po-
sadowienie pozwoliły tej konstruk-
cji przetrwać do dziś w stanie prawie 
nienaruszonym. Drobne uszkodze-
nia są pozostałością prób zwalenia 
krzyża w  czasach radzieckich, cze-
go dowodem jest ślad nadpiłowania 
i  przecięcia rury w  jej dolnej części 
piłą do metalu oraz otwory i wgnie-
cenia od ostrzelania z  broni ma-
szynowej, zniszczona także została 
(skuta i  zatarta) marmurowa plakie-
ta − odznaka II Brygady Legionów, 
umieszczona w kamieniu nad cztero-
wierszem na górnej tablicy. 

Jan Skłodowski

4 | Pomnik legionistów na cmentarzu 
w Rafajłowej

5 | Krzyż na Przełęczy Legionów

(zdjęcia: 1, 3-5 – Jan Skłodowski, 2 – Adam 
Lenkiewicz)

................................................................................
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Legiony Polskie na znaczkach 
i kartkach pocztowych

Z okazji setnej rocznicy wy-
marszu Pierwszej Kompa-
nii Kadrowej z krakowskich 
Oleandrów oraz walk Le-

gionów Polskich w Karpatach Wschod-
nich, w pierwszych dniach sierpnia br. 
Poczta Polska SA wprowadziła do obie-
gu całostkę oraz znaczek pocztowy upa-
miętniające te wydarzenia.

5 sierpnia 2014 r. została wpro-
wadzona do obiegu kartka pocztowa 

z  nadrukowanym znakiem opłaty pocz-
towej o wartości 2,35 zł, emisji: „100. 
rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii 
Kadrowej z krakowskich Oleandrów”. 
W prawym górnym rogu strony adre-
sowej kartki nadrukowano znak opłaty 
pocztowej, na którym przedstawiono Jó-
zefa Piłsudskiego, a poniżej podpis: „Ko-
mendant I Brygady Legionów Polskich 
J.  Piłsudski, fot. J. Ryś 1914 roku”. Do 
znaku dołączono przywieszkę z napisem: 

„PRIORYTET”. W części ilustracyjnej 
kartki umieszczono reprodukcję (holo-
typia barwna) obrazu Jerzego Kossaka 
z 1934 r. (ze zbiorów Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie), przedstawia-
jącego stojących przed frontem kompa-
nii: J. Piłsudskiego, W. Sławka, K. Sosn-
kowskiego, W. Belinę-Prażmowskie-
go i  T.  Kasprzyckiego. W górnej części 
kartki – napis: „100. rocznica wymarszu 
Pierwszej Kompanii Kadrowej z krakow-
skich Oleandrów”. Kartkę o wymiarach 
105 x 148 mm wydrukowano jedno-
stronnie, techniką off setową, na kartonie 
białym, w nakładzie 19 500 sztuk. Auto-
rem projektu jest Karol Tabaka.

W dniu wprowadzenia całostki do 
obiegu Urząd Pocztowy Kraków 1 sto-
sował okolicznościowy stempel, na któ-
rym umieszczono datę i miejsce stoso-
wania stempla, faksymile podpisu J. Pił-
sudskiego oraz napis: „100. ROCZNICA 
WYMARSZU PIERWSZEJ KOMPANII 
KADROWEJ Z KRAKOWSKICH OLE-
ANDRÓW”.

Dzień później wprowadzono do obie-
gu znaczek pocztowy o nominale 8,50 zł, 
emisji „Legiony Polskie”. Znaczek wydru-
kowano techniką stalorytniczą i rotogra-
wiurową, na papierze fl uorescencyjnym, 
w formacie 54 x 54 mm (w bloku 77 x 
104 mm), w nakładzie 200 000 szt. Z tej 
okazji została wydana również koperta 
Pierwszego Dnia Obiegu (w formacie A5 
– 148 x 210 mm), na której przedstawio-
no krzyż z Przełęczy Legionów, a obok 
niego, znany nam już z poprzedniego ar-
tykułu, czterowiersz z tablicy znajdującej 
się pod monumentem. Autorem znaczka 
oraz koperty FDC jest także Karol Taba-
ka. Portret marszałka rytował Przemysław 
Krajewski.

☐

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

1 | Kartka pocztowa 
wydana z okazji setnej 
rocznicy wymarszu 
z Krakowa Pierwszej 
Kompanii Kadrowej

2 | Koperta FDC 
ze znaczkiem emisji 
„Legiony Polskie”

1

2
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W zbiorach Jerzego My-
cielskiego (1856- 
-1928), historyka 
sztuki, profesora  Uni-

wersytetu Jagiellońskiego i  kolekcjo-
nera, ofiarowanych zapisem testamen-
towym z 30 czerwca 1927 r. Wawelo-
wi (testament ogłoszono 28 września 
1928 r.), znajdowało się sto prac o te-
matyce legionowej, w  tym dwadzie-
ścia trzy dedykowane ułanom; część 
z nich zaginęła w czasie drugiej wojny 
światowej.

Wśród utraconych dzieł wyróż-
niał się wartościami artystyczny-
mi niewielki, akwarelowy portret 
Władysława Beliny-Prażmowskiego 

(1888-1938), pędzla Zygmunta Roz-
wadowskiego (1870-1950). Legen-
darny dowódca pierwszego patrolu 
strzeleckiego, który przeszedł przez 
granicę zaborów, twórca kawalerii le-
gionowej, późniejszy prezydent Kra-
kowa i wojewoda lwowski – był często 
uwieczniany zarówno przez malarzy, 
jak i  literatów. Śladem jego popular-
ności są utwory: Pan Belina Edwarda 
Słońskiego, a także Śpiewka oddzia-
łu Beliny, Piosnka I szwadronu uła-
nów Beliny, O pierwszym patrolu (Pol-
skie pieśni..., s.  56-57, 71-73). Akwa-
rela „Belina na »Irmaku«”  (papier, 
wym. 34 x 48 cm; sygn. i  dat. l. g.: / 
Kozy 26/II 1915 / Z. Rozwadowski), 

znana jedynie z  fotografii, powstała 
w lutym 1915 r. w miejscowości Kozy 
koło Kęt, w  której  kwaterowali „be-
liniacy”. Piotr Hubiak wzmiankował, 
że Irmak – koń „wiśniowo-gniady, pół-
krwi angielskiej” – pochodził ze stajni 
w Krzeszowicach (Belina i  jego ułani, 
Kraków 2003, s.  102). Rozwadowski 
namalował trzy akwarele, wyobraża-
jąc Belinę na Irmaku, a także na Białce 
i  Śnieżce, dwie pierwsze zostały spo-
pularyzowane przez Naczelny Komi-
tet Narodowy jako kartki pocztowe.

Wirtuozerię artysty docenił Jerzy 
Remer, który, omawiając krakowską 
wystawę legionową w roku 1916, na-
pisał: „Patrzmyż na rotm. Belinę. Sie-
dzi na koniu jak Kmicic. Koń i  czło-
wiek czują się, nawet patrzą, w  je-
den cel. A co za gracya w  tych nogach 
»Irmaka«, co za czujność i  bystrość 
uszu, jaka duma i pewność w postawie 
przednich odnóż. To są prawdziwi fa-
rys i  wicher” (Legiony w  sztuce. Wy-
stawa w Pałacu Sztuk Pięknych w Kra-
kowie [Kraków 1916], s.  82). Dzieło 
Rozwadowskiego przekonuje o  słusz-
ności spostrzeżenia Wacławy Milew-
skiej i  Marii Zientary, że oglądając 
konne wizerunki jego pędzla „mamy 
właściwie do czynienia za każdym ra-
zem z  portretem podwójnym – ułana 
i  jego wierzchowca” (Sztuka Legionów 

Przedstawienia  
ułanów legionowych  
w zbiorach Jerzego Mycielskiego

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

1 | Zygmunt Rozwadowski, „Belina na 
»Irmaku«”, 1915 (do 1939 r. w Państwowych 
Zbiorach Sztuki na Wawelu, praca zaginiona 
w czasie drugiej wojny światowej)
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Polskich i  jej twórcy 1914-1918, Kra-
ków 1999, s. 178).

Z postacią Beliny wiąże się 
inna praca ze zbiorów Mycielskie-
go, autorstwa Kajetana Stefanowi-
cza (1886-1920), lwowskiego mala-
rza, służącego (podobnie jak Roz-
wadowski) w  1.  pułku ułanów. My-
cielski posiadał trzy dzieła Stefano-
wicza (wszystkie z  roku 1916), dwa 
rysunki piórkiem i  czarnym tuszem 
na podkładzie ołówkowym: „Bywaj 
zdrowa mi jedyna, jutro siądę na ko-
nika!” (papier naklejony na tektu-
rę, wym. 33,8 x 25,5 cm, sygn. i dat. 
p. d.: Stefanowicz / 10.I.1916, nr inw. 
2012), „Wierna tobie, na twym gro-
bie, ucałuję krzyż...” (papier nakle-
jony na tekturę, wym. 34 x 25,5 cm, 
nr inw. 2011) oraz zaginioną w  cza-
sie drugiej wojny światowej akwarelę 
„Śmierć ułana legionowego” (papier, 
wym. 33 x 25 cm). Rysunek „Wierna 
tobie...”, oprócz wartości artystycz-
nej, ma także historyczną, gdyż za-
nim trafi ł do zbiorów Mycielskiego, 
należał do Beliny, o  czym informu-
ją inskrypcje na odwrocie. Tytuł i te-
mat pracy nawiązuje do pieśni Fran-
ciszka Kowalskiego Ułan i dziewczy-
na (Tam na błoniu): „A jak zginę, co 
tak snadnie, / To buziaczek mój prze-
padnie!... / Wierna tobie, na twym 
grobie, / Pocałuję krzyż!” (Album pie-
śni żołnierza polskiego 1915-1925 
[Warszawa 1925], s.  29). Zarówno 
ta kompozycja, jak i druga, przedsta-
wiająca pożegnanie ułana z  ukocha-
ną, nawiązuje w  czytelny sposób do 
Grottgerowskich scen z  powstania 
styczniowego, choć została wysty-
lizowana zgodnie z  modą panującą 
około roku 1914. Oba rysunki zosta-
ły zreprodukowane w  albumie Pieśń 
legionisty w  rysunkach Kajetana Ste-
fanowicza podofi cera I-go  p. ułanów 
Legionów Polskich [Lwów 1916].

„Siodło nowe, a koń tłusty, / Jedzie 
w pole szwadron szósty! [...] / Moska-
li na proch zmiele, Bo Pryziński jest 
na czele” – zacytował słowa piosen-
ki Władysław Leliwa (Szósty szwa-
dron ułanów polskich Legionów, „Ga-
zeta Podhalańska”, R. 3, nr 39, 1915, 
s. 3). Szczęśliwie przetrwał wojnę ry-
sunkowy portret Jana Pryzińskiego 

(rysunek ołówkiem i  czarną kred-
ką; wym. 33,7 x 20,8 cm, sygn. 
i  dat. l. d.: E. Knausówna / Wiedeń 
1915.; p. d.: III. Pułk [!] / 3. Szwa-
dron), autorstwa Emilii Knausówny 
(1883-1924). Malarka tworzyła czę-
sto w Wiedniu, w otwartej w końcu 
stycznia 1915 r. Gospodzie Legioni-
stów, tam też zapewne utrwaliła rysy 
Pryzińskiego.

Pochodzący z  Tarnowa Jan ( Ja-
nusz) Pryziński (1879-1959) był 
profesorem  w   IV Realnym Gimna-
zjum w Krakowie. Po wybuchu woj-
ny stawił się na rozkaz mobiliza-
cyjny Józefa Piłsudskiego; w  książ-
ce Bolesława Roi (Leg joniści w  Kar-
patach, Warszawa 1933, s.  386) zo-
stał wymieniony jako ułan 2. szwa-
dronu z  oddziału konnego „Sokoła” 
krakowskiego. Z  kolei Adam Mni-
szek i  Klemens Rudnicki w  Zarysie 
historji wojennej 2-go pułku szwoleże-
rów rokitniańskich (Warszawa 1929, 
s.  12) wspomnieli, iż Pryziński był 

dowódcą plutonu w  3. szwadronie 
w  II Brygadzie. Jest to zgodne z  in-
skrypcją na rysunku Knausówny, in-
formującą, iż Pryziński służył w tym-
że szwadronie. Portretowany musiał 
być wówczas jeszcze w  randze pod-
porucznika, gdyż jak wynika z  Listy 
starszeństwa... (s. 42, poz. 16), 2  li-
stopada 1914  r. awansowany został 
na podporucznika, a 11 listopada 
1915 r. na porucznika.

Pryziński zyskał popularność nie-
co później, jako organizator i  dowód-
ca 6. szwadronu: „A na czele na kasz-
tanie jedzie komendant szwadronu po-
rucznik Jan Pryziński. Wie, że stukilku-
dziesięciu ludzi ma za sobą, i to ułanów 
»morowych«, »sakramenckich«, od-
danych sobie; więc jedzie dumny i  pro-
wadzi. On zformował ten szwadron, 
on go zaopatrzył w broń i konie i  jemu 
spadnie część sławy, gałązka lauru, jaką 
z pewnością zdobędzie sobie 6 szwadron 
na polu chwały. Boją się go wszyscy, bo 
srogi jest w karaniu za przestępstwa, ale 

2 | Kajetan 
Stefanowicz, 
„Bywaj zdrowa 
mi jedyna, 
jutro siądę na 
konika!”, 1916

3 | Kajetan 
Stefanowicz, 
„Wierna tobie, 
na twym grobie, 
ucałuję krzyż...”, 
[1916] 

4 | „Wierna 
tobie, na twym 
grobie, ucałuję 
krzyż...” – 
fotografi a 
odwrocia 
z inskrypcjami

............................
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Jacek Cekiera, autorstwa Zygmun-
ta Rozwadowskiego. Rysunek (ołó-
wek, papier, wym. 25,8 x 20,8 cm, 
sygn. p.: Z.  Rozwadowski; p. g. napis 
i dat.: Jacek „Cekiera” / wachmistrz […] 
– 4  1szward. [!] 3 plut. / Werchy 29/
III 1916-; nr inw. 779) powstał w cza-
sie odpoczynku kawalerii Beliny w We-
rchach na Polesiu Wołyńskim. Portre-
towany urodził się w Taszkiencie jako 
syn prawnika Józefa Grzędzińskiego 
i  Bolesławy z  Filipowiczów. Studiu-
jąc chemię na uniwersytecie w  Pary-
żu, związał się z tamtejszym oddziałem 
Strzelca. Już wówczas używał pseudo-
nimu wymyślonego dla niego przez pi-
sarza Andrzeja Struga (1871-1937), 
zaprzyjaźnionego z rodziną Grzędziń-
skich, o  czym pisał m.in. brat Maria-
na – January Grzędziński (Spotkania 
i rozstania z Andrzejem Strugiem, [w:] 
Wspomnienia o Andrzeju Strugu, wstę-
pem opatrzył i oprac. S. Sandler, War-
szawa 1965, s.  135; Nelly Strugowa, 
Fragmenty wspomnień, tamże, s.  250). 

i  lubią go wszyscy bardzo, bo dla kar-
nych jest gdyby ojcem” (Wł. Leliwa, Szó-
sty szwadron ułanów…,  s. 3). 13 wrze-
śnia 1915  r. 6. szwadron ułanów wy-
ruszył pod dowództwem Pryzińskiego 
na front. Znamienny jest fragment po-
święconego mu tekstu: „porucznik Jan 
Pryziński, komendant szóstego szwadro-
nu. Twarz jak zawsze uśmiechnięta, do-
bra, mapa przewieszona. Nie zapomnę 
tego, jak podczas uciążliwej jazdy, ma-
jąc trochę cukierków (na wojnie to bia-
ły kruk), przejeżdżał szeregi i rozdawał 
je w kłusie każdemu. To też kochają go 
wszyscy, jak ojca” (Szósty szwadron Le-
gionów w polu, „Nowości Illustrowane”, 
R. 12, nr 47, 1915, s. 3). Po pierwszej 
wojnie światowej pozostawał w  czyn-
nej służbie, m.in. dowodził 9. Pułkiem 
Ułanów Małopolskich, następnie był 
starostą zamojskim.

Jednym z najciekawszych wizerun-
ków ułanów ze zbiorów My ciel skiego 
jest portret Mariana Grzędzińskiego 
(1896-1916), noszącego pseudonim 

Grzędzińscy posłuchali rozkazu mo-
bilizacyjnego wydanego w  końcu lip-
ca przez Piłsudskiego. January wspo-
minał: „Na wojnę jechałem z całą rodzi-
ną z Paryża przez Szwajcarię – z mat-
ką, bratem Marianem – Jackiem Cekie-
rą [...] i siostrą Nelly” (tamże, s. 134).

Po przybyciu do Krakowa Jacek 
Cekiera zaciągnął się do 2. szwadro-
nu ułanów (duplikat karty wojskowej 
nr 1828, Archiwum Andrzeja Stru-
ga, Muzeum Andrzeja Struga w  War-
szawie; B. Roja, Legjoniści…, s.  386), 
w którym służył też Pryziński. Następ-
nie przydzielono go do 5. szwadro-
nu, w  którym dowodził II plutonem, 
o  czym wzmiankował Wiktor Mon-
dalski (Ostojacy, Lwów 1916, s. 27; zob. 
też duplikat karty wojskowej nr 1828). 
Brał wówczas udział m.in. w  walkach 
pod Steblami i Smolarami we wrześniu 
1915 r. (A. Mniszek, K. Rudnicki, Za-
rys…, s. 16). 20 sierpnia 1915 r. otrzy-
mał nominację na chorążego (Lista 
starszeństwa ofi cerów Legionów Polskich 

43
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w  dniu oddania Legionów Polskich 
Wojsku Polskiemu (12 kwietnia 1917), 
Warszawa 1917, s. 44). Ważną pamiąt-
ką z okresu służby w 5. szwadronie jest 
portret autorstwa Wincentego Wo-
dzinowskiego, powstały we wrześniu 
1915 r. (ołówek, papier, wym. 29 x 21 
cm, l. g.: 1915 16.IX. KOWEL; p. g.: 
J. CEKIERA V SZW. UŁANÓW / 
RYS. WINC. WODZINOWSKI; 
Muzeum Wojska Polskiego, nr inw. 
MWP 36362), a  także wspólna fo-
tografia oficerów 5. i  6. szwadronu, 
wśród których można rozpoznać Jac-
ka Cekierę, a także Pryzińskiego (Szó-
sty szwadron Legionów…, s. 3).

i podejmowała działania, by go odszu-
kać, o czym świadczy zachowana w Ar-
chiwum Andrzeja Struga koresponden-
cja. Historia Jacka Cekiery oraz bezsku-
teczne poszukiwania zaginionego bra-
ta prowadzone przez Nelly (Eleono-
rę) Grzędzińską, późniejszą żonę Stru-
ga, przewijają się w kilku utworach pi-
sarza: Odznace za wierną służbę, Mo-
gile nieznanego żołnierza, Uczcie zwy-
cięstwa oraz w  Pokoleniu Marka Świ-
dy; pisała o  tym sama Nelly Strugo-
wa (Fragmenty…, s.  250). Tego same-
go zdania co do inspiracji pisarza był Ja-
nuary Grzędziński: „w »Mogile niezna-
nego żołnierza« odnalazła się ona cała 
[Nelly – AJ] wraz z imieniem – nawet 
z głębokim dramatem brata naszego Jac-
ka Cekiery, który, ranny jako ułan, do-
stał się w potyczce na Wołyniu w ręce nie-
przyjaciela i o nim z Rosji już tylko głu-
che dochodziły wieści, i mimo najusilniej-
szych starań nic po nim prócz legendy do 
żywych nie doszło” (J. Grzędziński, Spo-
tkania…, s. 150). Bardzo wymowny jest 
list dotyczący tej powieści, napisany 

Następnie Jacek Cekiera został 
przeniesiony do 1. pułku ułanów pod 
dowództwem Beliny (zob. Zakład Na-
rodowy im. Ossolińskich, Biblioteka, 
sygn. 15816/I, Legiony Polskie. Kar-
toteka legionistów wziętych do niewoli 
w latach 1914-1918, pudło 1, k. 280). 
Dramat Cekiery i  jego najbliższych 
rozpoczął się 6 lipca 1916 r. pod Tro-
janówką, gdy ułan, ciężko ranny w oba 
kolana, zaginął bez wieści (VII  Li-
sta strat Legionów Polskich, Piotrków 
1916, s.  5; Kartoteka legionistów ..., 
k.  280). Być może, jak podają Janusz 
Cisek i  Kamil Stepan (Lista strat Le-
gionów Polskich 1914-1918, Kraków 
2006, s.  66), zmarł 7 lipca pod Troja-
nówką. Miesiąc po bitwie, 6 sierpnia 
1916 r., Józef Piłsudski nadał chorąże-
mu 1. pułku ułanów Jackowi Cekierze 
„prawo noszenia odznaki »Za wierną 
służbę«” (legitymacja nr 1506, Archi-
wum Andrzeja Struga, Muzeum An-
drzeja Struga w Warszawie).

Rodzina Grzędzińskich wierzy-
ła, że został wywieziony w  głąb Rosji 

5 | Emilia Knausówna, „Portret podporucznika 
Jana Pryzińskiego”, 1915 

6 | Zygmunt Rozwadowski, „Portret chorążego 
Mariana Grzędzińskiego »Jacka Cekiery«”, 1916 

(prace na fot. 2-6 – w Państwowych Zbiorach Sztuki 
na Wawelu; zdjęcia: 1 – Archiwum Fotograficzne,  
2-5 – Anna Stankiewicz, 6 – Dariusz Błażewski) 

...............................................................................
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przez Andrzeja Struga do Nelly, lecz 
nigdy niewysłany (Archiwum Andrze-
ja Struga, Muzeum Andrzeja Struga 
w Warszawie): „Dla Ciebie jedynej, Nel-
ly piszę tę opowieść. O  Twoim ukocha-
nym bracie, o  dalekim. Który bez wie-
ści gdzieś przebywa, ciśnięty wraz ze swe-
mi losami w głębinę i w przestrzeń bez-
miernej obcej krainy. Dawno już, daw-
no… [...]. To z  Ciebie całej, Nelly, ro-
dzi się ta powieść. Od Ciebie mam, to 
co opowiem. A wszystka reszta to okrop-
na prawda życia, nieubłagana, która się 
wypełnia. Tam, gdzie krwawi i niszczeje 
ogromny kraj, zatopiony powodzią ludz-
kiego nieszczęścia. W niezmiernej, dziw-
nej jak szał Rosyi szukać będziemy wraz 
z Tobą losów zaginionego brata. Będzie-
my go gubić, odnajdywać po długiej tęsk-
nocie, a On opowiadać nam będzie swo-
je ciężkie koleje, przeżyte w męce, a nie-
podobne do prawdy. Będzie nas dręczył, 
będzie nam łzy wyciskał. Ale ożyje, jak 
żyje w twojej miłującej, wiernej pamięci 
i będziem go mieli pośród nas. To na czas 
przetrwania. Dla oszukania tęsknoty 
i niecierpliwości do dnia – w którym oby 
się ukazał, cały i żywy. Na dobrą wróżbę 
i na otuchę. Twoją baśń – opowieść o za-
ginionym bracie, o  Jacku Cekierze za-
mierzył spisać Strug”.

Portret Jacka Cekiery autorstwa 
Rozwadowskiego powstał na trzy mie-
siące przed tragicznymi wypadkami 
w Trojanówce, następnie został zrepro-
dukowany na kartce pocztowej, wyda-
nej przez Naczelny Komitet Narodo-
wy. Dzięki wykonanemu w  Werchach 
małemu szkicowi udało się artyście 
uwiecznić rysy ułana, który na trwałe 
zapisał się w historii literatury polskiej.

Agnieszka Janczyk

Autorka dziękuje za pomoc i udostępnie-
nie archiwaliów Pani kustosz Katarzynie 
Piktel z Muzeum Andrzeja Struga w War-
szawie. 

Omówione w artykule dzieła sztuki bę-
dzie można zobaczyć w Krakowie na wy-
stawie „Dwa pokolenia. Sztuka legionowa 
z kolekcji Jerzego Mycielskiego. Wystawa 
w stulecie powstania Legionów Polskich”, 
czynnej od 9 października do 7  grudnia 
2014 r. w Zamku Królewskim na Wawelu. 

Portret 
wachmistrza

W Muzeum Ziemi Ku-
jawskiej i  Dobrzyń-
skiej we Włocław-
ku na wystawie sta-

łej „Galeria portretu polskiego” pre-
zentowany jest depozyt kolekcjonera 
prywatnego – „Portret Wachmistrza”, 
namalowany przez Konrada Krzyża-
nowskiego w 1920 r. Przedstawia Le-
ona Lissowskiego – ziemianina, wiel-
kiego patriotę i  społecznika, postać 
niezwykle barwną i  nieco zapomnia-
ną. Ze względu na zasługi w  wielu 
dziedzinach życia gospodarczego na 
Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej, boha-
ter obrazu zasługuje na przypomnie-
nie, a płótno z jego wizerunkiem, ma-
lowane przez jednego z najwybitniej-
szych polskich portrecistów, na uzna-
nie za walory artystyczne.

Leon Karol Lissowski urodził 
się w  1867  r. Do momentu zaku-
pu majątku w  Kijaszkowie koło Lip-
na w  1903  r. jego los jest mało zna-
ny. Wymienia się go jako członka Ligi 
Narodowej, można też znaleźć infor-
mację, że wraz z żoną Heleną był fun-
datorem kościoła parafialnego w miej-
scowości Mazowsze, zbudowanego 
w  1900  r. Od 1908  r. datuje się jego 
aktywny udział w  działaniach Okrę-
gowego Towarzystwa Rolniczego Zie-
mi Dobrzyńskiej i  wieloletnie preze-
sowanie Wydziałowi Kółek Rolni-
czych. W  1910  r. zakupił Steklinek, 
przez co ponad dwukrotnie powięk-
szył swe dobra. W  czasie pierwszej 
wojny światowej, jako członek Lip-
nowskiego Powiatowego Komitetu 

Obywatelskiego, aktywnie działał 
też w  Warszawie. Bogdan Chełmic-
ki – właściciel majątku Kowalki koło 
Rypina, szwoleżer, poseł na sejm 
w  1935  r., we wspomnieniach odno-
sząc się do organizacji rolniczych, pi-
sał: „Najczynniejszy był Lissowski, któ-
ry wydaje mi się był wówczas prezesem. 
Był to typ bogaty i  oryginalny. Z  wy-
glądu typowy szlachcic z  sumiastym 
wąsem, zdolny, dobry mówca chwyta-
jący za serce, umiejący poruszyć słucha-
czy, działacz ruchliwy i pełen inicjaty-
wy, a jednocześnie brat-łata, utalento-
wany muzyk i  niezły birbant. Wnosił 
wszędzie dużo zapału, toteż był duszą 
powstałego Towarzystwa i wówczas po-
wstały kółka rolnicze i spółdzielnie. Lis-
sowski, mając już koło 50-tki, gdy na-
stąpiła niepodległość, wstąpił na ochot-
nika do ułanów, odznaczył się w walce 
o Wilno i zdobył Virtuti Militari i szli-
fy oficerskie. Po wojnie Lissowski się już 
skończył, wpadłszy w  trudności finan-
sowe” (B. Chełmicki, Powiat rypiński 
w latach 1905-1939. Kartki z pamięt-
nika, Rypin 1997, s. 43).

W 1919 r. Leon Lissowski wraz ze 
swym jedynym synem (wówczas sie-
demnastoletnim) wstąpił do formu-
jącego się we Włocławku 4. szwadro-
nu 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich. 
Żegnając się z prezesurą Kółek Rolni-
czych, ofiarował 10 000 marek na ma-
jącą powstać szkołę rolniczą w  Lip-
nie i zainicjował składkę na „Fundusz 
Narodowy”. Zachęcając do ofiarno-
ści na ten cel, złożył osobiście obrącz-
kę, sygnet i złoty zegarek. Szczególną 
opieką finansową otaczał 4. szwadron 

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2014    |   19



w czasie jego formowania, brał udział 
wraz z  ziemianami kujawskimi w  ak-
cji dostarczania koni, siodeł i  wszel-
kiego rynsztunku. Wydał też na wła-
sny koszt odezwę, którą wydruko-
wał i  rozwoził od dworu do dworu. 
W czasie wojny przeszedł szczeble od 
prostego ułana do rangi podporuczni-
ka. Stefan Bayer, autor Zarysu histo-
rii wojennej 4-go pułku ułanów zanie-
meńskich, wydanego w  1929  r., napi-
sał: „Pułk posiadał wielu sympatyków 
i  przyjaciół, którzy nie szczędzili dla 
niego trudów ani pieniędzy. W pierw-
szym rzędzie był pan Leon Lissowski, 
ziemianin z Kujaw, który całe życie po-
święcił pracy i walce o polskość. Nie lę-
kał się on trudów wojny i wraz z synem 
poszedł na nią”. 

Leon Lissowski uczestniczył 
w zdobyciu Wilna w kwietniu 1919 r. 
Po zajęciu dworca kolejowego wraz 
z kilkoma ułanami zabrał się energicz-
nie do złożenia pociągu i w ciągu kil-
kunastu minut wysłał go we wska-
zanym kierunku. Tę udaną akcję po-
chwalił sam marszałek Piłsudski. Za 
udział w wojnie 1918-1920 L. Lissow-
ski został odznaczony srebrnym krzy-
żem Orderu „Virtuti Militari” V klasy 
(04 PUZ – VM V kl.) i Krzyżem Wa-
lecznych. Po zakończeniu wojny pol-
sko-bolszewickiej brał udział w  Po-
wstaniach Śląskich. Otrzymał za to 
Krzyż Śląski. 

Po powrocie do Kijaszkowa z  sy-
nem, który w  walkach stracił nogę, 
L. Lissowski reaktywował działal-
ność kółek rolniczych, w 1929 r. zo-
stał prezesem Okręgowego Towa-
rzystwa Organizacyj i  Kółek Rol-
niczych w  Lipnie. Bywał wszędzie, 
gdzie działo się coś ważnego. W cza-
sie wizyty prezydenta Mościckiego 
w 1928 r. na ziemi dobrzyńskiej wy-
głosił przemówienie. Do końca życia 
nie zaprzestał kontaktów z  4. szwa-
dronem 4. Pułku Ułanów Zaniemeń-
skich. Uczestniczył m.in. w  corocz-
nym święcie obchodzonym w  rocz-
nicę wymarszu 4. szwadronu z Wło-
cławka (21 stycznia). Wraz z  ofice-
rami spędzał też w kasynie wieczory 
sylwestrowe. Był fundatorem srebr-
nego pucharu, którym o północy do-
wódca wznosił toast szampanem za 

Leon Lissowski zmarł 12 sierpnia 
1931 r. i został pochowany na cmen-
tarzu w  Mazowszu, na którym znaj-
duje się kaplica grobowa ufundowa-
na przez jego syna Karola. W kościele 
parafialnym wisi też tablica epitafijna 
Lissowskich. Pamięć o  nim jest kul-
tywowana wśród młodzieży, m.in. ze 
szkoły w Czernikowie. Mamy nadzie-
ję, że prezentacja portretu Leona Lis-
sowskiego w  Muzeum Ziemi Kujaw-
skiej i  Dobrzyńskiej we Włocławku 
przypomni jego dokonania szerszemu 
gronu. Jednocześnie pozwoli na ob-
cowanie z  dziełem wielkiego mistrza 
portretu polskiego – Konrada Krzy-
żanowskiego.

„Portret Wachmistrza” jest kolej-
nym z obrazów namalowanych przez 
Krzyżanowskiego w  Kijaszkowie. 
Wcześniej, w 1913 r. malarz wykonał 
portret jego córki – Lili Lissowskiej 
(olej na tekturze, wym. 51 x 39 cm, 
sygn. i dat.: „12. 6. 1913”, od 1965 r. 
w zbiorach Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu). Według relacji rodzi-
ny obraz został namalowany w  cią-
gu 20 minut, w czasie, kiedy przeby-
wający w  Kijaszkowie malarz czekał 
na konie mające go zawieźć na stację 
kolejową. Kilka miesięcy później po-
wstał „Portret Heleny Lissowskiej” 
– żony Leona (olej, płótno, wym. 
100 x 100 cm, sygn.: i  dat.: „Kon-
rad Krzyżanowski 1913.  10.  70”). 
W  1920  r. namalował Krzyżanow-
ski wizerunek samego Leona Lis-
sowskiego – przedmiot niniejsze-
go artykułu. Rok później sportreto-
wał go ponownie, tym razem w mun-
durze podporucznika (olej, płótno, 
wym. 70 x 60 cm, sygn. i dat.: „Kon-
rad Krzyżanowski  /  1921”). Wymie-
nione portrety do czasu wojny znaj-
dowały się w  Kijaszkowie. „Portret 
Wachmistrza” był prawdopodob-
nie wystawiany na wystawach z oka-
zji 10. rocznicy śmierci Krzyżanow-
skiego. Publikowana wówczas foto-
grafia obrazu została mylnie podpisa-
na jako: „»Portret Jenerała L.« (olej, 
1920, własność p. Lissowskiego, Ki-
jaszkowo poczta Czernikowo” ( J. Kle-
czyński, Konrad Krzyżanowski…, 
s.  200). Wymienione portrety Lis-
sowskich były pokazane w 1980 r. na 

Prezydenta Rzeczypospolitej, Na-
czelnego Wodza i  za pułk. Napi-
sał też muzykę do pieśni ze słowami 
W. Chudzińskiego Nie masz pana 
nad ułana; piosenka 4go pułku uła-
nów, ofiarowanej 4. Pułkowi Ułanów 
Zaniemeńskich w  roku 1919, a wy-
danej drukiem w  1923  r. Dotąd nie 
jest zbadany dorobek L. Lissowskie-
go w  zakresie muzyki. Wiadomo, że 
była jego wielką pasją od młodych 
lat. Jego nazwiskiem podpisana jest 
partytura pieśni Czeremchowe białe 
puchy z XIX w. Jeszcze przed pierw-
szą wojną światową dzięki niemu po-
wstały dwie orkiestry. On sam pisał 
kujawiaki, interesował się też ludo-
wymi przyśpiewkami obrzędowymi.

Leon Lissowski w okazałym dwo-
rze w  Kijaszkowie (dziś nie istnieje) 
gościł elity, m.in. w 1924 r. przyjmo-
wał generała Hallera. Ile razy gościem 
był tam Konrad Krzyżanowski (1872- 
-1922), malarz warszawski o europej-
skiej klasie, nie wiadomo. W  kalen-
darium malarza, którego można na-
zwać podróżującym, nie znajdujemy 
ani Kijaszkowa, ani Steklinka, należą-
cych do Lissowskich. Artysta odwie-
dzał Kujawy prawdopodobnie w  la-
tach 1908-1911, gdy wykonywano 
witraże według jego projektu do ko-
ścioła św. Stanisława w  Brześciu Ku-
jawskim. Bywał też w pobliskim Płoc-
ku, m.in. w 1919 r. wraz z grupą stu-
dentów. Wizyty K. Krzyżanowskie-
go u Lissowskich, które zaowocowały 
czterema różnymi w typie portretami, 
miały z pewnością charakter towarzy-
ski, być może przyjacielski, bo zarów-
no malarz, jak i  portretowany to po-
dobne charaktery. Tak pisał o malarzu 
Jan Kleczyński: „Kto tylko znał Kon-
rada Krzyżanowskiego, ten mówiąc 
o  nim, nie może się obejść bez określe-
nia. To był wulkan! Był takim w sztu-
ce, w życiu, w nauczaniu” ( J. Kleczyń-
ski, Konrad Krzyżanowski..., „Sztu-
ki Piękne”, R. VIII, 1932, s. 193). Jak-
że podobnie określił L. Lissowskiego 
przytaczany wcześniej B. Chełmic-
ki: „Lissowski z  Kijaszkowa, człowiek 
o  bujnym temperamencie jednocześnie 
społecznik, trochę muzyk, trochę hula-
ka – typ z fantazją […]” (B. Chełmic-
ki, Powiat…, s. 10).
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aukcjach w  Domu Aukcyjnym Agra 
Art – w  1997 i  2008  r. Obecnie, 
dzięki uprzejmości kolejnego właści-
ciela, płótno jest czasowo wystawio-
ne we Włocławku.

„Portret Wachmistrza” (olej na 
płótnie o  wym. 70 x 60 cm, sygn. 
i  dat.: p.g.: „Konrad Krzyżanowski 
20”) wyróżnia się doskonałą jako-
ścią malarskiej maniery. W przypad-
ku Konrada Krzyżanowskiego, jed-
nego z najwybitniejszych przedstawi-
cieli polskiego modernizmu, wybit-
nego portrecisty, nie mogło być ina-
czej. Na płótnie widzimy dojrzałe-
go mężczyznę w sile wieku, w szarym 

wystawie monograficznej „Konrad 
Krzyżanowski 1872-1922” w  Mu-
zeum Narodowym w  Warszawie, 
a dane o nich zamieszczone w notach 
katalogowych Liji Skalskiej-Miecik, 
autorki wystawy i  katalogu „Poza 
»Portretem Lili«” z  Muzeum Na-
rodowego we Wrocławiu, pozosta-
łe były wówczas własnością Stanisła-
wa Lissowskiego z  Wrocławia. Dziś 
nie wiadomo, gdzie znajdują się zna-
ne nam jedynie z publikowanych fo-
tografii portrety: Heleny Lissow-
skiej (1913) i  Leona Lissowskiego 
(1921). Natomiast „Portret Wach-
mistrza” pojawił się dwukrotnie na 

mundurze Ułanów Zaniemeńskich, 
w  ujęciu do pasa, z  sumiastym wą-
sem, patrzącego odważnie jasnym 
spojrzeniem wprost na widza. Wi-
dzimy wachmistrza ubranego w szarą 
kurtę z  niebieskimi wykończeniami, 
do której przypięte są ordery. Obraz 
zachwyca wyrafinowaną kolorystyką. 
Barw nie ma wiele, ale płótno zapa-
miętuje się jako niezwykle żywe, bo 
chociaż w  niewielkiej ilości, ale su-
gestywnie działają błękity czy żółcie-
nie w  kontraście z  szarym ubraniem 
czy brązowym tłem. Te charaktery-
styczne dla malarza intensywne, so-
czyste tony pojawiają się na mankie-
cie, pagonach, lamówkach mundu-
ru. Portret jest syntetyczny, namalo-
wany dość gwałtownymi, brawuro-
wymi uderzeniami pędzla, z  wyko-
rzystaniem śmiałych efektów faktu-
ralnych i kontrastu światłocieniowe-
go. Najważniejsza jest w  nim twarz 
o  dość dokładnie określonej karna-
cji, natomiast w partiach ubioru (or-
derów, akselbantów) widać miejsca 
jakby niewykończone. Obraz spra-
wia wrażenie malowanego pospiesz-
nie, a  mimo to wyczuwa się w  nim 
niezwykły ładunek analizy psycho-
logicznej. Malarz znakomicie oddał 
rysy fizyczne i  psychiczne żołnierza 
po zakończonej wojnie. Nie stosując 
typowej dla wczesnych prac ekspre-
sji i  dramatyzmu, malując wachmi-
strza Lissowskiego, uchwycił nutę to-
warzyszącą jego życiu – butę, walecz-
ność, odwagę, pewność siebie, radość 
życia i niezwykłą witalność.

„Portret Wachmistrza” od czerw-
ca 2014  r. jest czasowo wystawiony 
w  Muzeum Ziemi Kujawskiej i  Do-
brzyńskiej we Włocławku. Ze wzglę-
du na związek z historią regionu nale-
ży dokonać wszelkich starań, by zna-
lazł się wkrótce w jego zbiorach.

Krystyna Kotula

| Konrad Krzyżanowski, „Portret Wachmistrza”, 
1920, olej, płótno, wym. 70 x 60 cm (własność 
prywatna, obraz czasowo eksponowany 
w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku)

(fot. Adam Zapora)

................................................................................
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Była pierwszą damą polskiego malarstwa. Karierę robiła 
w Paryżu, wcześniej kształciła się w monachijskiej 
akademii w pracowni Karola Kricheldorfa i Wilhelma Durra, 
wychowana zaś została w konserwatywnym Krakowie. 
Krytykowana w Polsce, honorowana medalami za granicą, 
uczestniczyła w światowym życiu artystycznym, wystawiała 
swoje prace w najbardziej prestiżowych salonach sztuki, 
miała międzynarodową klientelę, jej twórczość budziła 
zainteresowanie kolekcjonerów, intrygowała najbardziej 
opiniotwórczych europejskich krytyków sztuki. Artystką tą 
była Olga Boznańska.

stefania krzysztofowicz-
-kozakowska

Żyję całą duszą 
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Olga Boznańska malowała autopor-
trety i swoją pracownię, portreto-
wała anonimowe dzieci i  świato-
wy high life – europejski i amery-

kański, mieszczaństwo francuskie i polską ary-
stokrację, ludzi pióra i artystów, kolekcjonerów 
i mecenasów, a także martwe natury i pejzaże.

Była malarką „dusz ludzkich” o  olbrzy-
mim darze introspekcji, która stworzyła gale-
rię typów zatracających kontakt z rzeczywi-
stością, przytłoczonych smutkiem, zadumą, 
melancholią, a także typów, zwłaszcza kobiet 
– brzydkich, bez wdzięku, które z  lubością 
pozbawiała uśmiechu i  radości życia. Ma-
estria tych portretów, pozornie ujmowanych 
monotonnie, polega na umiejętności bez-
względnego rejestrowania psychiki modela, 
na eksponowaniu jego wad i cech, jego inte-
lektu i tępoty, jego ciągłego zmęczenia i znu-
dzenia, niekiedy zbyt długim pozowaniem. 
Opanowała wręcz perfekcyjnie sposób łącze-
nia procesu portretowania, a zatem wydoby-
wania podobieństwa, z doborem odpowied-
niej formy malarskiej, którą zmieniała i uroz-
maicała, choć właściwie przez całe życie arty-
styczne malowała podobnie.

Portrety te były podziwiane, bo – jak 
twierdziła – „są uczciwe, pańskie, nie ma 
w  nich małostkowości, nie ma maniery, nie 
ma blagi […]. Są w  swojej własnej atmosfe-
rze” (list do Julii Gradomskiej z 20 grudnia 
1909 r., rękopis, własność Muzeum Narodo-
wego w Krakowie). Równocześnie krytyko-
wany był dojmujący smutek pięknych dam, 
wystrojonych dzieci, utalentowanych panów, 
co Olga Boznańska tłumaczyła: „co ja zrobię, 
że smutne? Nie mogę być inną, niż jestem, jak 
podkład smutny, to wszystko, co na nim wy-
rośnie, smutnym być musi” (list do Julii Gra-
domskiej z  1908  r., rękopis, własność Mu-
zeum Narodowego w Krakowie).

Ta atmosfera smutku i nostalgii udzieliła 
się również melancholijnemu, nostalgiczne-
mu malarstwu pejzażowemu Olgi Boznań-
skiej, podejmowanemu najczęściej w  wer-
sjach jesiennych, zamglonych. Były to m.in. 
widoki obserwowane przez okno pracowni, 
które przejęło funkcję nie tyle elementu ar-
chitektonicznego, ile symbolicznego okna na 

świat; ten malarski temat zbieżny był z  lite-
racką koncepcją Stanisława Przybyszewskie-
go, który uważał za konieczne symboliczne 
wybijanie polskiego okna na Europę.

Boznańska malowała również klaustro-
fobiczne, duszne, ciemne wnętrza swej pra-
cowni. Podejmowała też temat martwej na-
tury, aczkolwiek deklarowała, iż: „żywy czło-
wiek jest dla mnie zawsze ciekawszy, aniże-
li te wszystkie kombinowane książki i karafki” 
(z wywiadu Olgi Boznańskiej dla „Tygodni-
ka Ilustrowanego”, cyt. za Stefania Krzysz-
tofowicz-Kozakowska, Szara malarka ciszy, 
[w:] Maria Rostworowska, Portret za mgłą. 
Opowieść o Oldze Boznańskiej, Kraków 2003, 
s. 450). Szczególnie lubiła malować przekwi-
tłe, uschnięte kwiaty – nasturcje, gladiole, 
astry, a przede wszystkim róże.

Podświadomość twórcza prowokowała 
Boznańską do bacznej obserwacji natury so-
lidaryzującej się z  jej stanami psychicznymi, 
co zbieżne było z teorią, iż przyroda jest łącz-
nikiem pomiędzy człowiekiem a sferą trans-
cendencji, a psychika ludzka wyodrębniona 
jako postać ma odpowiednik w  krajobrazie 
duszy, zwanym „pejzażem wewnętrznym”.

Ta też konwencja malarska, charaktery-
styczna dla młodopolskiego malarstwa pej-
zażowego, a będąca również konsekwencją 
monachijskiego Stimmungu, inspirowała 
Olgę Boznańską do rejestracji wszechobec-
nej pustki wywołującej nastroje melancholii 
i pesymizmu; było to „une grande poussee de 
tristesse” [w wolnym tłumaczeniu: tchnienie 
smutku – red.].  

Przepojone smutkiem i pesymizmem ma-
larstwo portretowe i pejzażowe Olgi Boznań-
skiej ma swoją genezę w krakowskim środowi-
sku fin de siècle’u. Z Krakowa uciekła w 1886 r. 
na studia do Monachium, ale do Krakowa też 
ciągle wracała. Związała się tu ze środowi-
skiem arystokracji sztuki polskiej – Towarzy-
stwem Artystów Polskich „Sztuka”. Na pewno 
odpowiadała jej panująca w Krakowie atmos-
fera swoistego fermentu i niepokoju, podpo-
rządkowana mrocznym koncepcjom „wodza 
dekadentów otoczonego oparami demonizmu” 
– Stanisława Przybyszewskiego, zbieżnym z fi-
lozofią Artura Schopenhauera i szczególnie jej 
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bliskiego Maurycego Maeterlincka czy Zeno-
na Miriama Przesmyckiego. W Krakowie na-
leży być „smutnym i  zatroskanym” – jak za-
uważyła w liście do matki 31 lipca 1892 r. (rę-
kopis, własność Muzeum Narodowego w Kra-
kowie). W owej demonstracji smutku ważną 
rolę odegrał wspomniany Maurycy Maeter-
linck, autor pełnych niepokoju tekstów po-
etyckich, poeta-wizjoner i dramaturg-symbo-
lista. Olga Boznańska na pewno też znała wy-
powiedzi Zenona Miriama Przesmyckiego na 
temat Maeterlincka, znała też, i to w orygina-
le, jego twórczość poetycką. Była bowiem na-
miętną czytelniczką poezji, a także, co było 
modne w ówczesnych czasach – przepisywała 
wiersze; tę formę poznawania poezji potwier-
dzają znajdujące się w jej szkicownikach wier-
sze, m.in. Edwarda Odyńca czy Adama Mic-
kiewicza.

Oldze Boznańskiej odpowiadała filo-
zofia Maurycego Maeterlincka, tego „pana 

mroków i cieniów”, który nie tworzył dowol-
nych symboli, lecz widział je, czuł, narzucał 
w formie nieco chaotycznej, mglistej, nastro-
jowej, zafascynowanej smutkiem, tęsknotą. 
Twórczość Maeterlincka – bożyszcza pol-
skiego pokolenia intelektualistów przełomu 
wieku XIX i XX odkryta została dla polskiej 
literatury i  teatru przez Zenona Miriama 
Przesmyckiego, który w czasie pobytu w  la-
tach 1889-1890 w Paryżu nawiązał kontakt 
z  ugrupowaniami belgijskimi „Młoda Bel-
gia” i „Sztuka Nowoczesna”, a w 1891 r. opu-
blikował esej Maurycy Maeterlinck i jego sta-
nowisko we współczesnej poezji belgijskiej, po-
wtórzony jako wstęp do dzieł dramatycznych 
tego poety. Przesmycki spopularyzował rów-
nież tomik wierszy Maeterlincka Cieplarnie 
oraz opublikował teksty poety na łamach re-
dagowanej przez siebie „Chimery”. Równo-
cześnie rozpoczęła się kariera Maeterlincka 
na deskach polskiego teatru wystawieniem 
przez Tadeusza Pawlikowskiego w  1899  r. 
w  krakowskim Teatrze Miejskim Wnętrza, 
któremu towarzyszył plakat Stanisława Wy-
spiańskiego i odczyt Stanisława Przybyszew-
skiego „Mistyka a Maeterlinck”.

Propagatorami twórczości Maeterlinc-
ka byli również: Gabriela Zapolska, któ-
ra w  1902  r. wystawiła w  prowadzonej 
przez siebie szkole dramatycznej w  Krako-
wie Księżniczkę Malenę oraz Intruza na Sce-
nie Niezależnej, i Karol Frycz, który wysta-
wił w  1906  r. Pelleasa i  Melisandę, również 
w krakowskim teatrze.

Związek twórczości Olgi Boznańskiej 
z poezją Maurycego Maeterlincka pojawia się 
wielokrotnie. Jest to m.in. duszna w atmos-
ferze kompozycja „W oranżerii” z  1890  r., 
a przede wszystkim namalowane w  1894  r. 
najdoskonalsze oeuvre Boznańskiej „Dziew-
czynka z  chryzantemami” – emanujący na-
strojem smutku i  zadumy portret dziecka 
w  klimacie zbliżony do nastrojów wierszy 
poety. Według szwajcarskiego krytyka Wil-
liama Rittera, Boznańska stworzyła „wła-
śnie w  portrecie jasnej dziewczynki o  dziw-
nych, niepokojących oczach, jakby kroplach 
atramentu, które zdają się wylewać na choro-
bliwie bladą twarz, współczesny ideał posta-
ci Maeterlincka. Jest to dziecko enigmatyczne, 
które doprowadza do szaleństwa tych, co mu 
się zanadto przypatrują. Melizanda ma sześć 
lat i  urodziła się w  arystokratycznej rodzi-
nie, w  jakimś wielkim współczesnym mieście 

1 | Olga Boznańska, 
„Portret Józefa 
Czajkowskiego”, 1892, 
olej, płótno, wym. 115 x 55 
cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie)
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– tak wydaje się przerażająca ta dziewczynka, 
tak jasna i blada, że budzi dreszcz” (W. Rit-
ter, Chrysanthem, [w:] „Gazette des Beaux-
-Arts”, nr 1, 1896). W  kontekście „Dziew-
czynki z chryzantemami” dostrzeżony został 
przez krytykę nie mniej zdumiewający „Por-
tret dwóch dziewczynek” z  1906  r., obraz 
stanowiący swoisty manifest symbolizmu; 
dwie białe zjawy są niemal dosłownym odbi-
ciem bohaterów dramatów Maeterlincka Sie-
dem królewien i Księżniczka Malena, w któ-
rych pojawia się „dziecko prawie nierozwinię-
te, wątłe, szczupłe, anemiczne, blade blado-
ścią [...]” (M. Maeterlinck, Wybór pism dra-
matycznych, wstęp Z. Przesmycki (Miriam), 
Warszawa 1894, s. XCIII).

W ślad za filozofią malarstwa nadążał 
warsztat artystyczny Olgi Boznańskiej, któ-
ra uważała, iż malarstwa nauczyła się w Mo-
nachium i  tam skonkretyzowały się jej po-
szukiwania artystyczne. Niemniej jednak 
powszechna jest opinia badaczy i  krytyków 
sztuki skłaniająca się ku szczególnej roli Pa-
ryża w  ukształtowaniu jej osobowości ma-
larskiej.

Przede wszystkim przeszła doskonałą, 
klasyczną szkołę malowania, z  czego słynę-
ły monachijskie akademia i  pracownie oraz 
opanowała rysunek. Szybko jednak odeszła 
od wzorców akademickich i postawiła na ko-
lor, początkowo ciemny, następnie rozjaśnio-
ny bielami i  szarościami, na ściszoną, zhar-
monizowaną gamę barw, bez żywiołowych, 
jaskrawych akcentów. Świetnie zestawiała 
kolory. Jeżeli wprowadzała intensywniejsze 
gamy barwne, to były one znakomicie sto-
nowane i współgrały z pozostałą paletą kolo-
rów, były to kolory czyste, które zachowywa-
ły wzajemne, konsekwentnie przestrzegane 
relacje. To w Monachium wprowadziła nie-
zależne od francuskiego malarstwa – impre-
sjonistyczne wibracje plam barwnych. Istot-
ne było też poczucie materii malarskiej, ży-
wiołowa swoboda malarska, impulsywność 
działania.

Niezwykle ważne w malarstwie Olgi Bo-
znańskiej były nie pogoń za modnymi „izma-
mi”, lecz różnego typu artystyczne fascyna-
cje, z  których za najistotniejsze uważane są 
jej związki, obok zbieżności z  malarstwem 
Whistlera, z  twórczością szczególnie cenio-
nego przez artystkę Diego Velázqueza. Za-
chwycała się przede wszystkim jego techni-
ką malowania, delikatnymi pociągnięciami 

pędzlem, wyrafinowaną paletą kolorów, grą 
światła, intymnością przedstawienia por-
tretowanych, psychologią ich ujęcia, a  nade 
wszystko wytworną formą. To zaintereso-
wanie twórczością Velázqueza, a także in-
spiracje jego malarstwem potwierdził Wil-
liam Ritter, który w  1898  r. napisał: „Pan-
na Olga de Boznańska, najbardziej niezwykła 
z monachijskich artystek, malarka portretów, 
a szczególnie dzieci, która dotąd wydawała 
się pod wyraźnym wpływem pana Carriere’a,  
ostatnio zwróciła się w  stronę Velázqueza” 
(Helena Blum, Olga Boznańska. Zarys życia 
i  twórczości, Warszawa 1974, s.  131). Rów-
nież i opiniotwórczy Adolf Basler zauważył 
wspólnotę malarstwa Boznańskiej z  malar-
stwem hiszpańskim, notując: „Najwięcej ma 
ona cech wspólnych z Manetem i konsekwent-
nie z  malarstwem hiszpańskim” (A. Basler, 
Olga Boznańska, [w:] Sztuka, Paryż 1904, 
s. 377-378).

2 | Olga Boznańska, 
„Dziewczynka 
z chryzantemami”, 1894, 
olej, tektura, wym. 88,5 x 
69 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie)
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Dziełem przełomowym w  karierze Olgi 
Boznańskiej, które wydaje się najlepszym do-
wodem owych fascynacji malarstwem hisz-
pańskim, a w  szczególności Diego Velázqu-
eza, i które otworzyło jej drogę do kariery, był 
namalowany w 1893 r. portret zaprzyjaźnio-
nego z  artystką, znanego wówczas malarza 
i idola młodzieży – Pawła Nauena. Pierwszy 

relacje z  malarstwem hiszpańskim zauważył 
William Ritter, który po uhonorowaniu por-
tretu Nauena w  Wiedniu złotym medalem 
napisał w „Gazette des Beaux-Arts”, iż jest to: 
„portret młodego mężczyzny całkiem hiszpań-
skiej prostoty i rozmachu” (H. Blum, Olga Bo-
znańska..., s. 132). Znakomita rola hiszpań-
skiej „infantki z chryzantemami” powierzo-
na została również przez Boznańską „Dziew-
czynce z chryzantemami”.

Nie mniej istotne były też fascynacje 
modną w końcu XIX w. sztuką Orientu. Bo-
znańska odwoływała się do sztuki japońskiej, 
przede wszystkim do popularnych wówczas 
drzeworytów, których najefektowniejszą 
formę interpretacji prezentuje kompozycja 
„Kwiaciarki” z 1889 r., podejmująca dyskurs 
na temat „japonizującej” wycinkowości i or-
ganizacji przestrzeni.

Olga Boznańska wypracowała też nie-
zwykły wręcz warsztat malarski. Plamy barw-
ne kładła bardzo delikatnie, stopniowo re-
dukując kontur, tak że przedmiot stawał się 
wręcz nieuchwytny, mglisty. Dbała również 
o lśniącą fakturę, choć nie używała werniksu. 
W czasie malowania portretów, jak zanoto-
wał w swych rękopisach zaprzyjaźniony z ar-
tystką Marcin Samlicki: „obchodziły ją tylko 

3 | Olga Boznańska, 
„Portret Pawła Nauena”, 
1893, olej, płótno, wym. 
121 x 91 cm (w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Krakowie)

4 | Olga Boznańska, 
„Kwiaciarki”, 1889, olej, 
płótno, wym. 65 x 85 
cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie)
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barwa ubrania i poza modela. Nie lubiła kon-
turu w  malarstwie […] dla niej istniała pla-
ma […]. Lubiła formę niewypowiedzianą ja-
sno – tajemniczość. Raził ją Malczewski swo-
ją bryłowatością i jaskrawością barw […]. Po-
nadto studiowała długo uderzenie pędzla […]. 
Malowała bardzo powoli i b. długo – niektó-
re obrazy wykańczała po kilkudziesięciu po-
siedzeniach. Zazwyczaj model raz lub 2 razy 
na tydzień. Powierzchnia obrazu mogła po-
deschnąć... Ta powolność malowania zniechę-
cała ludzi i  odstraszała […] nie umiała ma-
lować z  pamięci” (zeszyt 10, s.  43, własność 
Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni). 

Równocześnie, zdaniem Marcina Samlic-
kiego, Boznańska była nonszalancka w spra-
wach warsztatowych, grzeszyła „obojętnością 
wobec techniki […] używając najchętniej pod-
łej tektury zagruntowanej przez nią zwykłym 
klejem stolarskim lekko wypuszczonym, nie 
przykrywając zazwyczaj całkiem tektury far-
bą – szare tło dawało jej gotową karnację cie-
nia twarzy – zaczynała kładąc najpierw ja-
sne barwy strony oświetlonej […] werniksować 
tych obrazów nie można – bo jak się przyda-
rzyło jednemu z moich znajomych zawernik-
sowany stracił zupełnie efekt […]. Olga ani nie 
lubiła zdrowego oblicza, ni świeżości kwiatów. 
Malowała je najchętniej, jak zwiędły. Raziły 
ją zdecydowane kolory […]. Lubiła kolory sza-
re...” (zeszyt 4, s. 153, własność Muzeum im. 
Stanisława Fischera w Bochni).

Była mistrzem palety kolorystycznej; wy-
korzystywała tekturowy podkład, w  który 
wtapiała zgaszone, mgliste w tonacji kolory: 
subtelne szarości, niekiedy srebrzyste, a także 
róże, błękity przerywane bielami i głębokimi 
czerniami, z czasem wzbogaciła paletę ugra-
mi, złocistymi brązami, brunatnymi zielenia-
mi, rdzawymi czerwieniami.

Olgę Boznańską można uznać za wyrafi-
nowaną „intymistkę”, u której czuje się „zbo-
lałą i  wyniosłą duszę, która chce dotrzeć do 
innej, prawdziwej rzeczywistości, do samego 
wnętrza istot wyrażonych przez pędzel, ponad 
ulotną zewnętrznością pozorów”. To słowa Lo-
uisa Vauxcellesa z 1909 r. (L. Vauxcelles, Syn-
thetistes et Intimistes, Galerie Devambez, Pa-
ryż 1909, cyt. za: Urszula Kozakowska-Zau-
cha, Arcydzieła malarstwa. Muzeum Narodo-
we w Krakowie i Kolekcja Książąt Czartory-
skich, Warszawa 2010, s. 243).

Była też Olga Boznańska ostatnią praw-
dziwą młodopolską artystką, której nie 

pokonały żadne nowoczesne nurty malar-
skie, która wytrwała do końca swych dni 
jako symbol artysty wolnego, niezależnego, 
bo przecież „Artysta stoi ponad życiem, po-
nad światem, jest Panem Panów, nieokiełzany 
żadnym prawem, nie ograniczony żadną siłą 
ludzką” (Stanisław Przybyszewski, Na dro-
gach duszy, Kraków 1900, s. 18).

25 października 2014 r. otwarta zostanie 
w krakowskim Muzeum Narodowym (a na-
stępnie w  Muzeum Narodowym w  Warsza-
wie) wielka wystawa twórczości Olgi Bo-
znańskiej, proponująca nowe spojrzenie 
na imponujący dorobek artystki; kolejnym 
etapem będzie publikacja − katalog dzieł 
wszystkich. Na wystawie ukazany zostanie 
wybór prac Olgi Boznańskiej, pochodzących 
z  polskich, europejskich i  amerykańskich 
kolekcji, w  tym ze zbiorów Muzeum Or-
say w  Paryżu, muzeum Émile’a Verhaerena 
w  Belgii, Galerii Ca’Pesaro w  Wenecji, pre-
zentowanych w kontekście kreacji artystycz-
nych jej inspiratorów i przyjaciół. Wystawę, 
pod honorowym patronatem małżonki pre-
zydenta Pani Anny Komorowskiej, przygo-
towały kuratorki: Ewa Bobrowska i Urszula 
Kozakowska-Zaucha.

Stefania Krzysztofowicz- 
-Kozakowska

5 | Olga Boznańska, 
„Dziewczynka z białą 
chusteczką”, ok. 1890- 
-1893, pastel, tektura, wym. 
88 x 57,5 cm (w zbiorach 
prywatnych)  

(fot. 1-4 – Pracownia 
Fotograficzna Muzeum 
Narodowego w Krakowie)

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2014    |   27



małgorzata maksymiuk

W Polsce do lipca ubiegłego 
roku 55 obiektom zabytkowym 
nadano tytuł Pomnika Historii, 
co oznacza, że uznano je za 
najcenniejsze zabytki w kraju. 
Są one wizytówką naszego 
dziedzictwa kulturowego, 
obiektami, którymi możemy 
i powinniśmy się chwalić, a także 
tymi, z którymi w pierwszej 
kolejności zetknąć powinien 
się każdy turysta kulturowy, 
szczególnie spoza kraju.

Marka 
„Pomnik Historii”

w turystyce 
kulturowej

Fragment ratusza we Wrocławiu (fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa)



Wobec wzrastającej popular-
ności turystyki kulturowej, 
skupionej zwłaszcza wo-
kół miast, Pomniki Histo-

rii mogą i  powinny stać się gotowym pro-
duktem turystycznym. O tym właśnie deba-
towano podczas tegorocznego 4. Spotkania 
Opiekunów Pomników Historii, które pod 
hasłem „Marka Pomnik Historii narzędziem 
promocji?” odbyło się w dniach 4-5 czerwca 
2014  r. w  Paczkowie i  Nysie. Zastanawiano 
się, jak wykorzystać tkwiący w  Pomnikach 
Historii potencjał. Nie ulega bowiem wątpli-
wości, że obiekty, którym Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej nadał to zaszczytne mia-
no, cechuje zarówno wysoka wartość kultu-
rowa, jak i konkretna marka, rozpoznawana 
dzięki logo Pomników Historii.

Marka i  logo służą jednak głównie iden-
tyfikacji, są instrumentem marketingo-
wym, a za to, czy produkt zaistnieje na ryn-
ku turystycznym i  czy stanie się popular-
ny, odpowiada program budowania jego re-
putacji. Poza znakiem graficznym i  nazwą 

wykształcić musi się więc gwarantująca wy-
soką jakość kultura organizacyjna, nastawio-
na na strategiczne zarządzanie marką przy 
współpracy podmiotów sektora publicznego 
i prywatnego.

Zjawisku tzw. markowych produktów tu-
rystycznych w  wielu krajach europejskich, 
nawet tych nienależących do potęg tury-
stycznych, nadaje się bardzo duże znaczenie, 
a turystyka kulturowa traktowana jest jako 
ważny, często priorytetowy element polity-
ki promocyjnej. Także u nas rozwijanie tu-
rystyki kulturowej jest jednym z kluczowych 
elementów strategii promocji polskiego sek-
tora turystycznego. W  dokumencie rządo-
wym „Projekt strategii rozwoju polskiej tu-
rystyki na lata 2008-2014” tworzenie i  roz-
wijanie konkurencyjnych produktów tury-
stycznych uznano za jeden z ważniejszych ce-
lów. „Plan działania na lata 2013-2014” Pol-
skiej Organizacji Turystycznej (POT) rów-
nież podkreśla konieczność stymulowania 
procesu tworzenia nowych produktów tu-
rystycznych oraz potrzebę profesjonalizacji 

1 | Rozmieszczenie 
Pomników Historii w Polsce
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już istniejących. Wzmocnienie roli zabytków 
w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości było 
też celem Narodowego Programu Kultury 
„Ochrona zabytków i  dziedzictwa kulturo-
wego” na lata 2004-2013. Zakładał on two-
rzenie zintegrowanych narodowych produk-
tów turystycznych, wdrażanych przez kom-
pleksowe programy. W „Kierunkach rozwo-
ju turystyki do 2015 r.” w tzw. obszarze prio-
rytetowym I (produkt turystyczny o  wyso-
kiej konkurencyjności) także przyjęto założe-
nie wspierania rozwoju przodujących typów 
turystyki, do których zaliczono turystykę 
miejską i kulturową oraz turystykę w obiek-
tach dziedzictwa poprzemysłowego (cel ope-
racyjny I. 5). Zgodnie z  obecną „Marketin-
gową Strategią Polski w sektorze turystyki na 
lata 2012-2020”, turystyka miejska i kulturo-
wa zaliczone zostały do dwóch najważniej-
szych obszarów w  kampanii wizerunkowej 

na głównych rynkach zagranicznych. Bada-
nia tych rynków dowodzą bowiem, że mia-
sta, zabytki i historia są elementami, z który-
mi Polska jest najmocniej kojarzona. Promo-
cję Polski jako celu podróży uznaje się więc 
za długoterminową inwestycję w  umacnia-
nie pozycji kraju na arenie międzynarodo-
wej. W  tym kontekście godne zaznaczenia 
jest też, że według prognozy „Tourism: 2020 
Vision” Światowej Organizacji Turystyki 
(UNWTO) w  nadchodzących latach sta-
le wzrastać ma w  turystyce zainteresowanie 
elementami edukacyjnymi (education), prze-
życiowymi (excitement) oraz rozrywkowymi 
(entertainment), tzw. 3 x E.

Mimo tak sprzyjających okoliczności, do-
tychczas nie rozwinęła się osobna gałąź tury-
styki Pomników Historii. Chociaż wszyst-
kie te obiekty przystosowane są do ruchu 
turystycznego, świadczone są w  nich usłu-
gi przewodnickie, organizowane są różne-
go rodzaju imprezy kulturalne, a także pro-
wadzona jest działalność edukacyjna, to jed-
nak popularyzacja ich, jako szczególnej gru-
py – Pomników Historii – należy do nielicz-
nych wyjątków. Zjawisko to jest widoczne 
choćby na targach turystycznych, gdzie cał-
kowicie brak ofert kompleksowo traktują-
cych Pomniki Historii jako oddzielny „pro-
dukt turystyczny”, promujący markę Pol-
ski. Ma to też odzwierciedlenie w  towarzy-
szących targom publikacjach promocyjnych 
czy prestiżowych pismach branży turystycz-
nej. W  „Travel Trade Gazette. Poland” (No 
3 (226), 2011), noszącej podtytuł „Poland 
– heritage and future”, przeznaczonej dla tu-
rystów zagranicznych, pragnących poznać 
dziedzictwo kulturowe naszego kraju, wśród 
bogatej oferty prezentowanej przez marszał-
ków województw, wymieniono jedynie oko-
ło połowę z  ówcześnie istniejących Pomni-
ków Historii i tylko raz zaznaczono, że „[…] 
the President of the Polish Republic granted 
the palace – park complex in Kozłówka the ti-
tle of a Historic Monument” (Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej nadał tytuł Pomni-
ka Historii zespołowi pałacowo-parkowemu 
w Kozłówce). W nowszych numerach „Tra-
vel Trade Gazette. Central Europe” poświę-
conych turystyce kulturowej (Nr 10 (244), 
2013 i Nr 4 (248), 2014) próżno szukać ja-
kichkolwiek informacji o  Pomnikach Hi-
storii. Podobnie w  kampanii zagranicznej 
„Polska. Come and find your story”, mającej 

2 | Bazylika 
archikatedralna 
św. św. Stanisława 
i Wacława na Wawelu 
w Krakowie
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za pomocą regionów czy miast flagowych, 
uznanych za produkty turystyczne, promo-
wać turystykę kulturową w Polsce. Choć tu-
rystykę miejską wpisano jako jeden z pięciu 
produktów markowych polskiej turystyki 
jeszcze w 1997 r. („Strategia rozwoju krajo-
wego produktu turystycznego Polski”), stale 
pomija się tę istotną część informacji. Warto 
zauważyć też, że chociaż na stronach Stowa-
rzyszenia Pilotów i Przewodników Turysty-
ki Kulturowej Pomniki Historii wymienione 
są jako najważniejsze cele turystyczne (obok 
miast i miejsc związanych z dziejami innych 
narodów i  grup etnicznych oraz obiektów 
z listy UNESCO), to na Narodowym Porta-
lu Turystycznym (www.polska.travel) obok 
„Dziedzictwa UNESCO” brak jest o  nich 
kompleksowej informacji.

Wypromowaniu marki Pomnika Histo-
rii nie sprzyja też strategia zawarta w  doku-
mentach planistycznych POT na najbliższe 
lata. Zgodnie bowiem z przyjętymi założenia-
mi dopóki tzw. produkt turystyczny nie zosta-
nie wykreowany na poziomie lokalnym, regio-
nalnym lub ogólnopolskim, nie ma szansy za-
istnieć w planach POT. Nie może też zostać 
uwzględniony w  pracach związanych z  pro-
gramowym wsparciem przez tzw. konsorcja 
produktów turystycznych. Liczyć mogą na nie 
bowiem przede wszystkim tzw. certyfikowane 
produkty turystyczne, wyłonione w  dwóch 
głównych konkursach POT: na Najlepszy 
Produkt Turystyczny oraz na Najlepszą De-
stynację Turystyczną (EDEN). Lukę informa-
cyjną dotyczącą Pomników Historii w chwili 
obecnej zapełniają więc przede wszystkim ma-
teriały dostępne na stronach internetowych 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID), 
zwłaszcza na portalu e-zabytek.nid.pl, gdzie 
znaleźć można m.in. opisy obiektów, odwoła-
nia do rozporządzeń oraz zarządzeń, a także 
mapy (z możliwością przejścia do Portalu Ma-
powego). Niestety, nie jest to skorelowane ze 
Zintegrowanym Systemem Informacji Tury-
stycznej POT.

Co więc można zrobić w  chwili obec-
nej, aby w  przyszłości doprowadzić do wy-
kreowania Pomników Historii jako krajowej 
atrakcji turystycznej?

Spotkanie w Paczkowie i Nysie pokazało, 
że konieczne jest przede wszystkim uświado-
mienie sobie przez wszystkie osoby zajmują-
ce się Pomnikami Historii potrzeby współ-
pracy i  wzajemnego wspierania. Potencjał 

związany z  faktem przynależności do gru-
py najcenniejszych zabytków, których war-
tość potwierdzona została nadaniem przez 
głowę państwa tytułu Pomnika Historii, jest 
szczególnie ważny w przypadku mniejszych 
ośrodków. Jest on jednak nie przez wszyst-
kich dostrzegany i pozostaje niewykorzysty-
wany. Często bowiem duże miasta, takie jak 
Wrocław czy Kraków, które i tak przyciąga-
ją już turystów, zwyczajnie nie odczuwają 
potrzeby promowania się jako Pomniki Hi-
storii i w związku z tym nie wspierają mniej-
szych ośrodków w  popularyzowaniu mar-
ki. Choć niektóre z  nich czerpią już pewne 
korzyści z faktu przynależności do elity gru-
pującej „posiadaczy” Pomników Historii, są 
w  swych działaniach osamotnione. Dlatego 

3 | Bazylika 
archikatedralna 
Wniebowzięcia NMP 
i św. Wojciecha w Gnieźnie

4 | Bazylika Matki Boskiej 
Anielskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej

   Spotkania z Zabytkami       9-10  2014    |   31



tak potrzebne jest wsparcie zarówno od lo-
kalnych instytucji, na terenie których dany 
obiekt się znajduje, jak i  wszystkich zarząd-
ców oraz właścicieli Pomników Historii, aby 
efekt synergii mógł przynieść dodatkowe, 
wspólne korzyści.

Należy zdawać sobie sprawę, że w  walce 
o turystę zabytki często muszą dzisiaj rywa-
lizować z takimi atrakcjami, jak parki minia-
tur, multipleksy, aquaparki czy nawet galerie 
handlowe. Ta konkurencja oraz zwiększone 
oczekiwania turystów kulturowych powinny 
wymusić zmianę podejścia do własnej ofer-
ty właścicieli i zarządców Pomników Histo-
rii, tak aby nakierować ją na wypromowanie 
swoich zabytków, jako wyjątkowych atrakcji 
turystycznych w skali całego kraju. Uświado-
mić sobie trzeba bowiem, że mogą one mieć 
wielkie znaczenie dla regionu i kraju, jeśli tyl-
ko ich potencjał uda się wykorzystać we wła-
ściwy sposób. Stanie się to, kiedy przestaną 

być traktowane jako izolowane struktury 
o ograniczonym wpływie. Aby było to możli-
we, w ich promocję włączyć musi się jednak, 
jak już było wyżej powiedziane, bardzo duża 
grupa interesariuszy. Nie stanie się to samo 
i  nie zostanie narzucone odgórnie. Osoby 
i instytucje czy urzędy związane z Pomnika-
mi Historii uświadomić sobie powinny, że to 
właśnie one mogą jednocześnie stać się bene-
ficjentami korzyści płynących z  rozwoju tej 
gałęzi turystyki.

Konkretne działania do wykonania 
w tym zakresie należą więc przede wszystkim 
do właścicieli i zarządców, którzy najszybciej 
czerpać będą korzyści z  napływu turystów, 
i  którzy właśnie dlatego powinni szczegól-
ne dbać o stan swoich obiektów. Winni też 
mieć oni pełną świadomość oczekiwań i wy-
magań odbiorców w stosunku do zatrudnio-
nego w  obiektach personelu, odpowiedzial-
nego za udostępnianie zabytków. Z całą pew-
nością ludzie ci muszą być przeszkoleni i wy-
posażeni w odpowiednią wiedzę, którą będą 
umieli przekazać. Muszą też zrozumieć zna-
czenie ogólne pojęcia „Pomnik Historii” 
i  wykazywać się znajomością innych obiek-
tów zaszczyconych tym tytułem. Tylko wów-
czas będą mogli upowszechniać tę markę, 
dostrzegając nie tylko same zabytki, ale i po-
wiązania między nimi (kościoły barokowe, 
obiekty podziemne, zabytki techniki, itd.). 
Powinni też zachęcać turystów do odwiedza-
nia pozostałych obiektów i potrafić udzielić 
potrzebnych informacji.

Zaangażowane powinny być także od-
powiednie departamenty urzędów marszał-
kowskich, związane z turystyką, które winny 
uwzględnić obiekty uznane za Pomnik Hi-
storii w  opracowywanych strategiach. Są to 
także regionalne i  lokalne organizacje tury-
styczne, a w gminach i powiatach, w których 
ich nie ma – samorządy współpracujące z in-
nymi podmiotami, przede wszystkim z  lo-
kalnymi mediami. To one są podstawowym 
źródłem wiedzy o  sprawach lokalnych. An-
gażowane powinny być także środowiska na-
ukowe, szkolne i akademickie, i to nie tylko 
kształcące w  zakresie turystyki. Przedstawi-
ciele tych grup są bowiem z natury bardziej 
zainteresowani i  nastawieni na dzielenie się 
wiedzą lub pasjami z  innymi. Na uwadze 
trzeba mieć też fakt, że obecność w  regio-
nie Pomnika Historii czy nawet kilku z nich 
powinna wpłynąć na wzbogacenie oferty 

5 | Fragment zabudowy 
osiedla górniczego 
Nikiszowiec w Katowicach 
z kopułą kościoła św. Anny 
w tle
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kulturalno-edukacyjnej w  samym zabytku. 
Stwarza to bowiem szansę organizowania 
różnego rodzaju warsztatów, lekcji muzeal-
nych czy wycieczek objazdowych i przyczy-
nić może się nie tylko do podniesienia atrak-
cyjności danego zabytku, ale i całej grupy Po-
mników Historii, o  których będzie mowa 
„przy okazji”.

Kolejną grupę interesariuszy, a zarazem 
beneficjentów stanowić powinni przedsta-
wiciele lokalnej przedsiębiorczości, zarów-
no bezpośrednio, jak i  pośrednio związanej 
z  branżą turystyczną. Lokalny biznes, po-
przez zaangażowanie np. finansowe, może 
korzystnie budować wizerunek swojej fir-
my i  być kojarzony z  prestiżowym zabyt-
kiem o randze ogólnopolskiej. Nie tylko re-
prezentanci bazy noclegowej i gastronomicz-
nej mogą czerpać zyski z rozwoju turystyki. 
Zainteresowane mogą być również lokalne 
instytucje kultury, edukacji oraz mieszkań-
cy danego regionu, a także zwykli lokalni 
przedsiębiorcy, bowiem kojarzenie ich firmy 
ze znanym obiektem o dużej wartości kultu-
rowej może im przynieść same korzyści. 

Tworząc ofertę turystyczną dotyczącą 
Pomników Historii, należy zastanowić się, 
do kogo powinna być ona skierowana. Trze-
ba uwzględnić specyfikę tzw. grup docelo-
wych. Infrastruktura turystyczna powinna 
być bowiem dostosowana do ich wymagań 
i potrzeb. Z jednej strony, będą to z pewno-
ścią wytrawni turyści/miłośnicy zabytków 
i  historii wymagający i  zawsze dobrze przy-
gotowani merytorycznie do podróży, przede 
wszystkim mieszkańcy miast w szerokim za-
kresie wiekowym, dość dobrze sytuowani, 
dokonujący swych wyborów w  przemyśla-
ny sposób. Turyści ci podróżują najczęściej 
indywidualnie lub w  niewielkich, kilkuoso-
bowych grupach, oczekując dość wysokiej 
jakości usług noclegowych oraz gastrono-
micznych. Skłonni są oni jednak zaakcepto-
wać, w zamian za wyjątkowość przeżyć, tak-
że nieco skromniejszą ofertę w tym zakresie. 
W  ich przypadku sprawdzą się więc zarów-
no hotele o zróżnicowanym standardzie, jak 
i pensjonaty czy agroturystyka, a nawet ofer-
ty prywatne, od których to budowanie za-
plecza turystycznego można zacząć. Z  dru-
giej strony, zdawać trzeba sobie sprawę także 
i z tego, że pokaźną grupę odbiorców stano-
wić będą dzieci i młodzież szkolna, zarówno 
z miast, jak i ze wsi, które nie wybierają tego 

rodzaju produktów turystycznych z własnej 
woli. Są więc zabytkami mniej zainteresowa-
ne, a przez to są wyjątkowo wymagającym 
i  trudnym adresatem. Informacje dla nich 
powinny być więc przygotowane w wyjątko-
wo atrakcyjnej formie, a jednocześnie syn-
tetycznie i  zrozumiale. Przy młodszych tu-
rystach pomyśleć trzeba o zawsze sprawdza-
jącym się w  turystycznej praktyce walorze 
niezwykłości oraz o  możliwości odpoczyn-
ku. Przy dzieciach starszych nie można lek-
ceważyć faktu, że często dysponują one dość 
dużą wiedzą, którą zwiedzanie zabytku ma 
tylko potwierdzić i  uzupełnić. Sprawia to, 
że są to również odbiorcy bardzo wymagają-
cy. Jednocześnie są to turyści, którzy większą 
uwagę zwracają na cenę oraz wydatki. Ponie-
waż zwykle podróżują w większych grupach, 

6 | Długi Targ i Ratusz 
Główny w Gdańsku
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wymagają specyficznych warunków wyży-
wienia i zakwaterowania. Możliwość przyję-
cia dużych grup na raz jest więc w tym wy-
padku podstawowym warunkiem dobrze 
przygotowanej oferty.

Przy tworzeniu kompleksowej oferty 
Pomników Historii konieczne jest współ-
zależne określenie potrzeb wszystkich grup 

docelowych i opracowanie wspólnych form 
i  narzędzi promocji, a także odpowiedniej 
sieci dystrybucji. Ponieważ w  grupie Po-
mników Historii znajdują się różnorodne 
obiekty, od zabytków techniki, po zabytki 
archeologiczne, poprzez całą gamę obiek-
tów sakralnych, rezydencji, parków czy za-
łożeń obronnych bądź miejskich, komplek-
sowa oferta turystyczna może zostać dodat-
kowo podzielona w  zależności od specyfi-
ki obiektów, np. czasu ich powstania, tery-
torium czy kategorii itp. Najważniejsze jest 
jednak, żeby przedstawiać te zabytki zawsze 
w  kontekście całej grupy Pomników Hi-
storii i aby na miejscu była możliwość uzy-
skania informacji dotyczącej pozostałych 
obiektów.

Są to zagadnienia czysto praktycz-
ne, jednak dbając o  organizację ruchu tu-
rystycznego i  jakość usług, nie można ni-
gdy zapomnieć o wartościach, które stano-
wią o wyjątkowości tej grupy obiektów. To 
ich autentyczność, jednorodność stylistycz-
na, pierwotna kompozycja przestrzenna czy 
osadzenie w  krajobrazie decyduje o  szcze-
gólnych wartościach artystycznych, histo-
rycznych czy kulturowych, dla których zo-
stały wyróżnione spośród innych obiektów. 

Dążenie do udostępniania zabytku musi za-
wsze mieć na uwadze potrzebę zachowa-
nia tych wartości. Inicjatywy oddolne, ma-
jące tu kluczowe znaczenie, wspierane po-
winny być więc zawsze przez grono eksper-
tów, tak z Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa, jak też z  innych, zwłaszcza lokalnych, 
instytucji kultury i organizacji społecznych. 
Powinny one czuwać nad należytym zacho-
waniem zabytku oraz zadbać o  podbudo-
wę merytoryczną i animację działań związa-
nych z popularyzacją tych obiektów w szer-
szej skali – w ogólnie dostępnych mediach, 
większych publikacjach, a zwłaszcza na tar-
gach turystycznych – dających możliwość 
zaprezentowania całego „wachlarza” obiek-
tów i możliwości związanych z ich popula-
ryzacją.

Podsumowując, podkreślić należy, iż Po-
mniki Historii to obiekty o znaczeniu pre-
stiżowym i o wyjątkowej atrakcyjności tury-
stycznej w  skali kraju. Spełniają tak ważne 
w  turystyce kryteria, jak: tematyzacja, ko-
jarzona z  logo konkretna marka, unikato-
wość, wysoka jakość, kompleksowość, łatwy 
dostęp, a zarazem reprezentatywność do-
robku kulturowego regionu i kraju. Warto-
ści te śmiało mogą stać się podstawą ich suk-
cesu jako produktu turystycznego. Zwłasz-
cza, jeżeli usługi świadczone w jego ramach 
będą prowadzone przez wykwalifikowa-
ny personel, przeszkolonych przewodni-
ków i  pracowników informacji turystycz-
nej, a miasta i miejscowości, w których znaj-
dują się te obiekty mieć będą dogodne po-
łączenia komunikacyjne, dobrze rozwiniętą 
bazę gastronomiczną, noclegową oraz usłu-
gową. Mądre zarządzanie funkcją i  poten-
cjałem tych zabytków może się nawet stać 
podstawą nowej filozofii ochrony dziedzic-
twa kulturowego. Dobrze przygotowana 
oferta turystyczna może bowiem wpłynąć 
na wzmocnienie ponadregionalnego zna-
czenia Pomników Historii, roli dziedzictwa 
kulturowego i  potrzeby jego ochrony. Ma 
także szansę stać się narzędziem tej ochro-
ny i  środkiem do osiągnięcia zrównoważo-
nego rozwoju – daje możliwość zarówno 
kulturowego rozwoju, jak i  tworzenia no-
wych miejsc pracy, poprawy jakości życia, 
społecznego oraz ekonomicznego rozwoju 
miejscowości i jej mieszkańców.

Małgorzata Maksymiuk

7 | Zamek krzyżacki 
w Malborku

(rys. 1 – oprac. Małgorzata 
Maksymiuk, zdjęcia: 2-7 − 
Narodowy Instytut Dziedzictwa)
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Dziedzictwo światowe

Przypomnijmy, że znaczą-
ce obiekty światowego dzie-
dzictwa kulturowego, o  nie-
zaprzeczalnej wartości uni-

wersalnej, mają swoje miejsce na Li-
ście UNESCO. Listę tę ustala, ak-
tualizuje i  rozpowszechnia Komitet 
Światowego Dziedzictwa, zajmują-
cy się realizacją postanowień „Kon-
wencji w  sprawie ochrony światowe-
go dziedzictwa kulturowego i natural-
nego”. W wyniku wyborów w 2013 r. 
Polska jest członkiem Komitetu; za-
siadają w  nim przedstawiciele 21 
państw – stron konwencji. 

Uchwalona w 1972 r. przez Kon-
ferencję Generalną UNESCO kon-
wencja ustanowiła system współpracy 
i  pomocy międzynarodowej poszcze-
gólnym państwom w ich wysiłkach na 

rzecz zachowania i identyfikacji zaso-
bów dziedzictwa kulturowego i natu-
ralnego. Jednocześnie jednak zastrze-
gła, że obowiązek ochrony, konser-
wacji i przekazania przyszłym pokole-
niom tych zasobów spoczywa przede 
wszystkim na państwach, na których 
terytorium owe zasoby się znajdu-
ją. Do chwili obecnej sygnatariusza-
mi konwencji jest 186 państw z  ca-
łego świata; Polska dokument raty-
fikacyjny złożyła w  1976  r. Oczywi-
ście kryteria decydujące o  umieszcze-
niu na Liście Światowego Dziedzic-
twa obiektu, wytypowanego przez 
kraj, będący sygnatariuszem konwen-
cji, są stale dopracowywane i aktuali-
zowane. Najważniejsze z nich – to au-
tentyczność, reprezentatywność i uni-
wersalny charakter obiektu. Obecnie 

na Liście Światowego Dziedzictwa 
znajduje się 1007 obiektów.

Istnieje jeszcze Lista Światowego 
Dziedzictwa w  Niebezpieczeństwie, 
na którą wpisywane są obiekty będące 
w stanie zagrożenia i ich ocalenie wy-
maga jak najszybszego podjęcia prac.

Na tegorocznej, 38. sesji Komi-
tetu Światowego Dziedzictwa, któ-
ra odbyła się w czerwcu br. w Dosze, 
w Katarze, wpisano 26 nowych miejsc 
na Listę UNESCO, wśród których 10 
obiektów pochodzi z  terenu Europy; 
jeden stanowi rozszerzenie wpisu do-
tyczącego Puszczy Białowieskiej, jako 
obiektu transgranicznego, leżącego na 
obszarze Polski i Białorusi.

Nowe miejsca dziedzictwa euro-
pejskiego wpisane na Listę:

1 | Kompleks 
historyczno- 
-archeologiczny 
w Bołgar w Rosji 
− znajdują się 
tu pozostałości 
średniowiecznego 
miasta Bołgar, 
symbolizującego 
transformacje 
kulturowe Eurazji, 
które odegrały wielką 
rolę w tworzeniu 
cywilizacji, 
obyczajów i tradycji 
kulturowych.
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2 | Opactwo Corvey w Niemczech – położone jest nad Wezerą na 
obrzeżach Höxter i stanowi przykład architektury z okresu Karolingów; 
powstało pomiędzy 822 i 885 r. Jego forma, łącząca w sobie innowacyjność 
i odwołania do dawnych wzorców, miała wielki wpływ na architekturę 
zachodnią aż do końca okresu romańskiego.

3 | Fabryka Van Nelle w Holandii – stanowi symbol przemysłowej 
architektury modernistycznej; wybudowana została w 1920 r. na brzegu 
kanału w okolicy Rotterdamu i zajmowała się głównie przetwórstwem 
produktów spożywczych importowanych z krajów tropikalnych. Elewacja 
fabryki składa się ze stali i szkła.

4 | Bursa i Cumalikizik w Turcji – osiem miejsc w mieście Bursa 
i pobliskiej wsi Cumalikizik, będących kolebką imperium otomańskiego. Są 
to w Bursie: dzielnice handlowe, meczety, szkoły religijne, łaźnie publiczne, 
kuchnia dla ubogich, a także grób Orkana Ghazi; wieś Cumalikizik stanowi 
przykład zaplecza usytuowanego w głębi kraju.

5 | Również z Turcji Pergamon – miasto będące siedzibą hellenistycznej 
dynastii Attalidów i głównym ośrodkiem naukowym starożytności. Znajduje 
się tu położony na wzgórzu Akropol z antycznymi świątyniami, teatrami, 
biblioteką, pałacem królewskim i Wielkim Ołtarzem Zeusa.

2
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4
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6
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Komitet Światowego Dziedzictwa 
podjął jeszcze inne decyzje w  sprawie 
polskich miejsc na Liście UNESCO 
(łącznie znajduje się na niej do chwi-
li obecnej 14 obiektów z  Polski). Za-
akceptował proponowaną przez stro-
nę polską strefę buforową dla Starego 

Miasta w Warszawie oraz przyjął treść 
orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej 
wartości tego obszaru. Podobne orze-
czenia zostały przyjęte dla Hali Stule-
cia we Wrocławiu i  dla Parku Muża-
kowskiego. Obecnie bowiem każdy 
obiekt wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa powinien mieć orzecze-
nie wyjątkowej uniwersalnej wartości 
jako podstawowy dokument, odwołu-
jący się do kryteriów wpisu, określają-
cy warunki integralności i autentyzmu 
miejsca oraz wymogi dotyczące ochro-
ny i zarządzania.                                        ☐

6 | Morze Wattowe obejmujące 
przybrzeżne wody Niemiec, Danii i Holandii 
– unikatowe środowisko naturalne, bogate m.in. 
w watty (fragmenty dna odsłaniane podczas 
odpływu, a zalewane w czasie przypływu), 
wydmy, mielizny oraz rynny odpływowe. 

7 | Klif Stevns w Danii – ma 15 km długości 
i 40 m wysokości, zawiera m.in. ślady uderzenia 
meteorytu Chi cxu lub w Ziemię 65 mln lat temu. 

8 | Winnice Piemontu: Langhe-Roero 
i Monferrato we Włoszech – przykład uprawy 
winorośli i produkcji wina sprzed wielu stuleci – 
pierwsze wzmianki o tych winnicach pochodzą 
z V w. p.n.e.

9 | Jaskinia Pont d’Arc-Chauvet 
na południu Francji – znajdują się tu 
najstarsze znane i najlepiej zachowane rysunki 
figuralne na świecie, sięgające okresu kultury 
oryniackiej (30-32 tys. lat p.n.e.). Oprócz 
ponad 1000 malowideł są tu też szczątki 
prehistorycznych zwierząt i 92 odciski dłoni 
ludzkiej.

10 | Rozszerzony na ostatnim posiedzeniu 
Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO 
wpis dotyczący Puszczy Białowieskiej ma 
swoje początki w 1979 r., kiedy to umieszczony 
został na Liście Białowieski Park Narodowy, 
leżący na terenie Polski. W 1992 r. wpis ten 
został rozszerzony o obszar białoruskiej części 
Puszczy Białowieskiej. Ostatni wpis, dokonany 
w tym roku, jeszcze bardziej rozszerza obszar 
Puszczy Białowieskiej (przede wszystkim 
po stronie polskiej). Dzięki temu wszystkie 
najcenniejsze miejsca znalazły się w granicach 
objętych wpisem, który otrzymał teraz nazwę 
Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa 
„Bialowieza Forrest”.

8
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10
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Ołtarz Trójcy Świętej 
z pocysterskiej katedry 
w Oliwie

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

Funkcjonujące w  pobliżu pro-
testanckiego Gdańska opac-
two cysterskie w  Oliwie od-
grywało doniosłą rolę po-

lityczną, gospodarczą i  kulturalną, 
a  jego zespół architektoniczny i  za-
chowane dzieła sztuki świadczą o ran-
dze tego ośrodka. Dawny ołtarz głów-
ny w  oliwskiej katedrze jest przykła-
dem kontrreformacyjnej retoryki na 
skomplikowanym konfesyjnie tere-
nie Prus Królewskich i  jednocześnie 
ciekawym przykładem nowożytnego 
snycerstwa.

Ołtarz, przeniesiony w 1688 r. na 
obecne miejsce z prezbiterium, znaj-
duje się na wschodniej ścianie pół-
nocnego transeptu kościoła. Kon-
strukcja nastawy, o wymiarach 7 x 5 
x 0,5 m, wykonana została z drewna 
iglastego, a partie snycerskie opra-
cowano w  drewnie lipowym. Nasta-
wa jest czterokondygnacyjną i  trój-
osiową konstrukcją typu architek-
tonicznego. W  predelli umieszczo-
ny został flankowany przez woluto-
we wsporniki obraz, przedstawiają-
cy niesienie Arki Przymierza. Powy-
żej, w płytkiej niszy, znajduje się wy-
konana w  wysokim reliefie, złocona 
i polichromowana grupa rzeźbiarska, 
przedstawiająca Trójcę Świętą. Po 
obu stronach niszy pary pokrytych 
spiralnie wicią roślinną kolumn ko-
rynckich ujmują ruchome skrzydła 
nastawy. Awersy skrzydeł ozdobio-
ne są osadzonymi w  profilowanych, 
złoconych ramach prostokątnymi 

Z warsztatu historyka sztuki

1
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płycinami z  płaskorzeźbionymi sce-
nami Bożego Narodzenia, Zmar-
twychwstania (strona lewa), Wnie-
bowstąpienia i Zesłania Ducha Świę-
tego (strona prawa). Przy zamkniętej 
nastawie widoczne są, umieszczone 
na rewersach skrzydeł, cztery płyciny 
z malowanymi wizerunkami św. Ma-
teusza i  św. Łukasza (skrzydło lewe) 
oraz św. Marka i  św. Jana (skrzydło 
prawe), a także namalowane na wklę-
słym tle przesklepionych konchowo 
nisz personifikacje Kościoła i Religii. 
Wyznaczony przez kolumny zasadni-
czy trójpodział głównej kondygna-
cji rozszerzony został podtrzymywa-
nymi przez anioły konsolami, na któ-
rych stoją pełnoplastyczne figury św. 
Piotra i  św. Pawła. W  trzeciej kon-
dygnacji, oddzielonej wysokim bel-
kowaniem, na którym siedzą aniołki 
trzymające Arma Christi, znajduje się 
centralnie umieszczona postać Matki 
Boskiej z  Dzieciątkiem. Figura Ma-
rii z Dzieciątkiem dzieli ujętą herma-
mi z przedstawieniami ewangelistów 
płaskorzeźbioną scenę Zwiastowa-
nia z  Archaniołem po lewej i  Marią 
po prawej stronie. Dalej, na osi skrzy-
deł niższej kondygnacji widnieją her-
by fundatorów, zwieńczone postacia-
mi kolejnych aniołków dzierżących 
Arma Christi. Kompozycję kondy-
gnacji zamykają pełnoplastyczne fi-
gury Mojżesza i  św. Jana Chrzci-
ciela, umieszczone na bocznych 

krawędziach belkowania. Czwarta 
kondygnacja zawiera płaskorzeźbio-
ne przedstawienie św. Bernarda, a ca-
łość wieńczy grupa Ukrzyżowania.

Przeprowadzone w  latach 1984- 
-1985 prace konserwatorskie (Do-
kumentacja prac konserwatorskich, 
Gdańsk-Oliwa, ołtarz Trójcy Świętej, 
1604-1606, wyk. A. Paczesny, Gdańsk 
1985, mps. Sygn. ZR/505 oraz B. Ja-
kubowska, Karty ewidencyjne zabyt-
ków ruchomych, nr B-202/81 w zbio-
rach Archiwum Zakładowego Pomor-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków) obejmowały dezynsekcję, 
usunięcie przemalowań, uzupełnie-
nie snycerki, złoceń oraz rekonstruk-
cję warstw barwnych karnacji i partii 
architektonicznych oraz utwardzenie 
drewna. Restaurowano także malo-
widło z predelli. Wykonane na drew-
nianym podłożu, najprawdopodob-
niej w technice temperowej, malowa-
ne przedstawienia ewangelistów i obu 
personifikacji, z  uwagi na dobry stan 
zachowania nie zostały poddane kon-
serwacji.

Rozwój i rozbudowa oliwskiej sie-
dziby cystersów, której początki się-
gają roku 1186, zakłócane były przez 
liczne najazdy (napady Prusów w  la-
tach 1226 i 1236, Krzyżaków w 1243, 
1247 i 1252 r., najazd husytów w roku 
1433, wojna trzynastoletnia; zob. 
Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankie-
wicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 
1959, s.  9). Zagrożeniem dla istnie-
nia zgromadzenia zakonnego był też 
postęp reformacji, której postulaty 
szybko dotarły do należących do Rze-
czypospolitej od 1454  r. Prus Kró-
lewskich i  przeniknęły również do 

konwentu w  Oliwie, gdzie część za-
konników stała się zwolennikami no-
wego prądu religijnego (zob. Kazi-
mierz Dąbrowski, Opactwo cyster-
sów w  Oliwie od XII do XVI wieku, 
Gdańsk 1975, s.  128). Zbiegło się to 
z pogorszeniem sytuacji gospodarczej 
opactwa, wywołanym m.in. kosztow-
nymi sporami pomiędzy opatami oraz 
rozprzężeniem dyscypliny życia za-
konnego. W 1577 r. kościół i klasztor 
ponownie zniszczono − w odwecie za 
opowiedzenie się przez cystersów za 
Stefanem Batorym gdańszczanie spa-
lili i  splądrowali opactwo (zob. Paul 
Simson, Geschichte der Stadt Danzig, 
Bd. 2, Danzig 1918, s. 290).

Zmianę sytuacji przyniósł dopie-
ro wybór w  1589  r. na opata kanoni-
ka krakowskiego Dawida Konarskie-
go. Za jego rządów przeprowadzono 
zasadniczą odbudowę całego zespo-
łu klasztornego, a gospodarkę opac-
twa przywrócono do stanu świetno-
ści. Z osobą opata wiążą się liczne fun-
dacje, w  tym ołtarza Trójcy Świętej. 
Pierwsze wzmianki o ołtarzu pojawia-
ją się w  pisanych przez przeora Fili-
pa Adlera rocznikach klasztoru (An-
nales Monasterii Oliviensis Ord. Cist., 
wyd. P. Czaplewski, Towarzystwo Na-
ukowe w Toruniu, Fontes t. XX, 1916, 
s. 134, 146 i 156). Zapisano w nich, że 
w  styczniu 1603  r. siostrzeniec opa-
ta Dawida Konarskiego, nowicjusz 
Rafał Kos, przekazał 1400 florenów 
na budowę ołtarza głównego. W  lip-
cu następnego roku rozpoczęto pra-
ce, a na początku lutego 1606 r. Wolf-
gang Sporer przystąpił do malowania 
obrazów ołtarza oraz polichromowa-
nia i  złocenia części rzeźbionych. We 

1 | Ołtarz Trójcy Świętej w katedrze 
pocysterskiej w Oliwie, 1604-1606 

2 | Predella ołtarza − obraz przedstawiający 
niesienie Arki Przymierza

...............................................................................
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wrześniu 1606  r. ołtarz był już ukoń-
czony, a opat odprawił przy nim ku 
czci Trójcy Świętej pierwszą mszę (zob. 
Annales…, s. 134, 146, 156 i 161 oraz 
Aleksander Lubomski, [prace zebra-
ne, mps] red. Zygmunt Iwicki, Gdańsk 
1970, Biblioteka Muzeum Narodowe-
go w Gdańsku, MNG02-18226, sygn. 
1379, s. 81-83). W roku 1688, za cza-
sów opata Michała Antoniego Hackie-
go, dawny ołtarz główny przeniesiono 
do północnego transeptu, a w  prezbi-
terium zajął miejsce nowy ołtarz, ufun-
dowany przez tego opata (zob. A. Lu-
bomski, [prace…], s. 94).

Niezwykle ciekawa jest ikono-
grafia nastawy, będąca niewątpliwie 

wyrazem kontrreformacyjnej mi-
sji katolickiego zgromadzenia zloka-
lizowanego w  bezpośredniej blisko-
ści przychylnego reformacji Gdań-
ska. Po Soborze Trydenckim wyma-
gania wobec treści przekazywanych 
wiernym znacznie wzrosły. Przesła-
nie płynące z  przedstawień religij-
nych miało umacniać w  wierze i  po-
bożności oraz przekazywać zagadnie-
nia zgodnie z  uznanymi dogmatami. 
Kompozycja osi retabulum odwołuje 
się do ważnych dla cystersów dogma-
tów i postaci – Trójcy Świętej, Matki 
Boskiej oraz założyciela zakonu – św. 
Bernarda z  Clairvaux. Osoby przed-
stawione w  centralnej osi nastawy są 

jednocześnie patronami, którym ko-
ściół został poświęcony (14 sierpnia 
1594  r. biskup Hieronim Rozrażew-
ski konsekrował odbudowany kościół 
ku czci Trójcy Świętej, Matki Boskiej 
i św. Bernarda z Clairvaux; zob. Zyg-
munt Iwicki, Oliva. Führer durch die 
Kathedrale und das ehemalige Kloster, 
Dülmen 1994, s.  60). Centrum ołta-
rza zajmuje rzeźbione przedstawienie 
Trójcy Świętej, której dogmat jest jed-
nym z  fundamentalnych dogmatów 
chrześcijaństwa (zob. Romuald Bau-
erreiß OSB, Dreifaltigkeit. I Begriff, 
Dogmatik, [hasło w:] Reallexikon 
zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. 4, 
Stuttgart 1958, szp. 414). Do Trójcy 
Świętej odnosił się w  swoich listach 
św. Paweł, zatem umieszczenie jego 
wizerunku obok wyobrażenia Trój-
cy należy uznać za nieprzypadkowe. 
W  bezpośrednim sąsiedztwie Trójcy 
Świętej umieszczono też cztery sce-
ny nawiązujące odpowiednio do Me-
sjasza (scena Narodzenia), Chrystu-
sa Zwycięskiego i  Jego wywyższenia 
przez Zmartwychwstanie i  Wniebo-
wstąpienie oraz roli apostołów (sce-
na Zesłania Ducha Świętego). Sku-
piając się na niektórych tylko wątkach 
ikonografii ołtarza, warto wskazać na 
powtórzenie przedstawień ewangeli-
stów (malowane wizerunki na skrzy-
dłach nastawy oraz pilastry hermo-
we w  trzeciej kondygnacji), wyraża-
jących treści eschatologiczne i  teolo-
giczne (zob. Ursula Nilgen, Evange-
listen, [w:] Lexikon der christlichen 
Ikonographie, Bd. 1, Rom-Freiburg-
-Basel-Wien 1968, szp. 697).  Jedno-
cześnie z  faktu, iż apostołowie repre-
zentowani są w  ołtarzu przez świę-
tych: Piotra, Pawła, Jana Chrzcicie-
la i  Jana Ewangelistę z  grupy Ukrzy-
żowania możemy wnioskować, że au-
torowi programu ikonograficznego 

3

3 | Złocona i polichromowana grupa 
rzeźbiarska w niszy ołtarza, przedstawiająca 
Trójcę Świętą

4 | Płaskorzeźbiona scena Zwiastowania 
w trzeciej kondygnacji ołtarza

5 | Grupa Ukrzyżowania wieńcząca ołtarz 

(zdjęcia: 1 – Bolesław Lemisiewicz, 2-5 − Rafał 
Machowiak)

...............................................................................
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zależało na wyeksponowaniu tych 
właśnie osób. Rezygnacja z  przedsta-
wienia św. Piotra w szacie pontyfikal-
nej i  tiarze jako Najwyższego Kapła-
na  nawiązuje do osoby św. Bernarda, 
który w  szacie liturgicznej wyobra-
żany był wyjątkowo, a w  swoich pi-
smach potępiał cysterskich opatów, 
którzy uzyskali od papieża przywilej 
noszenia szat biskupich (zob. Chris-
tel Squarr, Bernhard von Clairvaux, 
[hasło w:] Lexikon…, Bd. 5, Rom-
-Freiburg-Basel-Wien 1973, szp. 373, 

Joseph Braun, Tracht und Attribute 
der Heiligen in der Deutschen Kunst, 
Stuttgart 1943, szp.130). Z kolei kon-
cepcja, według której starotestamen-
towe zapowiedzi wypełniają się osta-
tecznie w Nowym Testamencie, dopro-
wadziła do pojawiającego się już u Oj-
ców Kościoła zestawienia Mojżesza 
z apostołami (zob. Hanspeter Schlos-
ser,  Moses, [hasło w:] Lexikon…, Bd. 
3, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1971, 
szp. 294). Najprawdopodobniej zade-
cydowało to o umieszczeniu jego wy-
obrażenia wśród apostołów w  oma-
wianym dziele.

Ołtarz łączy w spójną całość wiele 
różnorodnych elementów. Nawiąza-
niem do form średniowiecznych jest 
wydzielenie predelli, będącej jedno-
cześnie miejscem przechowywania re-
likwii, rozmieszczenie części malowa-
nych i  rzeźbionych, ornament przy-
pominający maswerk oraz motyw 
aniołów zbierających krew Chrystusa 
przedstawionego na drzewie Krzyża 
(zob. Renata Sulewska, Dłutem wycię-
te. Snycerstwo północnych ziem Polski 
w  czasach Zygmunta III Wazy, War-
szawa 2004, s.  177). Elementem no-
wożytnym jest niewątpliwie kompo-
zycja nastawy, łącząca schemat tryp-
tyku i łuku triumfalnego poprzez uzu-
pełnienie formy ołtarza szafiastego 
porządkami architektonicznymi.

Zagadnienie autorstwa ołtarza po-
zostaje nierozstrzygnięte. W  rocz-
nikach klasztoru czytamy, że na 

początku lutego 1606  r. „[…] Wolf-
gangus Spor, pictor, incepit pingere al-
tare maius et illud cum auro et colori-
bus ornare” (zob. Annales..., s.  156). 
Wolfgang Sporer, działający na tere-
nie Gdańska najprawdopodobniej od 
roku 1593, wymieniany jest w  litera-
turze nie tylko jako malarz, ale rów-
nież snycerz. Przypisywanie mu au-
torstwa całości ołtarza utrwaliło się 
w dawnej literaturze niemieckojęzycz-
nej, jednak określenie go w  kronice 
jako malarza jest jednoznaczne i moż-
na z  dużym prawdopodobieństwem 
przyjąć, że jest on autorem malowideł 
nastawy. Analiza partii snycerskich 
ujawnia odrębności formy, potwier-
dzające ówczesną praktykę tworzenia 
dużych dzieł rzeźbiarskich przy udzia-
le wielu rąk. Przy klasztorach funk-
cjonowały warsztaty artystów i  rze-
mieślników pozostające poza orga-
nizacją cechową, a działający na tere-
nie klasztorów mistrzowie niejedno-
krotnie byli bardzo biegli w swej sztu-
ce (zob. Maria Bogucka, Gdańsk jako 
ośrodek produkcyjny w  XIV-XVII  w., 
Warszawa 1962, s. 303). Znane przy-
kłady dzieł cysterskich stolarzy z Oli-
wy (m.in. stalle dla katedr w  Krako-
wie, Gnieźnie i  Włocławku, powsta-
jące od 1599  r. stalle przeznaczone 
dla kościoła w  Oliwie) potwierdzają 
wysoką rangę tego warsztatu. Można 
przypuszczać, że autorami ołtarza byli 
artyści klasztorni, być może z  udzia-
łem mistrza z  zewnątrz, lecz ich na-
zwiska nie wydają się już możliwe do 
ustalenia.

Ołtarz Trójcy Świętej jest na tle 
regionu dziełem wybitnym, a jego 
wartość podnosi doskonały stan za-
chowania i  brak późniejszych inge-
rencji. Obecne są w  nim elementy 
średniowieczne i  nowożytne, co do-
skonale ilustruje przenikanie i współ-
istnienie różnych form na przełomie 
epok. Jego znaczenie wyraża się rów-
nież w  fakcie, iż zawiera on jedyne 
znane i  zachowane dzieła malarskie 
Wolfganga Sporera, artysty, który 
mimo iż nie osiągnął szczególnej po-
pularności, zasługuje na bardziej wni-
kliwe zainteresowanie. 

Olga Droździecka 
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Wokół jednego zabytku

Ludwika Radziwiłłówna 
wśród Piastów

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

Udostępniona do zwie-
dzania w  2004  r. w  piw-
nicach zamku w  Brzegu 
wystawa „Memoriae Pia-

storum Principum Silesiae”, prezen-
tująca sarkofagi nowożytnych (XVI- 
-XVII w.) Piastów legnicko-brzeskich 
oraz kopie średniowiecznych nagrob-
ków Piastów śląskich, kryje w  sobie 
jeden szczególny, bo „niepiastowski” 
sarkofag. Przed ponad 300 laty spo-
częła w  nim przedstawicielka bodaj 
najznamienitszego rodu litewskiego 
− margrabina brandenburska, księżna 
neuburska Ludwika Karolina de domo 
Radziwiłłówna, która w  Brzegu spę-
dziła ostatnie lata swego życia.

Urodzona w  1667  r. ostatnia 
przedstawicielka kalwińskiej linii 
rodu, córka księcia Bogusława Radzi-
wiłła, koniuszego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i  gubernatora Prus Ksią-
żęcych, oraz Anny Marii Radziwiłłów-
ny, córki księcia Janusza, wojewody 
wileńskiego i hetmana wielkiego litew-
skiego, była jedyną dziedziczką olbrzy-
mich dóbr ziemskich wspomnianych 
wyżej magnatów − okrytych złą sławą 
w  czasie „potopu” szwedzkiego ksią-
żąt „na Birżach i Dubinkach”. Z racji 
tego już od czwartego roku życia o jej 
rękę zaczęli zabiegać możni tego świa-
ta, najpierw w  osobach spokrewnio-
nych książąt Radziwiłłów z  linii nie-
świeskiej, następnie Wilhelma księ-
cia Oranii, późniejszego króla Anglii. 
Najskuteczniejsze okazały się jednak 
konkury margrabiego Ludwika Ho-
henzollerna, syna elektora branden-
burskiego Fryderyka Wilhelma, głów-
nego opiekuna małoletniej księżnicz-
ki po przedwczesnej śmierci jej rodzi-
ców. Zawarte w  1681  r. małżeństwo 

nie trwało wszakże zbyt długo − mar-
grabia Ludwik zmarł sześć lat później. 
O rękę owdowiałej księżniczki stara-
nia podjęło wówczas czterech cudzo-
ziemskich książąt, jak również − naj-
bardziej liczący się w  tych zabiegach 
− polski królewicz Jakub Sobieski, syn 
Jana III. Małżeństwo z  Ludwiką Ka-
roliną i, co za tym idzie, wejście w po-
siadanie jej rozległych dóbr, miało po 
śmierci ojca ułatwić Jakubowi objęcie 
tronu elekcyjnego w  Rzeczypospoli-
tej. Latem 1688 r. doszło w Berlinie do 
zaręczyn, co więcej, królewicz zdołał 
uzyskać od wdowy pisemną asekura-
cję, iż nie odstąpi ona od małżeństwa 
pod groźbą utraty swych majętności. 
Poddana wpływom niechętnych So-
bieskim dyplomatów brandenbur-
skich, jak również habsburskich, oka-
zała się Ludwika Karolina osobą wia-
rołomną. Jeszcze przed południem 10 
sierpnia 1688  r. napisała czuły list do 
Jakuba, a już wieczorem tego dnia po-
tajemnie poślubiła w  Berlinie inne-
go kandydata − Karola Filipa, księ-
cia neuburskiego i falcgrafa reńskiego, 
szwagra cesarza Leopolda I Habsbur-
ga. Małżeństwo to, stanowiące dotkli-
wy policzek dla króla polskiego, wy-
wołało niesłychaną burzę w  Rzeczy-
pospolitej. Na sejmie domagano się 
konfiskaty majątku Ludwiki Karoliny. 
Nie dopuścili do tego jednak przeciw-
nicy Sobieskich, doprowadzając do ze-
rwania obrad.

Bogactwo Ludwiki Karoliny, 
przypuszczalnie najzamożniejszej ko-
biety w  dziejach Polski, było wprost 
legendarne. Na jej majątek ziemski 
składało się 18 miast, 1091 wsi i 134 
zaścianki szlacheckie. Roczny dochód 
z owych dóbr wynosił około 200 tys. 

złp. Część jej fortuny stanowiła im-
ponująca kolekcja dzieł sztuki (w tym 
około 900 obrazów) i  rzemiosła ar-
tystycznego. Jej fragment prawdo-
podobnie przywieziony został przez 
księżnę neuburską do Brzegu (Piotr 
Oszczanowski, Śląskie losy kolekcji 
dzieł sztuki księżnej Ludwiki Karoliny 
Radziwiłłówny (1667-1695), „Rocz-
niki Sztuki Śląskiej”, t. XX, Wrocław 
2011, s. 181 i n.).

W jakich okolicznościach trafiła 
Ludwika Karolina na austriacki na-
ówczas Śląsk, do stolicy jednego z tu-
tejszych księstw? Po zawarciu ślubu 
para zamieszkała wprawdzie w  ba-
warskim Neuburgu nad Dunajem, 
posiadłości rodowej księcia Karo-
la Filipa, jednak już w  drugiej poło-
wie 1689 r. postanowiła przenieść się 
bliżej granic Rzeczypospolitej, „skąd 
częstsza będzie okazja − jak pisała na-
ówczas Radziwiłłówna do swej ciot-
ki, wojewodziny wileńskiej − do po-
dufałej correspondentiej [...] i  do spo-
lnego z  czasem [...] się powidania” 
(Lietuvos Mokslu Akademijos Cen-
trine Biblioteka w Wilnie, fond 139- 
-3708, k. 1). Owa „podufała kore-
spondencja” miała niebagatelne zna-
czenie ze względu na fakt, że mąż 
wojewodziny, hetman wielki litewski 
Kazimierz Jan Sapieha, najpotężniej-
szy w owym czasie magnat na Litwie, 
za sowite wynagrodzenie zobowią-
zał się do zapewnienia nietykalności 
dóbr Ludwiki Karoliny przed wciąż 
aktualnymi na nie zakusami króla 
polskiego, tudzież krewnych Radzi-
wiłłów. Zamek w  Brzegu na lokum 
dla książęcej pary wydawał się ze 
wszech miar odpowiedni. Nie miał 
już swego dziedzicznego lokatora. Po 
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śmierci w 1675 r. ostatniego męskie-
go przedstawiciela brzesko-legnic-
ko-wołowskiej linii Piastów, księ-
cia Jerzego Wilhelma, przeżywają-
ca lata świetności budowla pozosta-
wała w  gestii administrujących księ-
stwem urzędników cesarskich, któ-
rzy za przyzwoleniem władcy odda-
wali ją w  użytkowanie różnym dy-
gnitarzom. W  ten sposób w  koń-
cu 1689  r. trafili do owej rezydencji 
małżonkowie Karol Filip i  Ludwika 
Karolina von Neuburg. Książę neu-
burski, dowódca regimentu Pfalz- 
-Neuburg, został mianowany komen-
dantem twierdzy brzeskiej. Nie bez 
znaczenia na wybór brzeskiego zam-
ku miał z  pewnością fakt, iż w  nie-
dalekim Wrocławiu urząd biskupi 
sprawował brat księcia − Franciszek 

Ludwik (H. Hoffmann, Die Jesuiten 
in Brieg, Brieg 1931, s. 75).

Małżonkowie wiedli w Brzegu od-
powiadający ich statusowi społeczne-
mu żywot wypełniony licznymi roz-
rywkami i  bogatym życiem towarzy-
skim, jak również stałą troską o pozo-
stawione na Litwie dobra ziemskie, ale 
także gorliwymi praktykami religijny-
mi. Sama Radziwiłłówna doświadczy-
ła tu przede wszystkim jednak blasków 
i cieni rodzicielstwa. W ciągu pięciu lat 
powiła na piastowskim zamku czwór-
kę dzieci, z  których trójka także tu-
taj przedwcześnie zakończyła swe ży-
cie. Ostatni poród okazał się tragicz-
ny również dla niej − zmarła 23 mar-
ca 1695 r. wskutek nieszczęśliwego po-
łogu wraz ze swym nowo narodzonym 
synem, w wieku zaledwie 28 lat. 

Spoczęła 5 maja 1695  r. w  kryp-
cie zamkowego kościoła św. Jadwi-
gi obok zasłużonych władców księ-
stwa brzeskiego. W 1989 r. doszło do 
powtórnego, uroczystego pochówku 
w  urnach prochów zarówno jej, jak 
i  Piastów, i  ponownego ich złożenia 
w  podziemiach tegoż kościoła. Od-
nowiony sarkofag Ludwiki Karoli-
ny odnajdujemy dziś w czwartej z ko-
lei sali wspomnianej wyżej ekspozy-
cji. Wykonany został w 1695 r. przez 
anonimowego konwisarza śląskiego 
jako odlew cynowy. Spory (o wymia-
rach 242 x 84 x 78 cm), chociaż pre-
zentuje się okazalej od niejednego sar-
kofagu piastowskiego, odznacza się 
dużą prostotą formy i  dość stonowa-
ną oprawą. Osadzony na czterech nie-
wielkich podporach wyglądem przy-
pomina trumnę o  przekroju syme-
trycznego, lecz nieumiarowego sze-
ścioboku. Wzdłuż krawędzi ozdobio-
ny został polichromowanymi listwa-
mi z ornamentem o motywach roślin-
nych − ich złoty kolor harmonijnie 
kontrastuje z  naturalnym tłem cyno-
wych ścian. W umocowanym na czole 
sarkofagu kartuszu zwieńczonym li-
tewskim kołpakiem wielkoksiążęcym 
zamieszczono wypukłą − odmalowa-
ną złotą farbą na czarnym podkładzie 
− inskrypcję epitafijną: „Nata Prin-
ceps / Radziwill / Birsarum, Dubinco-
rum / Sluciae et Copyly Princeps / Do-
mina Niveliae Sibiesy etc / Denata 23 
Die Martii / Anno Aetatis 27 Salutis 
/ 1695. (Urodzona Księżna / Radzi-
wiłł / Księżna na Birżach, Dubinkach, 
Słucku i Kopylu / Pani na Newlu i Sie-
bieżu etc. / Zmarła 23 Marca / w roku 
swego życia 27 [winno być 29!], roku 
Zbawienia/ 1695)”.

Sarkofag Ludwiki Karoliny Ra-
dziwiłł jest bez wątpienia ciekawym 
przykładem siedemnastowiecznej ślą-
skiej sztuki sepulkralnej, jak również 
świadectwem złożonej historii brze-
skiego zamku.

Arkadiusz Malejka 

Za cenne wskazówki merytoryczne składam 
serdeczne podziękowanie Panu Pawłowi Ko-
zerskiemu, dyrektorowi Muzeum-Zamku 
w Brzegu.

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

1 | 2 | Sarkofag 
Ludwiki Karoliny 
Radziwiłłówny (1) 
i zamieszczona na nim 
inskrypcja (2) 

(zdjęcia: Arkadiusz Malejka) 

1
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Krażów Wincentego 
Krażowskiego

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

Krażowscy herbu Śwień-
czyc od 1501  r. mieszka-
li na Żmudzi, w  pow. ro-
sieńskim (lit. Raseinai) 

w  miejscowości Oksztyny (lit. Aksti-
nai). W XVIII w. kupili w tym samym 
powiecie Rukszę. Obie wsie w XIX w. 
utracili, być może w związku z udzia-
łem w powstaniach i późniejszymi re-
presjami. U potomków Wincentego 
Krażowskiego przechowywany jest 
dokument z  1823  r. przedstawiający 
rodowód rodziny, a w  Państwowym 
Archiwum Historycznym w  Wilnie 
znajduje się wpis z  1904  r., potwier-
dzający szlachectwo. Wincenty Kra-
żowski (1858-1937) ukończył uni-
wersytet w  Dorpacie (obecnie Tartu 
w Estonii), a za pracę konkursową zo-
stał podczas studiów nagrodzony zło-
tym medalem. W  latach 1880-1910 
pracował jako nadetatowy lekarz we-
terynarii i  był zatrudniany przez zie-
mian hodujących bydło. Dzięki wyso-
kim zarobkom udało mu się stworzyć 
nową szlachecką siedzibę – dom dla 
założonej przez siebie rodziny.

W 1882  r. ożenił się z  Heleną ze 
Stankiewiczów i  zamieszkał w  Grzy-
wie (łot. Griva), obecnej lewobrzeżnej 
dzielnicy Dyneburga (łot. Davgapils), 
potem w  samym Dyneburgu, w  ka-
mienicy należącej do Heleny. W  la-
tach osiemdziesiątych XIX  w. ku-
pił folwark Dārzi, położony w  Semi-
galii (łot. Zemgale) w gminie Deme-
ne, przy drodze wiodącej przed wojną 
z  Dyneburga do przejścia graniczne-
go pomiędzy Łotwą i Polską, a obec-
nie pomiędzy Łotwą i Litwą. 

W albumie rodzinnym zachowa-
ła się niepodpisana fotografi a drew-
nianego dworu z werandą wejściową. 

Prawdopodobnie był to stary dwór, 
który został spalony na początku 
pierwszej wojny światowej. Linię resz-
tek jego fundamentów wyznacza-
ją obecnie kamienie, drzewa i  krzaki 
owocowe dawnego ogrodu. 

Po zniszczeniu dworu w  1915  r. 
Wincenty Krażowski postanowił 
wznieść wszystkie nowe budynki jako 
murowane. Dwa domy mieszkalne 
stanęły na przeciwległym do miejsca 
po dawnym dworze skraju niewielkie-
go wzgórza nad jeziorem − od stro-
ny głównej drogi miały dwie kondy-
gnacje, a od drogi przez folwark i od 
jeziora jedną. Główny budynek po-
przez dodanie dwukondygnacyjnej 

wieży z  namiotowym hełmem przy-
pominał rycerski zamek. Został zbu-
dowany na planie prostokąta, z  tara-
sem z  metalową barierką, prowadzą-
cym do wieży, oraz z  zewnętrznymi 
drewnianymi schodami wiodącymi 
na strych. Na wieży właściciel umie-
ścił chorągiewkę z  rokiem ukończe-
nia budowli – 1918. Drugi budynek, 
zbudowany do poprzedniego pro-
stopadle, wzdłuż krawędzi wzgórza, 
przeznaczony był dla córki Stanisławy 
Przedrzymirskiej. Otrzymał plan pro-
stokąta i miał od strony głównej drogi 
drewniane schody oraz taras na górnej 
kondygnacji (dziś nie istnieją), a przy 
węższej elewacji oszkloną werandę.

SPOTKANIA NA WSCHODZIE
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Pomiędzy dwoma domami 
umieszczone zostały dwa budynki go-
spodarcze, tworząc literę „L”. Za nimi 
stały równolegle do krawędzi wzgó-
rza, po obu stronach drogi biegnącej 
przez folwark, dwie odryny (tak nazy-
wano na Litwie obory). Większa, pię-
trowa, stojąca od strony jeziora mia-
ła strop ze stalowych belek i  posadz-
kę wyłożoną ceramicznymi płytkami 
na górnej kondygnacji oraz małą część 
mieszkalną dla służby. Siano wwoziło 

się na strych drewnianą pochylnią. 
Na skraju folwarku od strony jezio-
ra przetrwały fundamenty prawdo-
podobnie niedokończonego budyn-
ku, a  po przeciwnej stronie folwarku 
resztki murowanej piwniczki-lodówki 
ze stalowym stropem oraz jeszcze je-
den murowany budynek gospodarczy. 

Z dworu w  Krażowie zachowa-
ło się niewiele pamiątek: fotogra-
fie ze złotego wesela z  1932  r., ob-
rączka ślubna Wincentego i  Heleny 

3

4 5

2

1 | Dokument z herbem Świeńczyc, 
potwierdzający szlachecki rodowód Krażowskich

2 | Złote wesele Heleny i Wincentego 
Krażowskich, fotografia z 1932 r. 

3 | Przedwojenny widok na folwark w Krażowie

4 | Dom z wieżą wzniesiony w Krażowie przez 
Wincentego Krażowskiego w 1918 r., fotografia 
z 2008 r.

5 | Zniszczona odryna, fotografia z 2008 r.
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Krażowskich, haftowany ręcznik po-
sagowy Heleny ze Stankiewiczów. 
W  1922  r. majątek, w  obawie przed 
parcelacją, został podzielony po-
między dzieci Wincentego. Po jego 
śmierci założono nowe księgi hipo-
teczne, a właścicielami nieruchomo-
ści zostali Michał Krażowski i Stani-
sława Przedrzymirska. Dom z  wie-
żą należał do syna, Michała Kra-
żowskiego, chemika, który miał już 
w tym czasie dom w Rydze. Folwark 
należał do rodziny do 1945  r. Koł-
choz, a potem sowchoz doprowadził 
go do ruiny. Obecnie budynki miesz-
kalne są w  złym stanie, a murowane 
obory rozpadły się.

Na wzgórzu nad jeziorem, kilkaset 
metrów od zabudowań mieszkalnych 
znajduje się prywatny cmentarz Kra-
żowskich. Wincenty Krażowski zało-
żył go, aby pochować tam swoją matkę 
Urszulę ze Skidełłów (zm. w  1900  r.) 
i  córkę Jadwigę (zm. w  1902  r.). Sam 
zmarł w  1937  r. Jego córka Maria 
(primo voto Brodzka, secundo voto 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Łaszkiewicz), rzeźbiarka, uczenni-
ca Emile’a Bourdelle’a, w  czasie wa-
kacji w  Krażowie wypatrzyła w  trzci-
nach wielki głaz narzutowy, z  którego 
można było wykonać nagrobek. Spro-
wadziła dwóch kamieniarzy, którzy 
pod jej nadzorem wykuli krzyż na co-
kole z  nieobrobionego kamienia. Na-
stępnie został on przetransportowa-
ny na cmentarz i  ustawiony w  pionie. 
Drugi kamień został ułożony na mogi-
le i na nim wyryto napis: „Ś.+P. / MA-
GISTER / WINCENTY KRAŻOW-
SKI / 1858-1937 / SPOCZĄŁ W ZIEMI 
KTÓRĄ / UMIŁOWAŁ / BOŻE BĄDŹ 
MU MIŁOŚCIW”. W  latach pięćdzie-
siątych XX w., kiedy powstał na ziemi 
Krażowskich kołchoz, doszło do profa-
nacji grobów – rozkopano je w poszu-
kiwaniu złotej szabli, z którą jakoby zo-
stał pochowany Wincenty Krażowski. 
Zaginął wtedy poziomy kamień z napi-
sem. Teraz brama cmentarza jest słabo 
widoczna, a ogrodzenie nie istnieje.

Maria Brodzka-Bestry

W okolicy zachowało się kilka eklek-
tycznych rezydencji ziemiańskich 
z wieżami w narożu. W XIX w. wiele 
gruntów w  okolicy należało do baro-
na von Etingena, który miał eklektycz-
ny zamek w  Kałkunie (łot. Kalkūni), 
zbudowany w  1890-1892  r. według 
projektu Wilhelma Neimana; zapro-
jektował on także kaplicę ewangelic-
ką w  Demene (1895-1896) i  kościół 
katolicki w  Grzywie (łot. Griva). Za-
mek ma kształt neobarokowego pałacu 
z dobudowanymi dwiema neogotycki-
mi wieżami. W Ławkiesach (łot. Lau-
cesa) stoi neogotycki zameczek Wik-
tora Plater-Zyberka, z czerwonej cegły, 
z  jedną wieżyczką, który jest zminia-
turyzowaną wersją wielkiego zamku 
Etingena. Ławkiesy, pierwotnie wła-
sność jezuitów z  Iłłukszty, w  XIX  w. 
należały też do znanej w  rejonie inf-
lanckiej rodziny Ludinghausen-Vorf. 
W  podobnej małej skali i  w podob-
nym czasie powstał dwór w  Burbisz-
kach na Żmudzi, należący do Błażeń-
skiego, którego córka była żoną Korne-
la Makuszyńskiego. Dwukondygnacyj-
na wieża z krenelażem i ostołukowymi 
oknami nadaje całości charakter neo-
gotycki.

6 | Maria Łaszkiewicz nadzorująca pracę 
kamieniarzy wykonujących nagrobek ojca 
na prywatnym cmentarzu rodziny

7 | Nagrobek Wincentego Krażowskiego, widok 
współczesny

(zdjęcia: 1, 5, 7 – Maria Brodzka-Bestry, 4 – Ilze Bule, 
2, 3, 6 − fotografie z archiwum rodzinnego autorki)

...............................................................................
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Gotycka wieża książęca 
w Siedlęcinie

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

W Siedlęcinie, miej-
scowości położo-
nej w  dolinie Bobru 
w  Sudetach, znajdu-

je się gotycka wieża mieszkalna, jed-
na z największych tego typu w Euro-
pie, słynąca z doskonale zachowanych 
świeckich malowideł ściennych. Zo-
stała zbudowana najprawdopodob-
niej przez Bolka I Chwalebnego (zm. 
1301 r.) lub jego syna Henryka I, księ-
cia jaworskiego, panującego w  latach 
1312-1346; dokładny czas wzniesie-
nia budowli nie został dotychczas de-
finitywnie ustalony. Pierwotnie pod-
piwniczona wieża miała trzy kondy-
gnacje i otoczona była fosą. Najpraw-
dopodobniej w  XV  w. podwyższono 
ją o jedną kondygnację i nakryto czte-
rospadowym dachem. W tym samym 
czasie wybito nowe okna oraz założo-
no latrynowe wykusze. 

Na drugim piętrze budowli w sali 
reprezentacyjnej znajdują się nie-
zwykłej urody malowidła. Zosta-
ły one odkryte w  latach 1880-1890 
przez Wilhelma Klose, a wykonał je 
w  XIV  w. nieznany artysta pocho-
dzący najprawdopodobniej ze Szwaj-
carii w  technice al secco, czyli na su-
cho, na pobiale wapiennej. Malowi-
dła te należą do nurtu wywodzącego 
się ze sztuki dworskiej Francji i  An-
glii, który później rozpowszechnił się 
w  Europie. Z  nieznanych powodów 
polichromie nie zostały ukończone, 
jednak mimo to stanowią spójny ze-
spół obrazów o tematyce rycersko-ro-
mansowej. Na ścianie południowej, 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

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

1 | Wieża w Siedlęcinie na stalorycie z 1885 r. 
(ze zbiorów Krzysztofa Spałka)
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w  centrum kompozycji znajduje się 
postać św. Krzysztofa, a po jego le-
wej stronie widnieją przedstawienia 
dwóch par: małżeńskiej i  narzeczeń-
skiej, oraz czterech zmarłych w  gro-
bach. Ta scena, zwana memento mori, 
wywodzi się ze sztuki Włoch i Francji, 
gdzie po epidemiach cholery zaczęto 
podkreślać marność życia. Po prawej 
stronie św. Krzysztofa, we wnękach 
okiennych, znajdują się malowidła 
z  przedstawieniami żydowskich pro-
roków i  świętych, pary królewskiej, 
herbów rodów Redernów i  Zedlit-
zów, oraz opowieść o rycerskich przy-
godach Lancelota i  jego cudzołoż-
nej miłości do Ginewry. Wśród sze-
ściu postaci świętych i proroków zna-
lazło się dwóch starotestamentowych 
władców w koronach − Dawid i Salo-
mon. Ci najwięksi władcy w  historii 
Izraela uważani byli w średniowieczu 
za wzory królów, rycerzy i  poetów, 
byli też bohaterami historii miłosnych 

sprowadzających na nich nieszczęścia 
i pokutę (podobnie jak u Lancelota). 
Wśród trudnych do zidentyfikowania 
postaci w ościeżach okna znajduje się 
zapewne prorok Natan, który przepo-
wiedział plagi, jakie spadną na Izrael 
z  powodu początkowo grzesznej mi-
łości Dawida i Betsabe. 

Drugi motyw − cykl o  perype-
tiach rycerza od dawna intrygował 
śląskich historyków. Wielką salę wie-
ży w  Siedlęcinie zdobią polichro-
mie przedstawiające opowieść o  naj-
sławniejszym spośród rycerzy Okrą-
głego Stołu − Lancelocie z  Jeziora. 
Polichromie ukazują początek i  ko-
niec życia rycerza. Lancelot z  Jezio-
ra, zgodnie z  celtycką legendą, miał 
być najszlachetniejszym człowiekiem 

wśród żyjących, gdyż takie były prze-
powiednie czarnoksiężnika Merli-
na i Pani z Jeziora Viviany. Lancelot, 
chcąc okazać się godnym miana ryce-
rza, wyruszył wraz z kuzynem Lione-
lem w drogę, by walczyć o sprawiedli-
wość. Podczas wędrówki zmęczony 
drogą zdjął zbroję i zasnął pod rozło-
żystą jabłonią, a jego kuzyn stanął na 
straży. Po przebudzeniu obydwaj sta-
li się świadkami walki, podczas której 
groźny rycerz Tarquyn wziął do nie-
woli trzech innych rycerzy. Po wielu 
przygodach Lancelot zabił Tarquyna. 
W dalszej wędrówce spotkało go jesz-
cze wiele niespodzianek, m.in. poje-
dynek z  Sagremorem. Niezwykle in-
trygujący jest motyw wiarołomnej 
miłości rycerza z Jeziora do Ginewry, 

2 | Wieża w Siedlęcinie, stan obecny

3 | 4 | Malowidła ścienne w sali 
reprezentacyjnej wieży: przedstawiające 
Lancelota śpiącego pod jabłonią (3) i walkę 
Lancelota z Tarquynem (4)

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

2

3

4

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2014           48



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

żony króla Artura. Wiosną 
królowa Ginewra udała się na 
przejażdżkę wraz z dziewięcio-
ma rycerzami Okrągłego Sto-
łu w  pobliżu zamku Camelot. 
Każdy rycerz miał towarzy-
szyć damie dworu, ubrani mie-
li być w  zielone stroje symbo-
lizujące początek wiosny i  ro-
dzącej się miłości. Gdy Ginew-
ra opuściła zamek, podstępny 
rycerz Meligrans, pałający do 
niej nieodwzajemnioną miło-
ścią, porwał ją. Lancelot, także 
od dawna darzący ją skrytym 
i  nie bez wzajemności uczu-
ciem, wyruszył jej na ratunek 
i  po wielu perypetiach zabił 
Meligransa. Z  dala od dworu 
królewskiego Ginewra i  Lan-
celot dopuścili się zdrady. Hen-
ryk z  Miśni zwany Frauenlo-
bem, czyli Piewcą Kobiet, opi-
sał to uszczypliwie: „wstyd na 
Artura sprowadziła niewiasta 
miła”. Romans wyszedł na jaw, 
a w  jego konsekwencji brato-
bójcza walka między Arturem 
i  Lancelotem, a później wojna 
domowa (po stronie Lancelota sta-
nęła część rycerzy Okrągłego Stołu) 
spowodowała rozpad królestwa Bry-
tanii. 

Po śmierci Henryka I Siedlę-
cin wraz z  całym księstwem jawor-
skim odziedziczył jego bratanek, ksią-
żę świdnicki Bolko II. W  1368 lub 

1369  r. księżna Agnieszka (wdowa 
po Bolku II) sprzedała wieżę w  Sie-
dlęcinie dworzaninowi Jenschino-
wi von Redernowi. W  rękach tej ro-
dziny wieża pozostawała do poło-
wy XV w. Wtedy to stała się własno-
ścią rodu Zedlitzów. W XVIII w. wła-
ścicielami wieży w  Siedlęcinie zostali 

Schaffgotschowie. Dobudowa-
no wówczas po jej południowej 
stronie budynek dworski oraz 
zasypano część fosy. W 1840 r. 
rozebrano pozostałości murów 
obronnych. W  rękach Schaff-
gotschów obiekt pozostawał 
do 1945 r. Obecnie znajduje się 
tu Muzeum Wieży Książęcej 
w Siedlęcinie. 

Drewniane, kompletne stro-
py wieży należą do najstarszych 
w Polsce, a malowidła we wnę-
trzu są jednymi z  najstarszych 
i  najciekawszych pod wzglę-
dem ikonograficznym oraz ar-
tystycznym na świecie. Są to 
również najstarsze w  Polsce 
malowidła ścienne o  świec-
kiej tematyce. Stanowią jedy-
ny na świecie zachowany przy-
kład średniowiecznej dekoracji 

malarskiej przedstawiającej opowieść 
o  Lancelocie z  Jeziora. Gotycka wie-
ża książęca w Siedlęcinie z pewnością 
zasługuje na umieszczenie jej na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Izabela Spielvogel
Krzysztof Spałek

W 2013 r. ukazała się publikacja wydana przez trzy instytucje: Towarzy-
stwo Naukowe Płockie Oddział w Łęczycy, Towarzystwo Miłośników Zie-

mi Łęczyckiej i Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łę-
czycy, zatytułowana Nekropolie Łęczycy. Piękno ukryte w deta-
lu. Tekst napisany został przez historyka regionu Mirosława Pi-
sarkiewicza, a nad projektem pracował zespół pod redakcją Lu-
cyny Sztompki, w skład którego weszli: Alicja Łosińska, Maria 
Sęczkowska, Mirosława Żydek i Bolesław Solarski.

Dla zainteresowanych tym regionem książka jest pozycją 
wyjątkową – po raz pierwszy opisano tu wszystkie łęczyckie 
cmentarze: rzymskokatolicki, ewangelicki, prawosławny i ży-
dowski. W kolejnych rozdziałach przedstawiona została histo-
ria tych cmentarzy, ciekawsze nagrobki, omówiono też współ-
czesny stan nekropolii.

Publikacja jest ilustrowana zdjęciami wykonanymi przez 
Przemysława Marynowskiego – w obiektywie uwiecznione zo-

stały zarówno całe nagrobki, jak też ich detale. W przedmowie czytamy: „Na-
szym zasadniczym celem było pokazanie i utrwalenie piękna ukrytego w de-

talu poprzez architekturę, rzeźbę epitafijną, sztukę kowal-
ską, a wraz z nimi – siłę ludzkich uczuć. To piękno udało się 
w całej pełni uchwycić w kadrze”. Udało się również uka-
zać wielokulturową i wielowyznaniową historię miasta, „two-
rzonego przez wieki przez jego różnorodnych mieszkańców 
i przez skomplikowane procesy dziejowe”.

W marcu br. jury Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 
przyznało tej publikacji wyróżnienie w kategorii „Najlepsze 
wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej”. 

Książkę można kupić (cena: 25 zł) bezpośrednio w To-
warzystwie Miłośników Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy i w łę-
czyckich księgarniach, a wkrótce też w muzeum na zamku 
w Łęczycy.  

NEKROPOLIE ŁĘCZYCY
Spotkanie z książką

5 | Herb rodziny von Redern w niszy 
okiennej sali reprezentacyjnej

(zdjęcia: Krzysztof Spałek)

..................................................................
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Siemkowice są wsią gminną po-
łożoną w  pow. pajęczańskim 
(woj. łódzkie). Miejscowość 
ma wczesnośredniowieczne  

korzenie. Według legendy została po-
darowana przez Bolesława Krzywo-
ustego Janowi Werszowicowi, który 
w  czasie oblężenia Wrocławia zabił 
czeskiego księcia Świętopełka i  prze-
szedł na stronę polską, przyczyniając 
się do zwycięstwa. Potomkowie pro-
toplasty rodu od nazwy wsi  przyjęli 
nazwisko Siemkowski. Do dziś w  tu-
tejszym kościele św. Marcina znajduje 
się płyta z 1564 r. z podobizną rycerza 
Jerzego Siemkowskiego. W ród Siem-
kowskich wżenił się kronikarz Mar-
cin Bielski, który osiadł na stałe w ma-
jątku żony. Kolejnymi właścicielami 
byli Święciccy herbu Jastrzębiec, a od 
przełomu XVIII i XIX w. do 1945 r. 
rodzina Fundament-Karśnickich her-
bu Jastrzębiec. W kościele jest też ta-
blica epitafijna starosty pląskowskie-
go Jacka Fundament z Wielkich Kar-
śnic Karśnickiego (zm. 1813) i  jego 
żony Delfiny z hrabiów de Riviere Za-
łuskich Karśnickiej (zm. 1805).

Na miejscowym cmentarzu za-
chowało się kilka ciekawych za-
bytków. Nad nekropolią dominu-
je neogotycka kaplica,  powstała 

w  1893  r. według projektu architek-
ta W.  (?)  Gottschlinga, który pozo-
stawił swoją sygnaturę na bocznej 
ścianie budowli. W  pobliżu kaplicy 
znajdują się dwa interesujące obiek-
ty. Pierwszy to niedawno odnowio-
ny grobowiec rodziny Karśnickich. 
Drugi obiekt znajduje się w  bar-
dzo złym stanie. Jest to rzeźba z pia-
skowca z  postacią Maryi pod krzy-
żem, ustawiona na grobie nauczycie-
la szkoły siemkowickiej Wincente-
go Kuleczko (zm. 1898). Na tabli-
cy epitafijnej żona z  córką umieściły 
niesygnowany wiersz Adama Asnyka 
W cichej przystani:

„A jednak we mnie / Miłość 
nie  umarła, / tylko pełniejszej żąda / 
szczęścia miary / O nieśmiertelność / 
skrzydła swe oparła / poza grób sięga / 
jasnym wzrokiem wiary”.

Pomnik ma rzadką ciekawostkę 
epigraficzną. Jest nią niewielka, wyci-
skana tabliczka z blachy z nazwą fir-
my kamieniarskiej „J. Waszek, Czę-
stochowa”.

Mirosław Pisarkiewicz

Cmentarz w Siemkowicach
................................................................................................................................................

Akcja cmentarze

1 | Neogotycka 
kaplica na cmentarzu 
w Siemkowicach

2 | Odnowiony grobowiec 
rodziny Karśnickich

3 | Grobowiec 
Wincentego Kuleczko 
przed pracami 
restauracyjnymi

(zdjęcia: Mirosław 
Pisarkiewicz)

..........................................
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Lewiczyn to jedna z  najstar-
szych miejscowości na obsza-
rze południowego Mazow-
sza. Położony jest w niewiel-

kiej odległości od Grójca, przy starym 
średniowiecznym trakcie łączącym 
Radom z Grójcem, nad rzeką Kraską, 
prawym dopływem Jeziorki. 

Zróżnicowanie terenu, na którym 
zlokalizowana jest miejscowość, cha-
rakteryzuje się niewielkimi wzniesie-
niami (Wysoczyzna Rawska), podkre-
ślającymi malownicze jej usytuowa-
nie. Na jednym z  takich wzniesień, 
które według lokalnej tradycji zosta-
ło usypane przez żołnierzy „na pa-
miątkę odniesionego tu zwycięstwa”, 
w otoczeniu starych drzew liściastych 
wznosi się drewniany, o  konstrukcji 
zrębowej, jednonawowy (1606-1608) 
z późniejszą (po 1738) wieżą fronto-
wą, kościół parafialny św. św. Wojcie-
cha i Marcina z Tours. Stanowi on do-
minantę w miejscowym  krajobrazie. 

W przeszłości kościół ten zwa-
ny był – ze względu na znajdujący się 
w nim słynący cudami barokowy ob-
raz z  drugiej połowy XVII w., wy-
obrażający Matkę Boską Lewiczyń-
ską, w typie Śnieżnej Matki Boskiej – 
„świętą bazyliką”. Początki kultu Mat-
ki Boskiej Lewiczyńskiej przypadły na 
lata 1665-1673. Jego wzrost wiązał się 
z  uznaniem w  1684  r. obrazu przez 
specjalnie powołaną komisję duchow-
nych za cudowny. Fakt ten spowodo-
wał pielgrzymowanie wiernych do Le-
wiczyna z  całego Mazowsza, zwłasz-
cza z  sąsiednich miejscowości, wśród 

których na poczesnym miejscu nale-
ży wymienić Grójec. Największy za-
sięg geograficzny kultu wystąpił pod 
koniec XVII w. Obecnie, po korona-
cji obrazu w  1975  r. przez kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego i  kardyna-
ła Karola Wojtyłę, stopień intensyw-
ności oddziaływania kultu jest wyso-
ki, a największym zainteresowaniem 
cieszy się wśród pątników pochodzą-
cych z ościennych powiatów; kościo-
łowi w Lewiczynie przysługuje  nazwa 
Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszy-
cielki Strapionych.

Nie tylko zabytkowy kościół czy-
ni Lewiczyn godnym odwiedze-
nia. Na terenie cmentarza przyko-
ścielnego znajdują się interesujące 
obiekty zabytkowe, które niewątpli-
wie podnoszą walory turystyczne tej 

miejscowości. Na uwagę zasługuje ze-
gar słoneczny, ufundowany przez Lu-
dwika Spinera w 1826 r., neoklasycy-
styczny, z tarczą marmurową, umiesz-
czoną na ośmiobocznej kolumnie ce-
glanej, tynkowanej i wertykalnie żłob-
kowanej, oraz nagrobek Jakuba z Błę-
dowa Błędowskiego, oboźnego polne-
go koronnego (zm. 1756), rokokowy, 
wzniesiony około 1760 r. z piaskowca 
w  formie obelisku przyściennego na 
sarkofagu, z  wypukło ukształtowaną 
blachą w kształcie serca i herbem Pół-
kozic rodziny Błędowskich. 

Wart obejrzenia jest też neokla-
sycystyczny, piaskowcowy nagrobek 
z pierwszej połowy XIX w., upamięt-
niający  Antoniego Cruttę (1727- 
-1812), urodzonego na terenie dzi-
siejszej Albanii tłumacza języków 
wschodnich na dworze króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, oraz 
małżeństwo Wojciecha Piotra Bedliń-
skiego (ok. 1759-1822), generała ad-
iutanta komisji koronnej, radcy woj. 
mazowieckiego, i Elizy z Cruttów Be-
dlińskiej (1760-1799). Został on wy-
stawiony przez Antoniego Bedlińskie-
go, syna Wojciecha Piotra, w  1830  r. 
Spośród wymienionych osób, któ-
rych dane osobiste zostały utrwalone 
na nagrobku, zwraca zwłaszcza uwagę 
obco brzmiące nazwisko „Crutta”. 

Albański ślad 
w Lewiczynie

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

............................................................................... 
1 | Kościół parafialny św. św. Wojciecha 
i Marcina z Tours w Lewiczynie
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Monument składa się 
z  umieszczonych nad pozio-
mem ziemi dwóch czworo-
bocznych płyt ułożonych 
schodkowo, ponad nimi po-
sadowiony jest kanelowany 
trzon kolumny w  porządku 
jońskim, wsparty na kolistej, 
profilowanej bazie. Na górze 
kolumna jest ścięta, wieńczy 
ją wysmukła urna. Częściowo 
jest okryta całunem, a na od-
słoniętej płaszczyźnie przy-
ozdobiona reliefowo potrak-
towaną gałązką winnej lato-
rośli. Poniżej gałązki latorośli 
wyryty jest napis: „PRÓŻNOŚĆ 
– PRÓŻNOŚCI”. Zwraca uwa-
gę brak krzyża, gdyż w plasty-
ce nagrobnej w okresie neokla-
sycyzmu nie stosowano tego 
symbolu, będącego konwen-
cjonalnym oznaczeniem grobu 
na cmentarzu katolickim. Było 
to spowodowane dwoma pod-
stawowymi faktami: 1) styl ten 
powstał w okresie Oświecenia, 
zdominowanego przez filozo-
fię racjonalistyczną, propagu-
jącą laicyzację społeczeństwa; 
2) w sztuce antyku, do którego 
nawiązywał neoklasycyzm, nie 
stosowano krzyża jako ozdob-
nego motywu.  

Dolna część urny została 
opracowana dekoracyjnie, na-
wiązując do techniki puklowa-
nia. Kolista stopa urny spoczywa na 
czworobocznej płycie, której przed-
nia ścianka przyozdobiona jest wyry-
tym krzyżem i  znajdującym się pod 
nim napisem: „JESTEŚ DROGĄ, PRAW-
DĄ I ŻYCIEM WSPIERAY MNIE I ZA-
SŁANIAY”. 

Znacznej wysokości (192 cm) 
część pomnikowa nagrobka, wykona-
na z piaskowca, a kształtem nawiązu-
jąca do fragmentu kolumny jońskiej, 
została – po przeniesieniu – wtórnie 
posadowiona na betonowym funda-
mencie, na cmentarzu przykościel-
nym, natomiast właściwe miejsce po-
chówku zaznaczono w terenie. W gór-
nej części trzonu nagrobka znajdu-
ją się dwie tarcze herbowe. Na pierw-
szej herb rodziny Cruttów – Gołębica 

− przedstawia stojącego na sercu gołę-
bia z uniesionymi skrzydłami. Na wy-
sokości dzioba znajduje się sześcio-
ramienna gwiazda, ponad nią − trzy 
identyczne sześcioramienne gwiazdy. 
Nad nimi hełm w koronie (baronow-
skiej) z siedmioma perłami, zwieńczo-
ny klejnotem w formie sześcioramien-
nej, dużej gwiazdy. Nad klejnotem, na 
banderoli, umieszczona jest dewiza: 
„VIC TUR”. Na drugiej tarczy widnie-
je herb rodziny Bedlińskich – Wie-
niawa. W polu tarczy znajduje się łeb 
żubra na wprost z pierścieniem w noz-
drzach. Korona szlachecka z  trzema 
fleuronami i  dwiema perłami, w  ko-
ronie klejnot będący trzema strusimi 
piórami, nad klejnotem, na banderoli, 
dewiza: „I TO MINIE”.

Na wysokości 2/3 trzo-
nu znajduje się przedzielająca 
go w  poziomie szeroka opaska 
o  obwodzie wynoszącym 200 
cm. W górnej jej części utrwa-
lona inskrypcja: „TU SPOCZY-
WAJĄ W BOGU / ELIZA Z CRUT-
TÓW BEDLIŃSKA / UR. 17 
STYCZNIA 1760 UMARŁA…” Po-
niżej opaskę obiega częściowo 
zatarty napis: „ELIZA Z  CRUT-
TÓW BEDLIŃSKA, WIODĄC 
RÓD SWÓJ Z PALEOLOGÓW  CE-
SARZÓW WSCHODNICH, Z NIE-
NAGRODZONĄ STRATĄ I ŻA-
LEM SWYCH DZIECI ZA WCZE-
ŚNIE ZGASŁA 7 MAJA 1799. AN-
TONI ŁUKASZ CRUTTA UR. 1727 
MIŁOŚNIK NAUK I SZTUK PIĘK-
NYCH ZWIEDZIWSZY PRAWIE 
CAŁĄ EUROPĘ, BYŁY KANC-
LERZ RZECZYPOSPOLITEY WE-
NECKIEY, PÓŹNIEY NA USIL-
NE WEZWANIE KRÓLA I STA-
NÓW POLSKICH TŁUMACZ JĘ-
ZYKÓW WSCHODNICH I KON-
SYLIARZ POSELSTW ZAGRA-

NICZNYCH, ŚWIADKIEM BĘDĄC 
RÓŻNYCH ZMIAN KRAJU, Z  ŻALEM 
WSZYSTKICH UMARŁ 11 CZERW-
CA 1812. ADALBERT PIOTR BEDLIŃ-
SKI BYŁY JENERAŁ ADIUTANT KOMI-
SYI WOJSKOWEY ORAZ PUŁKOWNIK 
GWARDYI KONNEY W LINII CZYNNEY 
Z  CZASÓW TADEUSZA KOŚCIUSZ-
KI, PÓŹNIEJ RADCA WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO, WEZWANY NA PO-
SŁA POWIATU CZERSKIEGO ETC. ŻY-
JĄC LAT 63, UMARŁ 17 STYCZNIA 1822. 
PRZECHODNIU! STAŃ PROSZĘ, PO-
MYŚL I WESTCHNIJ DO BOGA O PO-
KÓJ CIENIOM ZMARŁYCH! POMNY NA 
PRZYSZŁOŚĆ, BOLEŚCIĄ PRZESZŁO-
ŚCI PRZEJĘTY, TEN SMUTNY POMNIK 
STAWIA ANTONI BEDLIŃSKI W  IMIE-
NIU POZOSTAŁEGO RODZEŃSTWA, 

2 | Nagrobek Antoniego Łukasza Crutty 
i małżeństwa Bedlińskich w Lewiczynie 
(po konserwacji)

3 | Antoni Łukasz Crutta (wg Jan 
Reychman, Życie polskie w Stambule 
w XVIII w., Warszawa 1959)

(zdjęcia: 1 – Adam Dziura, 2 – Wojciech 
Wdowski) 

...............................................................
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7 MAJA 1830” (braki w uszkodzonej na 
nagrobku inskrypcji zostały uzupeł-
nione tekstem zaczerpniętym w cało-
ści z publikacji Jana Reychmana, Za-
pomniane zabytki Lewiczyna, „Tury-
sta”, nr 13, 1957).  

Nagrobek w 1987 r. został wpisa-
ny do rejestru zabytków ruchomych, 
tym samym objęty jest ochroną praw-
ną. W  2001  r. poddano go pracom 
konserwatorskim.

Kim był i  skąd pochodził Antoni 
Łukasz Crutta? Jaki to zbieg okolicz-
ności spowodował, że znalazł się on 
w pewnym okresie swego życia w Le-
wiczynie?

Rodzina Cruttów pochodziła z te-
renów południowej Albanii, gdzie 
należała do zitalianizowanej (toskij-
skiej), bogatej szlachty. Z  rodziny tej 
wywodziło się wielu dragomanów, 
czyli tłumaczy języków obcych przy 

poselstwach i  konsulatach, zwłaszcza 
na Wschodzie. Antoni Ł. Crutta wraz 
ze swoim bratem Piotrem (1735- 
-1797), godnie kontynuowali rodzin-
ną tradycję.

Antoni Ł. Crutta był synem Jana 
(1695-1777), dragomana konsula-
tu angielskiego na Cyprze, i  Włosz-
ki. Jako młody człowiek objął stano-
wisko urzędnika w  konsulacie we-
neckim w  Larnace na Cyprze, a na-
stępnie otrzymał propozycję stano-
wiska tłumacza języków wschod-
nich na dworze królewskim Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego w  War-
szawie. Crutta już wtedy znał biegle 
angielski, francuski, grecki, łacinę, 
ormiański, perski, tatarski, turecki 
i  włoski. Akceptując w  1765  r. ofer-
tę, jaką otrzymał z Warszawy, poznał 
niebawem również język kraju, któ-
ry  stał się z czasem jego drugą ojczy-
zną. Fakt ten okazał się niezmiernie 
istotny w sytuacji, kiedy przedstawi-
ciele polskiej dyplomacji, utrzymu-
jąc intensywne kontakty z  państwa-
mi Bliskiego Wschodu, zwłaszcza 
z  Turcją, potrzebowali tłumaczy ze 
znajomością takich języków, jakimi 
władał Crutta. Jego doskonała zna-
jomość niektórych języków orien-
talnych oraz zdolności dyplomatycz-
ne zaowocowały w  1768  r. znaczą-
cym sukcesem w  postaci utrzyma-
nia przez Rzeczpospolitą neutralno-
ści w  obliczu narastającego konflik-
tu między Rosją i Turcją. W 1775 r. 
w  uznaniu zasług dla Rzeczypospo-
litej został mu nadany przez sejm in-
dygenat.

Z czasem Crutta został powołany 
na stanowisko konsyliarza poselstw 
zagranicznych przy Radzie Nieusta-
jącej, a podczas Sejmu Czteroletniego 
zaangażowano go do uporządkowa-
nia oraz sporządzenia tłumaczeń z ję-
zyka tureckiego na łacinę najważniej-
szych dokumentów związanych z rela-
cjami między obu państwami, przede 
wszystkim traktatów politycznych. 
Pracę tę wykonywał do 1795  r., czyli 
do III rozbioru Rzeczypospolitej.

Był cenioną osobistością na kró-
lewskim dworze w Warszawie, o czym 
świadczy fakt, że jego wizerunek znaj-
duje się na obrazie M. Bacciarellego, 

wyobrażającym scenę z koronacji Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego.

W 1787  r. wydał za mąż swą je-
dyną córkę Elżbietę (Elizę) za ofice-
ra wojska polskiego Wojciecha Pio-
tra Bedlińskiego, ziemianina, właści-
ciela Lewiczyna. Nominalnym ojcem 
chrzestnym ich pierworodnego syna 
został król Stanisław August.

Niespodziewany zgon ukochanej 
córki spowodował załamanie się ojca, 
który zdecydował się spędzić swe 
ostatnie lata życia w Lewiczynie. Zięć 
wydzielił mu tu grunt, na którym wy-
stawił sobie niewielki dom. Od czasu 
do czasu jeździł do Warszawy, gdzie 
bywał na posiedzeniach Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk.

Osobliwy, cudzoziemski wygląd 
i  obyczaje, jakim hołdował Crutta, 
powodowały, że w  tym okresie był 
znaną osobistością nie tylko w  Lewi-
czynie, ale również w  całej Grójec-
czyźnie. 

Barwna osobowość Crutty i  jego 
działalność na niwie dyplomatycznej 
była z  jednej strony przykładem na 
istnienie zjawiska kosmopolityzmu, 
panującego w  środowisku transla-
torów, pracujących w  drugiej poło-
wie XVIII w. na dworze królewskim 
w Warszawie, z drugiej zaś – rzucała 
światło na stosunki kulturalne i  po-
lityczne, jakie istniały w  tym okre-
sie między Rzecząpospolitą a krajami 
Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Tur-
cją. Crutta swoją ponad czterdziesto-
letnią działalnością na terenie Rze-
czypospolitej, początkowo zaznaczo-
ną powołaniem na wysokie stanowi-
sko państwowe, z  czasem zwieńczo-
ną uzyskaniem indygenatu i małżeń-
stwem jego córki z polskim szlachci-
cem, potwierdził, że kultura polska 
pomimo pogłębiającego się kryzysu 
politycznego i gospodarczego nasze-
go kraju była atrakcyjna dla wielu ob-
cokrajowców. Oni to, podobnie jak 
Crutta, asymilowali się, pomnażając 
szeregi światłych obywateli Rzeczy-
pospolitej, przedstawicieli ówczesne-
go świata nauki i kultury, współtwór-
ców polskiego Oświecenia.

 
Andrzej Jelski 

Ewelina Pierzyńska-Jelska
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W 2013  r. obchodzili-
śmy dwusetną rocz-
nice urodzin Hipoli-
ta Cegielskiego – jak 

głosi wydana z tej okazji uchwała Sej-
mu RP – wyjątkowego patrioty, twór-
cy nowoczesnego polskiego przemy-
słu, działacza gospodarczego, intelek-
tualisty, nauczyciela i  publicysty. Hi-
polit Cegielski (1813-1868), z  wy-
kształcenia filolog, pracował w  Po-
znaniu jako nauczyciel; był także au-
torem licznych publikacji z zakresu fi-
lologii polskiej i klasycznej. W 1846 r. 
władze pruskie pozbawiły go z  przy-
czyn politycznych możliwości dal-
szego wykonywania zawodu nauczy-
ciela, znalazł więc inne źródło utrzy-
mania − założył sklep z  narzędziami 
rolniczymi, następnie przekształcony 

w  warsztat remontowy. Rozwijająca 
się firma z czasem stała się małą fabry-
ką maszyn i narzędzi rolniczych, zlo-
kalizowaną w  Poznaniu przy ul.  Ko-
ziej. Dalsza rozbudowa zakładu w tym 
miejscu nie była możliwa, Cegielski 
przeniósł go więc na ul. Strzelecką, 
gdzie firma nadal się rozwijała. Nosi-
ła nazwę Fabryka Machin i  Lejarnia 
Żelaza H. Cegielski – Poznań. Spad-
kobierca H. Cegielskiego przekształ-
cił firmę w  spółkę akcyjną, przeniósł 
jej siedzibę na ul. Główną, a już po 
uzyskaniu niepodległości, w  1919  r., 

zakład przeniesiono do dzielnicy Wil-
da, gdzie istnieje do dziś. Po halach fa-
brycznych wzniesionych przez H. Ce-
gielskiego przy ul. Strzeleckiej nie po-
zostało nic. Mieści się obecnie w tym 
miejscu Wielkopolskie Centrum On-
kologii. Jedyną pamiątką po działal-
ności Hipolita Cegielskiego na tym 
terenie jest zaprojektowany przez Sta-
nisława Hebanowskiego budynek biu-
rowy, zwany kantorem. Cegielski nie 
doczekał oddania go do eksploatacji 
– zmarł w  listopadzie 1868 r., a kan-
tor jest datowany na lata 1869-1870. 

Budynek kantoru użytkowany był 
do 1912  r., tj. do czasu przeniesienia 
firmy na ul. Główną. Nieeksploatowa-
ny, niszczejący obiekt, wpisany do reje-
stru zabytków w  1982  r., doczekał się 
w  XXI  w. renowacji. Projekt powstał 
w poznańskim Biurze Architektonicz-
nym ASPA&ZAPA, a wykonawcą 
była poznańska firma budowlana FOR-
BUD. Wyremontowany budynek prze-
kazano do eksploatacji w 2006 r. Znaj-
dują  się w nim obecnie pomieszczenia 
biurowe działu technicznego wspo-
mnianego centrum onkologii. 

Budynek kantoru jest murowany 
z  cegły i  otynkowany, podpiwniczo-
ny, dwukondygnacyjny. Dach o  kon-
strukcji drewnianej, dwuspadowy, 
o małym kącie nachylenia połaci. Od 
zachodu przylega do budynku cztero-
kondygnacyjna ośmioboczna wieża, 
z  zachowanymi oryginalnymi żeliw-
nymi schodami, wykonanymi w  Le-
jarni Żelaza. Wyposażenie dziewięt-
nastowiecznego budynku biurowego 
w  wieżę nie było powszechnie stoso-
wanym rozwiązaniem. Zdaniem Zofii 
Ostrowskiej-Kębłowskiej (Architek-
tura i budownictwo w Poznaniu w la-
tach 1780-1880, Poznań 2009) wieża 
(poza funkcją użytkową – przeciwpo-
żarową) miała w tym przypadku zna-
czenie prestiżowe – chodziło o  wy-
różnienie firmy na tle innych poznań-
skich zakładów, a ponadto – poprzez 
bliski wielkopolskiemu ziemiaństwu 
„zamkowy” motyw, miała zachęcić 
ziemian do nabywania maszyn i  na-
rzędzi rolniczych w firmie H. Cegiel-
skiego. 

Aleksander Stukowski 

Kantor Hipolita 
Cegielskiego

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

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

1 | Kantor H. Cegielskiego po renowacji

2 | Żeliwne schody

(zdjęcia: Aleksander Stukowski) 
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Tereny pomiędzy podwar-
szawską Jabłonną a Ze-
grzem 150 lat temu poro-
śnięte były rozległymi la-

sami; ich właściciele − hrabiowie Po-
toccy rezydowali w  swoich pałacach 
w  Warszawie na Krakowskim Przed-
mieściu (zimą) oraz w  Jabłonnie (la-
tem). Pierwszy ubytek w  majątku le-
śnym Potockich spowodowała sprze-
daż wąskiego pasa terenu pod budowę 
w  1877  r. linii Kolei Nadwiślańskiej, 
biegnącej z Warszawy w kierunku gra-
nicy z Prusami. Niespełna 10 lat póź-
niej, w  1886  r., August Potocki pod-
pisał w Sądzie Okręgowym w Warsza-
wie akt notarialny dotyczący sprzeda-
ży wydzielonej z dóbr Jabłonna posia-
dłości, noszącej od tej pory nazwę od 
nazwiska nabywcy − „Kozłówka”.    

Pierwszy właściciel „Kozłówki” − 
Władysław Kozłowski studiował na 
uczelniach technicznych z  ukierun-
kowaniem na architekturę. Były to 
tak renomowane uczelnie, jak Poli-
technika w Rydze, szkoła T. Hansena 
w  Wiedniu, uczelnia w  Charlotten-
burgu. W latach 1886-1889 zatrudnił 
się w  Towarzystwie Akcyjnym Dro-
gi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 
i w  tym czasie zamieszkiwał w posia-
dłości „Kozłówka”. Później Włady-
sław Kozłowski stał się znanym i wzię-
tym architektem warszawskim.  Pro-
jektował m.in. wystrój Hal Mirow-
skich, gmach liceum Władysława 
IV na Pradze, dom pracy dla chłop-
ców przy ul. Wileńskiej. Właścicie-
lem „Kozłówki” był tylko przez cztery 
lata. Po nim przejęły ją m.in. rodziny 
Nagórków, Trepków, a około 1920  r. 
zamieszkali tu państwo Paszkowscy.       

Najstarszy obiekt w  posiadło-
ści „Kozłówka”, pochodzący z  oko-
ło 1877  r., był domem mieszkalnym 
o  charakterze willi, wybudowanym 
jeszcze z  materiałów drewnianych. 
Kilkanaście lat później dodano do 
niego murowane skrzydło północno-
-wschodnie. Sukcesywnie w  ciągu lat 
kolejni właściciele „Kozłówki” two-
rzyli tu założenie willowo-parkowe.  

Wartościowym materiałem do po-
znania dziejów zabytku jest szkico-
wy plan zagospodarowania terenu po-
siadłości „Kozłówka” przy ówczesnej 
ul. Kolejowej 1 według stanu w latach 
1880-1945. Dowiadujemy się z niego 
szczegółów dotyczących zabudowań, 
urządzeń i przeznaczenia terenów po-
siadłości. Głównym obiektem była tu 
willa/dworek/pawilon myśliwski, zlo-
kalizowany w  momencie kupna oko-
ło 1886  r. na obszarach leśnych dóbr 
Potockich niedaleko od ich siedziby 
w pałacu w Jabłonnie. Styl architekto-
niczny obiektu, przypominający nie-
co budownictwo tyrolskie, zachował 
się do końca drugiej wojny światowej 
bez większych zmian. 

Budynek, składający się z  części 
drewnianej i  późniejszej murowanej, 
miał dziewięć izb oraz trzy stylowe 
werandy; dobudowa murowana ukie-
runkowała całość obiektu z pawilonu 
na willę. O pierwotnym jego przezna-
czeniu jako pawilonu myśliwskiego 
świadczyła rzeźba głowy jelenia z ory-
ginalnym porożem, zawieszona w gór-
nej części zachodniego szczytu. Na 
zewnętrzny wystrój budynku składa-
ły się ozdobne kratki w  górnych czę-
ściach werand oraz rzeźbione w drew-
nie balustrady w  dolnych. Ściany 

części murowanej zdobione były me-
dalionami sztukatorskimi oraz statuą 
Matki Bożej. Innymi elementami de-
koracyjnymi były dach blaszany w ty-
pie dwuspadowym, a także drewnia-
ne zwieńczenia okiennic i  boazeria 
narożna. Urody budynkowi niewąt-
pliwie przydawała winorośl, pnąca się 
na ścianach po specjalnej kratce kon-
strukcyjnej. 

Pomieszczenia we wnętrzu wil-
li miały więcej elementów dekora-
cyjnych niż elewacje. Podłogi wyko-
nane były z  parkietu oraz płytek ce-
ramicznych, ściany ważniejszych po-
mieszczeń pokryto boazerią i  rów-
nież płytkami ceramicznymi, a sufi ty 
i większość ścian dekoracjami sztuka-
torskimi. W pokojach znajdowało się 
osiem pieców kafl owych oraz wyko-
nany z  ceramiki kominek. Oryginal-
ny, w  stylu orientalnym wystrój mia-
ła łazienka − ściany wyłożone w  niej 
były ozdobnymi płytkami ceramicz-
nymi, posadzka wykonana z  majo-
liki, wanna i  umywalka – według in-
formacji właścicieli – alabastrowe [!], 

Losy willi „Kozłówka” 
w Legionowie

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

Akcja dwory

1 | Fragment dokumentu z 1887 r., 
stwierdzającego nabycie „Kozłówki” 
przez Władysława Kozłowskiego

...............................................................................
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a półki i parapet marmurowe; do cza-
sów obecnych ocalały częściowo ścia-
ny i półki. 

W skład zabudowań „Kozłów-
ki” wchodziły ponadto: jednopię-
trowy budynek gospodarczy (miesz-
czący powozownię, stajnię, psiarnię, 
mieszkania stangreta i  służby), mała 
oranżeria oraz duża oranżeria (m.in. 
z  pomieszczeniami mieszkalnymi dla 
ogrodnika, w  okresie późniejszym 
przebudowana na warsztaty produk-
cyjne). Na terenie posiadłości znajdo-
wały się także urządzenia wodociągo-
we z własną, słupową wieżą ciśnień do 
zasilania wodą budynków i  fontann, 
fontanna ogrodowa przed frontem 
budynku wewnątrz kolistego gazonu, 
drewniana altana ogrodowa, fontan-
na parkowa oraz studnia/pompa przy 
dużej oranżerii. Całość terenu skła-
dała się z  części sadowniczo-warzyw-
niczej, położonej na północ i  zachód 
od willi, części parkowej, skompono-
wanej w typie parku angielskiego, ale 
z  jedną, główną osią widokową, oraz 
z części łąkowej i wybiegu koni, poło-
żonej na wschód od parku, a docho-
dzącej do dużej oranżerii.  

Ogrodzenie podwórza willi i  bu-
dynku gospodarczego zbudowane 
było z ceglanej podmurówki i metalo-
wych, ozdobnych prętów, a całą posia-
dłość otaczał płot drewniany. 

W czasie okupacji niemieckiej 
„Kozłówka” stanowiła ważny ośrodek 
konspiracji akowskiej na terenie Le-
gionowa. Była miejscem kursów tajnej 
podchorążówki oraz składnicą broni. 
Jej właściciele, państwo Paszkowscy, 
głęboko zaangażowani w  działalność 
w  Armii Krajowej, na jesieni 1944  r. 
zostali wysiedleni przez Niemców 
z willi na lewy brzeg Wisły.

Do 1944 r. posiadłość dotrwała bez 
większych zmian, ale podczas działań 
wojennych pod koniec roku wszystkie 
obiekty, z  wyjątkiem samej willi, zo-
stały zniszczone. Być może nie były to 
zniszczenia całkowite (spalenie, zbu-
rzenie), a pozostałe fragmenty obiek-
tów zostały rozebrane przez ludność na 
materiały budowlane lub opał. W wil-
li zamieszkali przypadkowi lokatorzy, 
dla których wartość zabytkowa i  hi-
storyczna obiektu nie miała żadnego 

znaczenia. Prawowici właściciele po 
powrocie do Legionowa nie mogli 
w rzeczywistości ustrojowej po 1945 r. 
przejąć swojej posiadłości i  doprowa-
dzić jej do dawnej świetności.  

Przez prawie cztery powojenne de-
kady willa „Kozłówka” podlegała po-
stępującemu procesowi niszczenia, sto-
jąc pod koniec na progu śmierci tech-
nicznej. Została uratowana na skutek 
wytrwałych starań jej prawowitych wła-
ścicieli, państwa Paszkowskich; decyzją 

Urzędu Konserwatora Zabytków 
m.st. Warszawy z dn. 5 III 1975 r. 
została wpisana do rejestru zabyt-
ków i  od tej pory określana jest 
mianem najstarszego zabytku Le-
gionowa. Opracowane w 1982 r. 
przez Urząd Konserwatorski wy-
tyczne do prowadzenia komplek-
sowej renowacji zespołu w  „Ko-
złówce” objęły remont kapitalny 
willi, odbudowę budynków ist-

niejących tu przed 1944  r., renowację 
parku krajobrazowego. Planowano tak-
że renowację mediów (kanalizacja, wo-
dociągi) oraz przywrócenie dawnego 
ceglano-żeliwnego ogrodzenia. Całość 
robót miała zostać rozłożona w  czasie 
w  zależności od posiadanych środków 
finansowych. Niestety, zrealizować uda-
ło się jedynie remont willi.

Budynek przed rozpoczęciem 
prac był w  katastrofalnym stanie. 
Najpierw należało się pozbyć śmieci 

3

2 | Wnętrze willi „Kozłówka” przed 
remontem

3 | Pokój letni w czasie prac 
remontowych

4 | 5 | Obecny wygląd willi – elewacja 
ogrodowa (4) i nasyp pod altanę (5)

(zdjęcia: 1, 2, 3 − udostępnione dzięki 
uprzejmości p. Danuty Zwierzchowskiej- 
-Paszkowskiej;  4, 5  – Artur Bojarski) 

.................................................................
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zalegających jego wnętrze oraz przy-
legły teren. Konieczna była deraty-
zacja. Wkrótce potem przystąpiono 
do uzupełnienia pokrycia dachowe-
go i okratowania otworów okiennych. 
Konieczne było też natychmiasto-
we działanie w kierunku zabezpiecze-
nia ocalałych części budynku środka-
mi grzybobójczymi i  impregnacyjny-
mi oraz ogrodzenie całości terenu. Na-
stępnie wzmocniono i  w kilku miej-
scach przemurowano fundamenty 
i  ściany piwnic. Odbudowano stropy 
ceglane (pod łazienką) i wymieniono 

stropy drewniane (pod korytarzem). 
Całkowicie wymieniono także tynki 
wewnętrzne i  zewnętrzne oraz prze-
murowano rozlatujące się kominy, 
szczególnie w partii szczytowej. Kon-
strukcja dachowa wymagała częścio-
wej wymiany elementów: krokwi, de-
sek. Nie udało się, niestety, przywró-
cić blaszanego dachu. Trzeba było za-
instalować nowe orynnowanie (wobec 
całkowitego jego braku). Konstrukcja 
trzech werand ozdobnych była znisz-
czona w  takim stopniu, że właściwie 
musiano ją na nowo odtwarzać. 

Zakres koniecznych prac stanowił 
ogromny wysiłek inwestycyjny, który 
czekał właścicieli pragnących przywró-
cić zabytek na powrót do życia. Nieza-
leżnie bowiem od zabiegów technicz-
no-konstrukcyjnych należało przystą-
pić do odtworzenia elementów deko-
racyjnych. Udało się zrekonstruować 
boazerie w narożach budynku i wokół 
okiennic. Odtworzono werandy z wy-
kończeniem na szczytach, ale już bez 
ozdobnych balustrad. Po czterech me-
dalionach zostały puste otwory owal-
ne, być może z myślą o ich wypełnieniu 
w przyszłości płaskorzeźbami. Na swo-
je dawne miejsce wróciła figura Mat-
ki Bożej. Większość prac zakończono 
u schyłku XX w. 

Otoczenie willi, po oczyszczeniu 
ze śmieci i  graciarni, stanowi piękną 
oprawę zabytku. Jest to urozmaicony 
drzewostan (dzisiaj o charakterze par-
ku leśnego), na który składają się m.in. 
zabytkowy dąb, dorodne klony, kilka 
sosen, ogrodowe krzewy i kwiaty wo-
kół willi. Z  żalem należy stwierdzić, 
że nie udało się odbudować ogrodze-
nia wewnętrznego, fontann, budyn-
ków gospodarczych i małej oranżerii, 
a także nie zrekonstruowano zabytko-
wej bramy.

Latem br. właścicielka przystą-
piła do remontu elewacji willi. Pod-
czas prac wskazane byłoby wypeł-
nienie płaskorzeźbą pustych miejsc 
po medalionach, a także należałoby 
położyć blaszany dach zamiast papy 
smolnej.  

Obecnie willa „Kozłówka”, po-
zbawiona zabudowań gospodarczych, 
przestała pełnić funkcję centrum po-
siadłości. Jest typem willi podwar-
szawskiej o charakterze rekreacyjnym, 
położonej w  wiekowym drzewosta-
nie. Stanowi cenną pamiątkę z  cza-
sów, kiedy w  rozległych lasach dóbr 
Jabłonna w pobliżu linii Kolei Nadwi-
ślańskiej powstawały pierwsze domy 
mieszkalne dzisiejszego Legionowa.  

Artur Bojarski

Wgląd w  dokumenty związane z  posiadło-
ścią „Kozłówka” zawdzięczam pani Danucie 
Zwierzchowskiej-Paszkowskiej, za co serdecz-
nie dziękuję.

4
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W zbiorach Muzeum 
Kultury Kurpiowskiej 
w  Ostrołęce znajdu-
je się obraz  przedsta-

wiający scenę „Zdjęcie z Krzyża”. Jego 
wymiary wynoszą 100 x 80 cm; po-
chodzenie i czas powstania nie są zna-
ne. Obraz został namalowany w tech-
nice olejnej, bez gruntu, na tekturze. 
Warstwa malarska jest laserunkowa, 
w partiach cieni widoczna jest tektura. 
W  miejscach świateł nałożono impa-
sty. Jest to przedstawienie realistycz-
ne, z silnie eksponowanym światłocie-
niem. Kolorystyka utrzyma-
na jest w  tonacjach ciepłych, 
z przewagą brązów. Kompozy-
cja ma układ centralny, z  cia-
łem Chrystusa osuwającym się 
po przekątnej z pionowo usta-
wionego krzyża. 

Autor przedstawił zmar-
łego Jezusa w  towarzystwie 
trzech kobiet i  sześciu męż-
czyzn. Zgodnie z  Ewange-
lią św. Jana (19,38-42) cia-
ło zdejmują Józef z  Aryma-
tei i  Nikodem, obaj po lewej 
stronie krzyża. Jest  tu też gru-
pa trzech osób: omdlewająca 
Maria, matka Jezusa, ubrana 
tradycyjnie w  czerwoną suk-
nię i  błękitny płaszcz, pod-
trzymująca ją kobieta i  mło-
dy mężczyzna, według Ewan-
gelii – św. Jan Ewangelista. Jest 
też Maria Magdalena, klęczą-
ca, o  jasnych rozpuszczonych 
włosach, podtrzymująca pra-
wą dłonią całun. Obok Marii 
Magdaleny widoczny jest za-
rys mężczyzny z  „Narzędzia-
mi Męki Pańskiej”. Na obrazie 

są jeszcze postacie: mężczyzny stoją-
cego na drabinie, trzymającego rękę 
Chrystusa oraz mężczyzny ledwo wi-
docznego u szczytu krzyża, który 
zdejmuje tabliczkę z napisem w trzech 
językach: hebrajskim, greckim i łaciń-
skim „Jezus z Nazaretu król Żydów”. 

Obraz był w bardzo złym stanie za-
chowania, wobec czego został przeka-
zany do konserwacji w  2008  r. Wcze-
śniejsze niefachowe zabiegi spowodo-
wały jego znaczne zniszczenie. War-
stwa malarska została mocno prze-
myta i  przemalowana oraz pokryta 

nieoryginalnym, barwionym wernik-
sem, co doprowadziło do unieczytel-
nienia kompozycji i  zatracenia wielu 
szczegółów. Na licu widoczne były licz-
ne zacieki, odchody po owadach i  za-
brudzenia. Tektura była pofalowana, 
miała też liczne ubytki, pęcherze i roz-
darcia. W  czasie poprzednich konser-
wacji została zdublowana na klajster, 
później na wosk. Zdublowany podwój-
nie obraz nabity był na krosno. 

Dwa dublaże zmieniły strukturę 
malowidła. Drugi, woskowy całkowi-
cie przeniknął przez całą tekturę i spo-

wodował jej degradację. Sta-
ła się ona krucha i nie mogła-
by funkcjonować bez podło-
ża wzmacniającego. W  trak-
cie podjętej konserwacji usu-
nięto zatem płótno z dublażu 
na wosk. Istotne wówczas sta-
ło się, czy płótno pochodzące 
z dublażu na klajster było pier-
wotnie przyklejone jako ory-
ginalne, czy wtórnie w  czasie 
konserwacji w celu wzmocnie-
nia tektury. Zastanawiano się, 
czy być może obraz został na-
malowany na fotografii i przy-
klejony na płótno, co miało-
by imitować  obraz olejny.  Za-
bieg ten był dość powszechnie 
stosowany w  XIX  w. Wtedy 
płótno z dublażem na klajster 
byłoby oryginalnie przypisane 

Konserwacja obrazu 
„Zdjęcie z Krzyża”

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

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

1 | Lico obrazu przed konserwacją 

2 | Fragment lica w trakcie usuwania 
barwionego werniksu 

3 | Lico obrazu po usunięciu wtórnych 
nawarstwień, przed wykonaniem 
retuszu
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do dzieła i należałoby je zostawić. Je-
śli obraz  malowany byłby na tekturze 
i  nienaklejony pierwotnie na płótno, 
to należałoby usunąć również płótno 
z  dublażem na klajster i  ewentualnie 
wykonać dublaż z papierem jako pod-
łożem wzmacniającym. Nie 
można było w  związku z  tym 
ustalić programu konserwa-
torskiego właściwego dla tego 
obiektu. 

Rozwiązanie przyszło 
w  trakcie czyszczenia lica 
i  usuwania przemalowań. 
Okazało się bowiem, że obraz 
został namalowany na sztychu, 
ponieważ pod przemalowania-
mi, w miejscach przemyć uka-
zały się wgłębienia charaktery-
styczne dla techniki graficznej, 
prawdopodobnie miedziory-
tu. Wykonane badania pró-
bek tektury wskazywały, że nie 
ma w niej żadnych domieszek, 
w jej składzie znaleziono tylko 
len. Takie tektury powszech-
nie stosowano w XVIII w. 

Nierozwiązany pozostawał 
dylemat, czy pozostawić płót-
no dublażowe, czy należałoby 
je usunąć i  zastąpić podłożem 
wzmacniającym z  papieru, 
który byłby właściwszy tech-
nologicznie dla tego obiektu. 
Płótno dublażowe było słabo 

skonsolidowane z podłożem. Tektura 
była pofalowana, porozrywana, z wie-
loma pęcherzami, jednak rozdublo-
wywanie byłoby nazbyt ryzykowne. 
Tektura przesycona woskiem okaza-
ła się niezwykle krucha i  odklejanie 

płótna dublażowego mogłoby się 
wiązać ze zniszczeniem oryginalne-
go podłoża. W związku z tym zdecy-
dowano się na pozostawienie płótna 
przyklejonego na klajster i  przesyco-
nego woskiem. Najpierw podklejono 
pęcherze i miejsca odspojenia tektury 
od płótna. Zastosowano kilkuprocen-
towy gorący roztwór żelatyny w  wo-
dzie z dodatkiem alkoholu. Następnie 
obiekt wielokrotnie prasowano żelaz-
kiem, by uzyskać efekt całkowitego 
sklejenia tektury z płótnem, wykorzy-
stując pozostałą w obiekcie starą masę 
dublażową. 

Po usunięciu nieoryginalnego, 
barwionego werniksu i  przemalowań 
okazało się, że warstwa malarska ma 
liczne ubytki, kompozycja w  kilku 
miejscach stała się nieczytelna, brako-
wało wielu szczegółów. Rekonstrukcja 
przedstawienia, za którą przemawia-
ły cele wystawiennicze obiektu, sta-
ła się dużym problemem. Zaczęto po-
szukiwać analogii, na podstawie któ-
rych obraz można byłoby zrekonstru-
ować. Kompozycja ma wiele wspól-

nego z  przedstawieniami 
„Zdjęcia z  Krzyża” Ruben-
sa i  uczniów z  jego szko-
ły. Zachodziły przypusz-
czenia, że może jest to ma-
lowany sztych pochodzą-
cy ze szkoły Rubensa. Szty-
chy były powielane wielo-
krotnie i  malowane przez 
uczniów w  dawnych szko-
łach malarskich. Poszukiwa-
nia nie przyniosły rezultatu. 
Nie znaleziono takiego sa-
mego przedstawienia.

Stało się oczywiste, że 
należy ustalić czas powsta-
nia obrazu, co mogłoby na-
prowadzić na ślad analo-
gicznego przedstawienia. 
Zbadano pigmenty i  tek-
turę. Zidentyfikowano błę-
kit pruski (odkryty na po-
czątku XVIII w.) i  ustalo-
no, że tektura wykonana zo-
stała z czystego lnu, bez do-
mieszek. Na podstawie tych 
faktów oraz sposobu malo-
wania i  kompozycji obra-
zu przyjęto, że powstał on 

2

3
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prawdopodobnie w połowie XVIII w. 
Potwierdził to prof. Juliusz Chrościc-
ki, który stwierdził, że tego typu ob-
razy malowano w  szkołach malar-
skich we Francji w  XVIII  w. Na tek-
turach powielano kilkakrotnie ściśle 
określony według schematu dla da-
nego przedstawienia sztych autorski. 
Uczniowie malowali kolejno, jedni 
karnacje, inni szaty, inni tło lub pozo-
stałe przedmioty. 

Jest zatem bardzo prawdopodob-
ne, że obraz „Zdjęcie z  Krzyża”, znaj-
dujący się w muzeum w Ostrołęce po-
chodzi właśnie z terenów Francji, z po-
łowy  XVIII w.  Niestety, analogie do 
tego typu malowideł jest bardzo trud-
no odnaleźć, bo oryginałów dane-
go przedstawienia było kilka zaled-
wie. W  związku z  tym zdecydowano 
się na autorską rekonstrukcję warstwy 
malarskiej, która w  sposób przybliżo-
ny oddała charakter osiemnastowiecz-
nego malowidła i przywróciła również 
w przybliżeniu jego walory estetyczne.

Elżbieta Bogdanowicz  

ZBIORY I ZBIERACZE

Już tylko do 15 października br. 
na Zamku Królewskim w  War-
szawie można zwiedzać wystawę 
„Powstanie styczniowe w prasie  

   zagranicznej. Ryciny z  Kolek-
cji Krzysztofa Kura”, na którą złoży-
ło się ponad 250 oryginalnych gra-
fik (w  większości drzeworytów), 
pochodzących z  europejskich ga-
zet z  lat 1860-1868, a także roczni-
ki gazet z  okresu powstania stycz-
niowego i  pojedyncze egzempla-
rze takich czasopism, udostępnio-
ne przez kolekcjonera. Dla tych, któ-
rzy nie zdążą na warszawską odsłonę 
ekspozycji – przygotowanej z  oka-
zji 150. rocznicy powstania stycz-
niowego i  prezentowanej już, po-
cząwszy od lipca 2013 r., w kilkuna-
stu miastach w  Polsce – organizato-
rzy wystawy oraz wspierające ją in-
stytucje mają dobrą wiadomość: ko-
lekcja pokazywana będzie w  kolej-
nych naszych miastach i  miastecz-
kach, aż do lutego 2016 r., a najbliż-
sze z przewidywanych miejsc prezen-
tacji to Skarżysko Kamienna, San-
domierz, Łomża, Łódź, Nowy Sącz, 
Piwniczna-Zdrój, Tyczyn, Ostrowiec 
Świętokrzyski i Sieradz. Ci wreszcie, 
którzy i tam nie będą mogli zobaczyć 
tej niezwykłej, wędrującej ekspozy-
cji, z  pewnością zostaną ukontento-
wani zapoznając się z  dwoma towa-
rzyszącymi jej publikacjami. Pierw-
sza z nich – to  wydana przez Naro-
dowe Centrum Kultury teka z repro-
dukcjami rycin z  tego zbioru. Dru-
gą wydał Departament Dziedzictwa 
Kulturowego Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wspólnie 
z Muzeum Historii Polski w Warsza-
wie, a publikacja ta przyjęła postać 
monumentalnego albumu-katalogu 
(Powstanie styczniowe w  europejskiej 
ilustracji prasowej. Grafika z  kolek-
cji Krzysztofa Kura, Warszawa 2014, 
format quarto, 416 pozycji katalogu, 
624 strony druku!), którego opraco-
wania podjęły się specjalistki z Gabi-
netu Grafiki i  Rysunku Nowożytne-
go Polskiego Muzeum Narodowego 
w Warszawie – Anna Grochala, Ewa 
Milicer i Kamilla Pijanowska, wpro-
wadzający w temat esej Echa powsta-
nia styczniowego na zachodzie Europy 

4 | Obraz po konserwacji 

(zdjęcia: Elżbieta Bogdanowicz)

...............................................................................
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jednego z takich wieczorów składały się 
pieśni powstania styczniowego, uzupeł-
nione tekstami patrona Filharmonii – 
ostatniego dyktatora powstania – Ro-
mualda Traugutta.

Wśród pierwszych zakupionych 
przeze mnie dzieł poświęconych wy-
darzeniom bezpośrednio związanym 
z  powstaniem styczniowym była re-
produkcja obrazu Wojciecha Kossa-
ka »Szarża Czerkiesów na Krakow-
skim Przedmieściu«. Później natra-
fi łem na drzeworyty przedstawiają-
ce sceny z  powstania drukowane we 
fr ancuskich tygodnikach z  tamtego 
czasu, głównie »Le Monde Illustré« 
i  »L’Illustration. Journal Univer-
sel«. Te pierwsze nabytki wyznaczy-
ły profi l mojej kolekcji, której poświę-
całem coraz więcej uwagi. Przeszuki-
wałem portale aukcyjne, zarówno pol-
skie, jak i  zagraniczne. Gdziekolwiek 
bym się nie znalazł, udawałem się do 
antykwariatu. To właśnie poprzez au-
kcje internetowe poznałem Brunona – 
antykwariusza z  Bordeaux, który po-
siadał oprawione roczniki »Le Mon-
de Illustré« – cały rok 1863 i  pierw-
szą połowę roku 1864. Kiedy kilka 
miesięcy później z zespołem Warszaw-
skiej Opery Kameralnej byłem nieda-
leko Bordeaux, skorzystałem z  okazji 
– spotkałem się z Brunonem i kupiłem 
od niego te roczniki.

Mój nowy znajomy został moim 
»przedstawicielem na Francję«. Wy-
szukiwał dla mnie na tamtejszym 
rynku antykwarycznym brakujących 
w mojej kolekcji czasopism i roczników 

z okresu powstania. W ten sposób kupi-
łem roczniki 1863 i 1864 »L’Illustra-
tion. Journal Universel«, zawierające 
piękne drzeworyty poświęcone powsta-
niu styczniowemu – egzemplarze, któ-
re licytowałem wcześniej na polskiej au-
kcji internetowej, ale zostałem wyso-
ko przebity przez jeden z warszawskich 
antykwariatów.

Kilka lat temu postanowiłem pod-
jąć starania, aby na 150. rocznicę po-
wstania styczniowego przygotować wy-
stawę oryginalnych rycin poświęconych 
tamtym wydarzeniom. Dlatego oprócz 
roczników gazet, zacząłem zbierać 
również drzeworyty i  litografi e, które 
już ktoś wcześniej wyciął z oryginalnej 
XIX-wiecznej gazety, czy rocznika lub 
które istniały jako samodzielne odbitki.

Powstanie styczniowe 
na rycinach z kolekcji 
Krzysztofa Kura

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

ZBIORY I ZBIERACZEZBIORY I ZBIERACZE

napisał prof. Wiesław Caban z Insty-
tutu Historii Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach, a o histo-
rii powstania kolekcji opowiedział 
sam kolekcjoner.

Oto fragmenty tej opowieści:
„Historia mojej kolekcji rycin do-

kumentującej powstanie styczniowe 
nie sięga dawnych czasów. Nie odzie-
dziczyłem jej po przodkach, nie zosta-
ła również przeze mnie odnaleziona 
na strychu, czy w  piwnicy rodzinnego 
domu. Nie wiąże się z nią żadna, peł-
na tajemnic opowieść. Kolekcję tę two-
rzę od kilku lat sam.

Starymi rycinami interesowałem 
się od dawna. Z  racji mojego zawodu 
– jestem śpiewakiem operowym i  me-
nedżerem kultury – początkowo zaj-
mowały mnie głównie dzieła związane 
z  muzyką, szczególnie te przedstawia-
jące sceny z  dawnych inscenizacji ope-
rowych. Podczas wyjazdów do Japonii, 
które odbyłem z  Warszawską Operą 
Kameralną, udało mi się stworzyć cał-
kiem pokaźną kolekcję japońskich drze-
worytów – ukiyo-e.

Z czasem coraz większe moje za-
interesowanie wzbudzały ryciny po-
święcone Warszawie, Polsce, a zwłasz-
cza naszej ojczystej historii. Na pewno 
nie bez znaczenia dla moich zaintere-
sowań było wychowanie i wartości, któ-
re wyniosłem z domu rodzinnego; istot-
na okazała się też praca w  Filharmo-
nii im. Romualda Traugutta [w War-
szawie], w  której przygotowałem wie-
le koncertów poświęconych polskim zry-
wom niepodległościowym. Na program 
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26 czerwca 2014  r. w  Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego odby-
ła się trzecia edycja projektu „Do-
tknij kultury”. Tegoroczne przedsię-
wzięcie zostało połą-
czone z  promocją ka-
talogu wystawy ju-
bileuszowej „Piękno 
darowane” (08.05. – 
07.08.2014 r.). Na eks-
pozycji w  Collegium 
Maius, objętej honoro-
wym patronatem Pani 
Prezydentowej Anny 
Komorowskiej, można 
było zobaczyć wybrane 
dary, otrzymane przez 
Uniwersytet Jagielloń-
ski w ciągu wieków oraz 
zapoznać się z  biogra-
mami ofiarodawców. 
Towarzyszyły jej doty-
kowe adaptacje wybra-
nych dzieł sztuki, prze-
znaczone dla osób nie-
widomych i  słabo wi-
dzących, które powsta-
ły w  ramach pierwszej, 
drugiej i  trzeciej edy-
cji „Dotknij kultury”. 
Ta doroczna prezenta-
cja kolejnych pomocy 
dotykowych służących przybliżaniu 
sztuk plastycznych osobom z  dys-
funkcją wzroku na trwałe wpisała się 
w kalendarz Uniwersytetu Jagielloń-
skiego; muzeum UJ za wystawę „Do-
tknąć obrazu – Malczewski – Szym-
borska – Antoniszczak”, będącą pod-
sumowaniem obu poprzednich edy-
cji projektu (zob. „Spotkania z  Za-
bytkami”, nr 3-4, 2014, s.  20-27), 
otrzymało wyróżnienie Sybilla 2013. 

Organizatorzy tegorocznej edy-
cji projektu – Muzeum UJ i  Dział 
ds. Osób Niepełnosprawnych UJ 
(DON UJ) – opracowali plakie-

tę jubileuszową powstałą z  oka-
zji 500-lecia Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, autorstwa lwowskie-
go rzeźbiarza Tadeusza Błotnickie-
go (1858-1928), oraz obraz Eugène 
Delacroix (1798-1863) „Duch 
ojca Hamleta”. Oba dzieła sztuki są 
w posiadaniu muzeum.

Podobnie jak w  roku ubiegłym, 
studenci wzornictwa Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w  Krakowie 

Dotknij  
kultury 2014
.........................................................................................................................................

Już nie tylko Brunon z  Bordeaux 
pomagał mi w poszukiwaniach – włą-
czyli się w  nie kolekcjonerzy i  anty-
kwariusze z  Polski i  zagranicy (m.in.: 
z  Francji, Niemiec, Grecji, Wielkiej 
Brytanii, USA), którzy sprzedali mi 
wiele rycin do kolekcji. […]

Z czasem stałem się szczęśliwym 
posiadaczem całych gazet – m.in. za-
wierających te ilustracje, których po-
czątkowo nie zdołałem wylicytować. 
Za szczególnie cenny eksponat w  mo-
jej Kolekcji uważam piękny zeszyt – 
zbiór satyrycznych miniatur poświę-
conych sytuacji w  Polsce »En Pologne 
par CHAM« stworzony przez znako-
mitego satyryka tamtego okresu o pseu-
donimie Cham (właśc. Amédée Char-
les Henri de Noé). Tak powstała saty-
ryczna część kolekcji, licząca dziś ponad 
120 grafik, do której całkiem niedawno 
trafiło kilka kolejnych rysunków pocho-
dzących z  angielskiego pisma satyrycz-
nego »Punch, or the London Chariva-
ri« oraz paryskiego »Le Charivari«.

Rok po roku moja kolekcja powięk-
szała się o  kolejne roczniki tygodni-
ków ilustrowanych, z  rycinami przed-
stawiającymi sceny i postacie z powsta-
nia styczniowego, a także o  luźne od-
bitki pochodzące z  takich czasopism, 
jak »L’Univers Illustré«, »Le Jour-
nal Illustré«, »L’Ouvrier«, »The Il-
lustrated London News«, »Illustra-
ted Times«, »Über Land und Meer. 
Allgemeine Illustrirte Zeitung«, »Il-
lustrirte Zeitung«, »Waldheim’s Illus-
trirte Zeitung«, »New York Illustr ated 
News«. Wzbogacają ją także książ-
ki, z  których najcenniejszą jest pierw-
sze wydanie (z 1913 roku – na 50. le-
cie powstania) dzieła J. Grabca (właść. 
Józefa Dąbrowskiego) »Rok 1863«, 
z  pięknymi, barwnymi reprodukcjami 
obrazów Jana Sobeckiego. […]

W taki oto sposób powstała kolek-
cja obejmująca obecnie ponad 550 prac. 
[…]

Ta kolekcja jest próbą przekazania 
przyszłym pokoleniom pamięci o  wy-
darzeniach i  bohaterach sprzed półto-
ra wieku. Jest szczególną formą odda-
nia hołdu tym wszystkim, którzy ginęli 
i cierpieli, abyśmy my mogli żyć w wol-
nej Polsce”.

☐

1
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przygotowali projekty adaptacji wy-
branych obiektów z  kolekcji mu-
zeum. Między innymi są to proto-
typ makiety-układanki najważniej-
szych sal w Collegium Maius, prze-
strzenna adaptacja jednego z  obra-
zów w formie książki, zabawka edu-
kacyjna z  pozytywką nawiązująca 
do zegara z  dziedzińca muzealne-
go. Wszystkie prace są stale dostęp-
ne dla zwiedzających. Wydarzenie 
tradycyjnie zakończył koncert. Tym 
razem w Auli Collegium Maius wy-
stąpili artyści krakowskiego kabare-
tu Loch Camelot. Wydarzenie zgro-
madziło wielu zainteresowanych 
(więcej informacji na www.dotknij-
kultury.pl).

Adaptację dotykową plakiety pa-
miątkowej Błotnickiego przygoto-
wano w  związku z  650-leciem po-
wstania Uniwersytetu Jagiellońskie-

go. Kopia została wykonana z  ży-
wicy i  towarzyszyły jej reproduk-
cje dotykowe, w  których zlikwido-
wano nakładające się na siebie pla-
ny, co umożliwiło osobom niewi-
domym lepszy odbiór obiektu. Pla-
kieta przedstawia portret królowej 
Jadwigi i  Władysława Jagiełły. Po-
wstała na zamówienie fabryki Jó-
zefa Niedźwieckiego w  Dębnikach 
pod Krakowem, specjalizującej się 

w produkcji pieców kaflowych i  fa-
jansów, której właściciele byli za-
angażowani w  odrodzenie polskie-
go rzemiosła artystycznego. Plakie-
ta była eksponowana na wystawach 
w Krakowie i przyniosła firmie dużą 
popularność. Publicysta Karol Rol-
le tak recenzował obiekt na wysta-
wie towarzyszącej I Zjazdowi Prze-
mysłowemu w  mieście: „wykona-
nie w  terakocie, w  kolorze jasnożół-
tym tak dokładne i  tak bez zarzutu, 
że się wierzyć nie chce, iż to produkt 
naszej fabryki, a nie renomowanego 
zakładu zagranicznego, który tera-
kotą świat od lat zalewa. Cena niska, 
nawet niezwykle niska, przy znacz-
nych rozmiarach medalionu; chwi-
la, którą on upamiętnia, wykonanie 
artystyczne i  staranne, czynią z  tego 
przedmiot, który w  każdym domu 
zdobić ścianę powinien” („Przegląd 
Ceramiczny”, nr 14, 1901, s.  117). 
Plakiety z  podobizną królewskiej 
pary znajdują się także w  Muzeum 
Narodowym w  Krakowie, w  Mu-
zeum Narodowym w  Płocku, być 
może w  niejednym domu krakow-
skim, a   może i  w innych miastach 
w Polsce.

Z kolei obraz Eugène Delacro-
ix „Duch ojca Hamleta”, będący ilu-
stracją do piątej sceny aktu drugie-
go Hamleta Szekspira, został nama-
lowany w 1815 r. Pochodzi z kolekcji 
rodziny Pusłowskich i znajduje się na 
stałej ekspozycji muzeum UJ. Doty-
kowe reprodukcje wykonano w  po-
dwójnej wersji, pierwsza jest zgod-
na z oryginałem (usunięto z niej tyl-
ko drobne elementy), a druga uległa 
kolejnej transformacji w celu zlikwi-
dowania nakładających się na siebie 
planów. Skonfrontowanie obu wer-
sji umożliwiło osobom niewidomym 
odwiedzającym wystawę „Piękno da-
rowane” lepszą orientację i zrozumie-
nie treści obrazu. 

Obu adaptacjom towarzyszy-
ły audiodeskrypcje, konsultowane 
z  pracownikami DON UJ. W  pro-
gramie wystawy uwzględniono tak-
że warsztaty dla osób niewidomych 
i słabowidzących.

Róża Książek-Czerwińska 

3

2

1 | Tadeusz Błotnicki, „Plakieta pamiątkowa 
z przedstawieniem królowej Jadwigi 
i Władysława Jagiełły wykonana na jubileusz 
500-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1900, 
terakota, wym. 46 x 32 cm, Niedźwiedzki i S-ka, 
Dębniki pod Krakowem (w zbiorach Muzeum UJ 
w Krakowie)

2 | 3 | Graficzne adaptacje dotykowe 
plakiety Tadeusza Błotnickiego, autorstwa 
Lecha Kolasińskiego (własność Biura ds. Osób 
Niepełnosprawnych UJ w Krakowie)

(ilustracje: 1 – Muzeum UJ; 2, 3 – Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych UJ)
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Zofia z Czartoryskich 
Zamoyska i jej nagrobek

Wnętrze słynnej flo-
renckiej bazyliki San-
ta Croce (Św. Krzy-
ża) ze wspaniałymi fre-

skami Giotta di Bondone jest szczyto-
wym osiągnięciem architektury wło-
skiego gotyku. Podobnie jak w  pobli-
skiej bazylice Santa Maria Novella, wy-
jątkowo szeroka nawa środkowa otwie-
ra się na przylegające nawy boczne ob-
szernymi łukami arkad. W  ciągu wie-
ków bazylika Santa Croce nabrała cha-
rakteru swoistego panteonu znakomi-
tych przedstawicieli świata nauki, kul-
tury i  sztuki. Tu znajdują się grobow-
ce i  nagrobki tak znanych osobisto-
ści, jak Dante Alighieri (cenotaf ), Lo-
renzo Ghiberti, Michał Anioł Buonar-
roti, Niccolo Macchiavelli, Galileusz 
(Galileo Galilei), Gioacchino Rossi-
ni. W  XIX  w. ta franciszkańska świą-
tynia stała się prawdziwym miejscem 
pielgrzymek turystów zainteresowa-
nych kulturą. Zgromadzone są w  niej 
liczne polonika. W  kaplicy Castella-
nich znajduje się grobowiec polskiego 
ziemianina i malarza Michała Bogorii- 
-Skotnickiego (1775-1808), wykonany 
przez Stefano Ricciego. Uchodzi on za 
jedno z  najlepszych dzieł tego artysty. 
Żona Michała Skotnickiego, Elżbie-
ta z domu Laśkiewicz, ufundowała ko-
pię florenckiego nagrobka męża w ka-
plicy św. Wawrzyńca (zw. Skotnickie-
go, Skarszewskiego) w krakowskiej ka-
tedrze na Wawelu. W kaplicy Castella-
nich można zobaczyć także grobowiec 
działacza politycznego i znanego kom-
pozytora Michała Kleofasa Ogińskie-
go (1765-1833), którego rozsławiły na 
całym świecie bardzo melodyjne polo-
nezy fortepianowe (najbardziej znany 
to Pożegnanie z Ojczyzną). 

Najcenniejsze polonicum w  ba-
zylice znajduje się w  lewej nawie ko-
ścioła, w  jednej z  większych kaplic, 
zwanej Macchiavelli-Salvati. Przy le-
wej ścianie można zobaczyć znako-
mity pomnik nagrobny słynnej z uro-
dy Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej. 
Nagrobek, wykonany przez Lorenzo 
Bartoliniego, uchodzi za jedno z arcy-
dzieł rzeźby XIX w. Obok, po prawej 
stronie w tej kaplicy znajduje się także 
drugi akcent polski, jest to nagrobek 
Zofii z  Kickich Cieszkowskiej w  for-
mie brązowych „drzwi śmierci”, wy-
konany na początku lat siedemdzie-
siątych XIX  w. przez mieszkającego 
we Florencji poetę i rzeźbiarza Teofi-
la Lenartowicza (1822-1893). 

Kim była Zofia z  Czartoryskich 
Zamoyska? Żyła w  latach 1778-1837 
(w materiałach genealogicznych wy-
mieniany jest także inny rok jej uro-
dzenia − 1779, a także 1780). Jej 

matką była księżna Izabela z  Flemin-
gów Czartoryska (1746-1835), pisar-
ka, mecenaska sztuki, kolekcjonerka 
pamiątek historycznych, które groma-
dziła zarówno w Polsce, jak i podczas 
swoich licznych podróży po Europie. 
Po utracie przez Polskę niepodległo-
ści otworzyła w  Puławach, wybudo-
waną na wzór świątyni w Tivoli, Świą-
tynię Sybilli, w  której prezentowa-
ła pamiątki narodowe. Wraz ze zbio-
rami zgromadzonymi w  Domu Go-
tyckim stały się one zaczątkiem obec-
nego Muzeum Czartoryskich w  Kra-
kowie. Ojcem Zofii Zamoyskiej był 
książę Adam Kazimierz Czartoryski 
(1734-1823), organizator i  komen-
dant słynnej Szkoły Rycerskiej, dzia-
łacz polityczny Stronnictwa Patrio-
tycznego w  okresie Sejmu Czterolet-
niego, dramatopisarz, krytyk literac-
ki i  teatralny, mecenas sztuki. Przy-
rodnim bratem Zofii był książę Adam 

1 | Bazylika 
Santa Croce 
we Florencji

2 | 3 | 
Nagrobek Zofii 
z Czartoryskich 
Zamoyskiej 
we florenckiej 
bazylice (2) 
i tondo z Madonną 
z Dzieciątkiem 
powyżej 
nagrobka (3)

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

1
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Jerzy Czartoryski (1770-1861), pol-
ski mąż stanu, minister spraw zagra-
nicznych Imperium Rosyjskiego, pre-
zes Rządu Narodowego Królestwa 
Polskiego podczas powstania listopa-
dowego, przywódca obozu konser-
watywno-liberalnego Wielkiej Emi-
gracji, zwanego Hôtelem Lambert. 
Warto też wspomnieć o  siostrze Zo-
fii, księżnej Marii Annie z  Czartory-
skich Wirtemberskiej (1768-1854), 
pisarce, działaczce dobroczynnej, żo-
nie księcia Ludwika von Württem-
berg-Montbéliard. 

Wielki wpływ na osobowość Zo-
fii i  jej sposób widzenia świata wywie-
rała księżna Izabela, którą córka przez 
całe życie obdarzała wielką, pełną sza-
cunku i  oddania miłością. W  1798  r. 
młodziutka Zofia Czartoryska wyszła 
za mąż za hrabiego Stanisława Kostkę 
Zamoyskiego (1775-1856), XII ordy-
nata zamojskiego, późniejszego sena-
tora-wojewodę Księstwa Warszawskie-
go, prezesa Senatu Królestwa Polskie-
go. Zofię nazywano najpiękniejszą Po-
lką Księstwa Warszawskiego. Zachwy-
cała swą urodą już jako dziecko i dora-
stająca panienka, a potem niezmiennie 
przez całe swoje dorosłe życie. 

Przez wiele lat ordynatową po-
strzegano przede wszystkim przez 
pryzmat jej niezwykłej urody, towa-
rzyskich sukcesów, balów, jakie wraz 
z mężem dawała w Pałacu Błękitnym 
w Warszawie, goszcząc na nich rosyj-
skich carów Aleksandra I i  Mikoła-
ja II oraz księcia warszawskiego Fry-
deryka Augusta Wettina. Pamiętano 
jej majętność „Pod Lipkami” w  Kra-
kowie, w  której uroczyście żegna-
ła w  maju 1813  r. swojego dalekiego 
kuzyna księcia Józefa Poniatowskie-
go i  jego sztab. Była inicjatorką po-
wołania do życia Warszawskiego To-
warzystwa Dobroczynności. Zamoy-
ska była szczęśliwą matką dziesięcior-
ga zdrowych i  pięknych dzieci. Dała 
się poznać jako patriotka, gdy wybu-
chło powstanie listopadowe, walczy-
ło w  nim jej pięciu dorosłych synów, 
którym ona w tej walce błogosławiła. 
Po upadku powstania listopadowego, 
w  1832  r. osiadła we Florencji, przez 
lata mieszkała w  renesansowej Villi 
Medici w pobliskiej Carreggi. Zmarła 
po ciężkiej chorobie 28 lutego 1837 r. 

Niestety, mało wiemy na temat 
florenckiego pogrzebu Zofii Zamoy-
skiej. Umierając prosiła, by był on 

skromny. Miała także kilkakrotnie 
wyrazić życzenie, że chce być pocho-
wana we florenckim kościele Santa 
Croce. Nabożeństwo żałobne za jej 
duszę odprawiono także w  Warsza-
wie, w kościele św. Jana. Kajetan Koź-
mian pisał, że to społeczeństwo War-
szawy zamówiło mszę, chcąc uczcić 
pamięć ogólnie szanowanej hrabi-
ny Zamoyskiej, której śmierć wywo-
łała w Warszawie wielkie poruszenie. 
Tak wiele na tę mszę przyszło osób, 
że modlący wypełniali przyległe do 
katedry ulice. 

Po śmierci Zofii, jej syn Włady-
sław Zamoyski (1803-1868), działacz 
polityczny, uczestnik powstania listo-
padowego, kawaler Złotego Krzyża 
Virtuti Militari wezwał florenckiego 
rzeźbiarza Lorenzo Bartoliniego. Tak 
to odnotował we wspomnieniach: 
„Jedną z pierwszych moich myśli po sko-
naniu matki była myśl o pomniku dla 
niej. Rzeźbiarz Bartolini był częstym 
gościem w  jej domu, wykonał dla niej, 
a raczej dla mnie, piękne popiersie jej 
ukochanego brata x. Adama [Adama 
Jerzego Czartoryskiego  − P.H.]. Sko-
ro więc żyć przestała, wezwałem Bar-
toliniego, by się raz ostatni przypatrzył 
i w tym widoku szukał natchnienia do 
najwłaściwszej pamiątki po niej. Skoro 
wszedł do pokoju, w którym spoczywała 
na śmiertelnem łożu, złożył jakby ręce 
do modlitwy i  rzekł z  wzruszeniem: 
»A cóżbym mógł obmyśleć piękniej-
szego, jak to, co widzę. Tę postać, jaką 
dziś widzimy, trzeba utrwalić«. A wi-
dząc, jak liczni ją otaczali członkowie 
rodzin i przyjaciele, hołd ostatni jej od-
dający, dodał: »chciałbym i w tym po-
mniku zostawić ślad i  tego otoczenia, 
w  jakiem skończyła. To umyśliłem, 

3
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stanął na florenckim placu Demidoff. 
W  1833  r. stworzył rzeźbę „Fidu-
cia in Dio” (Wiara w  Boga). W  Ge-
nui stoi pomnik Krzysztofa Kolum-
ba jego autorstwa, a w  jednej z  nisz 
Gallerii Uffizi przedstawienie Ma-
chiavellego. W  bazylice Santa Cro-
ce wykonał także nagrobek bratani-
cy Napoleona I Charlotty Bonaparte 
(1802-1839), oraz nagrobek wybitne-
go humanisty, malarza, architekta Le-
ona Baptisty Albertiego (1404-1472). 
Jedno ze swoich najsłynniejszych 
dzieł − „Nimfę ze skorpionem” wy-
konał Bartolini w ciągu ostatnich kil-
ku lat życia. Rzeźba została wystawio-
na w 1845 r. na Salonie Paryskim i za-
chwyciła zwiedzających. Obecnie jest 
prezentowana w paryskim Luwrze. 

wyrazić herbowemi tarczami najbliż-
szych członków rodziny«” (Jenerał Za-
moyski 1803-1864, T. III, 1832-1837, 
Poznań 1914, s.  413-414). Bartoli-
ni wykonał wówczas także gipsową 
pośmiertną maskę Zofii i  odlewy jej 
dłoni.

Warto w  tym miejscu kilka słów 
poświęcić Lorenzo Bartoliniemu. Ar-
tysta ten żył w  latach 1777-1850. 
Studiował na florenckiej akademii 
(Accademia di Belle Arti di Firen-
ze), przede wszystkim nabywając do-
świadczenie rzeźbiarskie w  alabastrze 
i marmurze. Pod koniec XVIII w. wy-
jechał do Paryża, gdzie studiował ma-
larstwo pod okiem Frederica Desma-
raisa oraz rzeźbę u François-Frederi-
ca Lemota. W trakcie studiów malar-
skich uczęszczał też do pracowni słyn-
nego artysty Jacques’a-Louis’a Davi-
da (1748-1825), gdzie zaprzyjaźnił się 
z innym wybitnym twórcą francuskim 
– Jeanem-Augustem-Dominique’m 
Ingres’em (1780-1867). W  1803  r. 
rzeźba „Cleobis i  Biton” Bartolinie-
go zdobyła drugą nagrodę w konkur-
sie na Akademii i utorowała mu karie-
rę w Paryżu. Wówczas posypały się na 
niego liczne zamówienia i opieka me-
cenasów, do których należał sam ce-
sarz Napoleon I Bonaparte oraz jego 
siostra księżna Lukki Eliza Maria 
Anna Baciocchi (1777-1820), a tak-
że wpływowy baron Dominique Vi-
vant Denon (1746-1825). Dzięki ich 
protekcji Bartolini został dyrektorem 
szkoły rzeźby w Carrarze, należącej do 
księstwa Lukki. Powierzono mu m.in. 
wykonanie reliefu upamiętniające-
go bitwę pod Austerlitz na kolumnie 
wzniesionej na paryskim Place Ven-
dôme oraz później wyrzeźbienie po-
nadnormalnych rozmiarów biustu ce-
sarza Francuzów. 

Po upadku Napoleona popular-
ność Bartoliniego zmalała, ale nadal 
podziwiano go ze względu na umie-
jętności. W  1815  r. artysta osiadł we 
Florencji i  szybko zdobył uznanie 
jako portrecista arystokracji i  wyż-
szych sfer, a do jego międzynarodowej 
klienteli należeli członkowie rodzi-
ny Napoleona. Wśród jego dzieł war-
to wymienić popiersia: kompozytora 
włoskiego pochodzącego z  Florencji 

Luigi Cherubiniego (1760-1842), po-
wieściopisarki i publicystki Anne-Lo-
uise Germaine Necker (1766-1817), 
znanej jako Madame de Staël, słyn-
nego poety angielskiego Georga By-
rona (1788-1824) oraz grobowiec 
lady Harriet Stratford Canning (zm. 
1817) w katedrze w Lozannie.

Po 1820 r. Bartolini zaczął nawią-
zywać do rzeźby toskańskiej XV  w. 
Do jego najwybitniejszych dzieł na-
leżą rzeźby: „Ammostratore”, w  któ-
rej silnie czerpał z  twórczości Dona-
tella i  Andrea Verrocchia, i  z 1824  r. 
„Caritas”, która jest prezentowa-
na w  Gallerii Palatina w  Palazzo Pit-
ti. Wykonał także pomnik rosyjskie-
go arystokraty Mikołaja Demido-
wa (Demidoffa) (1773-1828), który 

Z ZAGRANICY
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4 | Malarz 
nieznany, „Widok 
nagrobka Zofii 
z Czartoryskich 
Zamoyskiej”, 
druga połowa 
XIX w., olej, 
płótno (w zbiorach 
Muzeum 
Zamoyskich 
w Kozłówce)

5 | Fragment 
kopii nagrobka 
z kaplicy pałacowej 
w Muzeum 
Zamoyskich 
w Kozłówce 

(zdjęcia: 1, 2, 3 – 
Piotr Hapanowicz, 
4, 5 – Muzeum 
Zamoyskich 
w Kozłówce)
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Marmurowy pomnik grobowy 
Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej na-
leży do najpiękniejszych dzieł Barto-
liniego. Pierwsze prace przy nagrob-
ku rozpoczęto jeszcze wiosną 1837 r., 
trwały one aż do roku 1846, według 
niektórych opracowań do  1844  r. 
Kiedy w  ich trakcie, w  1842  r., Wła-
dysław Zamoyski widział w  pracow-
ni rzeźbiarza jeszcze nieukończony 
pomnik matki, pisał o  nim do księ-
cia Adama Jerzego Czartoryskiego nie 
do końca zadowolony: „Piękny jest, 
acz wyraz twarzy tak bolesny, że tylko 
tym odpowiada, którzy ją widzieli taką 
po skonaniu. Gwałtem trzeba gdzieś na 
pomniku umieścić słowa krótkie o tem, 
że wyższość jej duszy była powodem, że 
z  tej piękności tyle sławionej pozostał 
tylko ślad cierpienia niszczącego i rezy-
gnacji zupełnej” (Aldona Cholewian-
ka-Kruszyńska, Piękna i  dobra. Opo-
wieść o  Zofii z  Czartoryskich Zamoy-
skiej, Kozłówka 2008, s.  207). Pomi-
mo takiej opinii Zamoyskiego o zbyt 
ascetycznym i  pełnym bólu obliczu 
matki, rysy twarzy Zofii, jakie na na-
grobku wyrzeźbił Bartolini, w  po-
równaniu z jej maską pośmiertną były 
bardzo złagodzone. Po mękach agonii 
twarz kobiety uspokoiła się w  chwi-
li śmierci. Uroczysta, pełna powagi 
kompozycja nawiązuje do rzeźby na-
grobnej z XV w., świadczy o głębokim 

zrozumieniu rozmaitych przejawów 
ludzkiej egzystencji. 

Pomnik nagrobny Zamoyskiej usta-
wiono w  kaplicy Macchiavelli-Salvati 
po lewej stronie nawy. Wnękę arkado-
wą, w  której stanął, oddziela od nawy 
kuta balustrada. Nagrobek w swej kon-
wencji silnie nawiązuje do Quattro-
centa, powyżej znajduje się Madon-
na z Dzieciątkiem w tondzie i umiesz-
czony pod nim napis w  języku łaciń-
skim: „SOPHIA / A PRINCIPVS CZAR-
TORYSKI / COMITISSA ZAMOY-
SKA / NATA VARSAVIAE XXV, SEPT.  
MDCCLXXX / OBIIT FLORENTIAE 
XXVIII FEBR.MDCCCXXXVII” oraz 
wers z Ewangelii św. Mateusza: „MER-
CES VESTRA COPIOSA EST IN CO-
ELIS” (Zapłata Wasza obfita jest w nie-
biosach). Poniżej inskrypcji umiesz-
czone jest pełnopostaciowe przedsta-
wienie półleżącej zmarłej, spoczywa-
jącej na antycznym łożu. Rozwiązanie 
łączy w sobie cechy nie tylko wczesno-
renesansowe, ale i barokowe (pomysły 
chociażby Berniniego), i wreszcie sztu-
kę bliższą czasowo Bartoliniemu (Ca-
nova i  Thorvaldsen). Na froncie pro-
stopadłościennego cokołu, na którym 
ustawiono łoże Zofii, umieszczono do-
okoła tarcze herbowe członków jej naj-
bliższej rodziny. Przy nich znajduje 
się napis: „Żono, matko i  siostro wsta-
wiaj się za nami” i  drugi pochodzący 

z  księgi Machabeuszów: „Supra mo-
dum autem mater mirabilis et bonorum 
memoriae digna. Singulos illorum hor-
tabatur voce patria, fortiter” (Nad mia-
rę matka dziwna, a pamiątki między 
dobrymi godna. Każdego z nich ojczy-
stym głosem mężnie napominała) (Je-
nerał Zamoyski…). 

Na krótszych bocznych ścianach 
nagrobka znajdują się tablice z  in-
skrypcjami: u podnóża „Zofia z  XX. 
Czartoryskich Ordynatowa Zamoj-
ska, Stanisława Hr. Ordynata Za-
mojskiego Małżonka [...] Kochają-
ca Boga i  Ojczyznę Polka”, zaś u wez-
głowia „Jej piękne przymioty, rzad-
kie cnoty, niezmordowana dobroczyn-
ność, wielka pobożność były dla rodzi-
ny i  dla wielu wzorem i  nauką i  dłu-
gą pamięć zostawiła”. Dokładna ko-
pia tego pomnika umieszczona jest 
w  kaplicy pałacu Zamoyskich w  Ko-
złówce koło Lubartowa. Została ona 
na zlecenie hrabiego Konstantego Za-
moyskiego (1846-1923) wykuta we-
dług florenckiej rzeźby w białym mar-
murze przez cenionego florenckie-
go rzeźbiarza Raffaello Romanellego 
(1856-1928). Wnuk Zofii z  wielkim 
rozmachem i  bogactwem przekształ-
cił skromną dotychczas Kozłówkę 
w  modną i  wzbudzającą zachwyt re-
zydencję. Jego zamiarem było prze-
istoczenie Kozłówki w  panteon rodu 
Zamoyskich, którego przedstawiciele, 
na czele z  hetmanem Janem Zamoy-
skim, odgrywali wybitną rolę w dzie-
jach Rzeczypospolitej. Jak pisze Al-
dona Cholewianka-Kruszyńska, pa-
radoksalnie, pośród przodków hra-
biego w  jego kozłowieckiej rezyden-
cji na plan pierwszy wybijały się nie 
wizerunki hetmanów i senatorów Za-
moyskich, a portrety jego babki Zofii. 
Konstanty Zamoyski czcił i ubóstwiał 
jej pamięć. Wyrazem tego była cała ze-
brana kolekcja wizerunków ordyna-
towej. Postarał się także o  rzeźbiar-
skie kopie pośmiertnych odlewów jej 
maski i dłoni. Z panteonu rodu, świa-
domie bądź nie, przeistoczył pałac 
w Kozłówce przede wszystkim w pan-
teon sławiący pamięć pięknej Zofii 
z Czartoryskich Zamoyskiej.

Piotr Hapanowicz
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„Nie śniło mi się w najśmiel-
szych marzeniach mojego dłu-
giego życia, że mi jeszcze będzie 
danym napisać ten list. Składam 
dar w hołdzie Rzeczpospolitej 
Wolnej i Niepodległej, na ręce Jej 
Prezydenta” – napisała Karolina 
Lanckorońska 8 września 1994 r. 
w liście do ówczesnego prezy-
denta Lecha Wałęsy, składając 
Polsce wielki dar – dzieła sztuki 
i pamiątki rodzinne, pochodzące 
z dawnej kolekcji jej ojca, Karola 
Lanckorońskiego. 

Ten dar nie ma sobie rów-
nych w powojennej historii Polski 
– zarówno pod względem warto-
ści artystycznej, jak też znacze-
nia historycznego. Składają się 
nań 122 obrazy: 87 dzieł mala-
rzy, głównie włoskich, z wieków 
XIV-XVI, ofiarowanych do zbio-
rów Zamku Królewskiego na Wa-
welu, 52 obrazy artystów holen-
derskich, flamandzkich, francu-
skich i włoskich – w tym 18 dzieł 
pochodzących z dawnej kolekcji 
króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego – przekazane do zbio-
rów Zamku Królewskiego w War-
szawie, ponadto związane z ro-
dziną Lanckorońskich rysunki 
Jacka Malczewskiego, wykonane 
zarówno podczas pobytów ma-
larza w Rozdole, majątku Lanc-
korońskich, odziedziczonym po 
Rzewuskich, jak i podczas słyn-
nej wyprawy archeologicznej Ka-
rola Lanckorońskiego na tereny 
Anatolii w 1884 r. Dar uzupeł-
niają przekazane polskim insty-
tucjom kulturalnym miniatury, 
meble z XVIII i XIX w., numizma-
ty, rodzinne dokumenty. 

Dzieła, które ogromnie wzbo-
gaciły polskie muzea, stanowi-
ły niegdyś część słynnej, liczą-
cej ponad trzy tysiące obiek-
tów, kolekcji Karola Lancko-
rońskiego w jego neobaroko-
wym pałacu przy Jacquingasse 
18 w Wiedniu, wzniesionym w la-
tach 1891-1894 „jako schronienie 
dla dzieł sztuki minionych epok” 
– by zacytować słowa samego 

Lanckorońskiego. Wiedeńska re-
zydencja hrabiego stanowiła je-
den z ważniejszych ośrodków ży-
cia kulturalnego stolicy Austro- 
-Węgier pierwszej dekady XX w. 
Gromadziła się tam wiedeńska 
i międzynarodowa elita intelektu-
alna i artystyczna, a dzieła sztuki 
stanowiły wspaniałą oprawę odby-
wających się w pałacu wykładów 
i koncertów. „Cały dom był na-
pełniony i przepełniony obrazami 
i obiektami przeróżnej wartości” 
– wspominała po latach Karoli-

na. Przyszła profesor Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie wzra-
stała w rodzinie, w której „zmysł 
artystyczny i zrozumienie dla sztu-
ki są dziedziczne” – jak pisała 
księżna Nora Fugger. Wychowana 
w atmosferze domu-muzeum wy-
brała historię sztuki, którą studio-
wała na uniwersytecie wiedeńskim 
pod kierunkiem zaprzyjaźnionego 
z ojcem Maxa Dvořàka, później Ju-
liusa von Schlosser. 

Zbiory w takiej postaci, jaką 
nadał im Karol Lanckoroński, ist-
niały niespełna 50 lat. Kres ich 
świetności położyła druga wojna 
światowa. Skonfiskowane przez 
władze nazistowskie w paź-
dzierniku 1939 r., ewakuowane 
z Wiednia w roku 1943, nie po-
wróciły już na dawne miejsce. 
Pałac został dotkliwie zniszczony 
w ostatniej fazie wojny, a w roku 
1960 ostatecznie go rozebra-
no. Spadkobiercy Lanckoroń-
skiego – jego troje dzieci – po-

stanowili osiąść na stałe za gra-
nicą. Po wielu trudach udało się 
też wywieźć z Austrii odzyskaną 
w 1947 r. rodzinną kolekcję. „Po 
wojnie tak brat mój, jak później 
ja byliśmy zmuszeni sprzedać 
część zbiorów” – wspominała 
Karolina, która chyba najbardziej 
odczuła okrucieństwo lat woj-
ny i okupacji. Aresztowana przez 
gestapo za działalność konspi-
racyjną na rzecz wolnej Polski, 
więziona w Stanisławowie, po-
tem w Berlinie, uniknęła śmier-
ci, lecz ponad dwa lata spędziła 
w obozie koncentracyjnym w Ra-
vensbrück. Pozbawiona ojczy-
zny, gdyż po wojnie do ówcze-
snej Polski powrócić nie chciała, 
wszelkimi możliwymi sposobami 

wspierała polską naukę i kultu-
rę, o czym najlepiej wiedzą sty-
pendyści utworzonej przez ro-
dzeństwo Lanckorońskich Fun-
dacji z Brzezia Lanckorońskich. 
„Polskością jest dla mnie świa-
domość przynależności do naro-
du polskiego. Uważam, że należy 
dać możliwie konkretne dowody 
tej świadomości” – pisała. Swo-
im wielkim darem dała dowód 
najpiękniejszy. 

Przez dwadzieścia lat, które 
upłynęły od momentu przekaza-
nia daru, ofiarowane przez Karo-
linę Lanckorońską dzieła poddano 
szczegółowym badaniom, także 
technologicznym, sfinansowanym 
przez The J. Paul Getty Conser-
vation Institute; przeprowadzo-
no ich kompleksową konserwa-
cję. Ukazały się naukowe katalogi 
zbiorów, opracowana została ich 
historia. Wszystkie obrazy moż-
na obejrzeć w salach pierwszego 
i drugiego piętra Zamku Królew-
skiego na Wawelu oraz w Galerii 
Lanckorońskich w Zamku Królew-
skim w Warszawie. 

Joanna Winiewicz-Wolska

W październiku i grudniu br. Zamek 
Królewski na Wawelu uczci 20. rocz-
nicę otrzymania daru kolekcji Lancko-
rońskich specjalnym cyklem wydarzeń: 
zwiedzanie Gabinetu Włoskiego z ku-
stoszem, wykłady oraz specjalny week-
endowy pokaz i prelekcja na temat nie-
zwykłej historii jednego z najcenniej-
szych dzieł w kolekcji wawelskiej – ob-
razu Dossa Dossiego „Jowisz, Merku-
ry i Cnota”. 
Pod koniec października Wawel będzie 
gościł specjalistów sztuki włoskiego re-
nesansu z Polski i zagranicy na konfe-
rencji naukowej „Dar dla narodu. 20-le-
cie obecności kolekcji Lanckorońskich 
na Wawelu”, zorganizowanej wspólnie 
z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie. 
Program wydarzeń dostępny na stronie: 
www.wawel.krakow.pl.

□

20. rocznica otrzymania w darze kolekcji 
Lanckorońskich

ROZMAITOŚCI

| Fragment kolekcji Lanckorońskich 
w Gabinecie Włoskim, Kraków, 
Zamek Królewski na Wawelu

(ilustracja – Zamek Królewski na Wawelu, 
fot. Adam Wierzba) 

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

Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz 

Międzynarodowe Centrum Kultu-
ry organizują w dniach od 12 do 
14 listopada br. w Krakowie mię-
dzynarodową konferencję „Zra-
bowane – odzyskane. Dobra kul-
tury – przypadek polski” poświę-
coną problematyce rewindyka-
cji dzieł sztuki w Polsce. Konfe-
rencja będzie istotnym głosem 
w dyskusji na temat wojennych 
losów dóbr kultury, dokumen-
towania strat, prowadzonych 
w tym zakresie badań oraz do-
świadczeń restytucji.  

W wykładzie wprowadzającym 
światowej sławy amerykańska ba-
daczka Lynn Nicholas, autorka be-
stsellerowej książki Grabież Euro-
py, opowie o grabieży dzieł sztu-
ki w Europie, w tym o specyfice ra-
bunku dóbr kultury w Polsce. Z ko-
lei dr Uwe Hartmann z niemiec-
kiego Biura Badań Proweniencyj-
nych odniesie się do kwestii do-
kumentacji strat wojennych oraz 
badań dotyczących pochodzenia 
dzieł sztuki. W programie, oprócz 

wystąpień polskich i zagranicznych 
badaczy i praktyków, znajdą się 
warsztaty proweniencyjne.

Głównym celem konferencji 
jest zaprezentowanie polskich do-
świadczeń restytucyjnych na tle 
polityki i prawodawstwa innych 
państw. Istotnym zadaniem jest 
popularyzacja wiedzy o utraconym 
dziedzictwie kulturowym i podnie-
sienie świadomości na temat skali 
polskich strat wojennych.

W ramach konferencji zapla-
nowano trzy panele tematyczne. 
W pierwszym, poświęconym stra-
tom wojennym Polski, zaprosze-
ni prelegenci przedstawią zagad-
nienia związane z grabieżą dzieł 
sztuki na terenach Polski, doko-
naną przez nazistów i Armię Czer-
woną. Eksperci zreferują kwestię 
losów dóbr kultury na Ziemiach 
Wschodnich, omówią straty pry-
watnych kolekcjonerów na przy-
kładzie mieszkańców Warsza-
wy, jak również straty Żydów pol-
skich, tak istotne z punktu widze-
nia utraconej wielokulturowości 
przedwojennej Rzeczypospolitej. 

W drugim panelu, poświęco-
nym dokumentowaniu strat wo-
jennych oraz badaniom prowe-
niencyjnym, specjaliści z Euro-
py i Stanów Zjednoczonych po-
dzielą się swoimi doświadczenia-
mi w tym zakresie.

Zamykający konferencję panel 
zostanie poświęcony procesowi 
restytucji. Wyjaśnione zostaną 
szerokie aspekty prawne zwro-
tu dzieł sztuki, eksperci podejmą 
także próbę zdefiniowania głów-
nych wyzwań i problemów resty-
tucji w Polsce i za granicą. 

Uczestnicy konferencji będą 
mieli możliwość wzięcia udzia-
łu w warsztatach prowenien-
cyjnych oraz sesji terenowej na 
Zamku Królewskim na Wawelu. 
Podczas zwiedzania odbędzie 
się prezentacja obrazu „Scho-
dy Pałacowe” Francesco Guar-
diego. Dzieło to zostało odzy-
skane przez Rząd RP z Niemiec 
w kwietniu 2014 r. i sprowadzo-
ne do Krakowa z Muzeum Naro-
dowego w Warszawie specjalnie 
na tę okoliczność.

Konferencja jest organizowa-
na z myślą o muzealnikach, ar-
chiwistach, bibliotekarzach, oso-
bach zaangażowanych w proces 
restytucji i innych zainteresowa-
nych tą tematyką. Udział w niej 
jest bezpłatny. Liczba miejsc jest 
jednak ograniczona, decydować 
więc będzie kolejność zgłoszeń 
w naborze, który rozpoczął się 
na początku września br.  

Miejscem obrad będzie siedzi-
ba Międzynarodowego Centrum 
Kultury w Krakowie. Program 
konferencji znajduje się na stro-
nie internetowej pod adresem: 
http://www.mck.krakow.pl/
conference/zrabowane-odzyskane-
dobra-kultury-przypadek-polski.

□

Międzynarodowa konferencja  
w Krakowie

Pod takim tytułem wydana została niedawno przez Towarzystwo Histo-
ryczno-Literackie / Bibliotekę Polską w Paryżu oraz Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu książka autorstwa Arkadiusza Wagnera. Publikacja jest 
podsumowaniem przeprowadzonej przez autora w latach 2008-2010 inwen-
taryzacji pięciuset ekslibrisów i superekslibrisów oraz cennych opraw książko-
wych ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. 

Biblioteka ta gromadzi zbiory druków, archiwa, kolekcje artystyczne i mu-
zealne, związane z historią Polski i naszą spuścizną kulturową. Znajdują się 
w niej nie tylko polonika, ale też zabytki o randze światowej. W 2013 r. jej 
dziewiętnastowieczne zbiory wraz ze znajdującym się tu Mu-
zeum imienia Adama Mickiewicza wpisane zostały na Listę  
UNESCO „Pamięć Świata”. 

Zabytki biblioteki, które badał Arkadiusz Wagner, są rzad-
ko opisywane. Tym cenniejsza jest publikacja, w której przed-
stawione zostały wybrane obiekty. Są wśród nich m.in.: oprawa 
druku z 1541 r. z krakowskiej oficyny Hieronima Wietora, wo-
luminy w oprawach łańcuchowych z kościelnej biblioteki w Zło-
toryi, siedemnastowieczne ekslibrisy Georga Richtera z Altdor-
fu i biskupa sufragana Karola Neandra z Wrocławia, supereksli-
bris biskupa płockiego Karola Ferdynanda Wazy czy supereksli-
brisy na woluminach z oprawami ze skóry kozłowej, upamiętnia-

jące ród Czartoryskich. Oprócz opraw skórzanych, można w bibliotece znaleźć 
pojedyncze barokowe oprawy papierowe, stanowiące cenne zabytki introli-
gatorstwa i zdobnictwa papierniczego. Wśród nich na uwagę zasługuje opra-
wa druku francuskiego z 1721 r. czy druk polski z 1775 r. z superekslibrisem 
z herbem Ostoja na papierowych wyklejkach. 

W zbiorach biblioteki znajdują się też bardzo okazałe oprawy, wyklejki na 
papierze brokatowym, rytowane na matrycy z użyciem złota, a także luksuso-
we oprawy z warsztatu słynnego introligatora francuskiego z XVIII w., Pierre- 
-Paula Dubuissona, od 1758 r. introligatora królewskiego. 

Na wielu woluminach zamieszczone są ekslibrisy upamięt-
niające  słynnych bibliofilów i kolekcjonerów sztuki, np. Jana 
Fryderyka Sapiehę czy konsula brytyjskiego Josepha Smitha. 
Oprócz ekslibrisów z motywami herbowymi znajdują się tu też 
ekslibrisy typograficzne i typograficzno-drzeworytnicze, po-
wszechne w XIX w. Wszystkie te cenne eksponaty można oglą-
dać na opublikowanych w książce reprodukcjach – pozycja ma 
bardzo staranną szatę edytorską.

Publikację można nabyć (cena: 32 zł) w Wydawnictwie Nauko-
wym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (87-100 Toruń, 
ul. Gagarina 5, tel. 56 611 42 38, e-mail: ksiazki@umk.pl, www.
wydawnictwoumk.pl) i niektórych księgarniach internetowych. 

BY CHRONIĆ I ZDOBIĆ
Spotkanie z książką
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Z kryminalnej kroniki

Straszna i krwawa bitwa, sto-
czona 29 sierpnia 1526 r. na 

otwartym i bagnistym terenie 
pod Mohaczem pomiędzy armia-
mi turecką i węgierską, zakoń-
czyła się całkowitym unicestwie-
niem tej ostatniej. Siły nie były 
równe (ok. 80 tys. żołnierzy suł-
tana Sulejmana i 300 dział kon-
tra ok. 25 tys. Madziarów i 20 
dział), co – wobec braku jakie-
gokolwiek planu strategicznego 
Węgrów oraz naporu niezrówna-
nych janczarów – musiało skoń-
czyć się klęską chrześcijan. Po 
ich stronie padło wtedy ok. 15 
tys. zabitych, w tym młody król 
Czech i Węgier, Ludwik (Lajos) II 
Jagiellończyk (1506-1526).

Ludwik, syn Władysława Ja-
giellończyka o przydomku „Rex 
Bene” i bratanek polskiego kró-
la Zygmunta I Starego, przyszedł 
na świat 1 lipca, po ciężkim po-
rodzie (matka wkrótce zmarła) 
jako siedmiomiesięczny wcze-
śniak, w dodatku – jak zapewniał 
dziejopis Brutus w Historia re-
rum Hungaricarum – „bez skóry” 
(mowa o słabo ukształtowanym 
naskórku). Ówcześni lekarze ura-
towali niemowlęciu życie, wkła-
dając je non stop do wnętrza ko-
lejnej, świeżo wypatroszonej świ-
ni, póki ta nie ostygła. Ten swo-
isty inkubator zdał egzamin – 
dziecko wyrosło na fizycznie do-
brze rozwiniętego chłopca, wy-
kazującego zręczność w ćwicze-
niach z bronią. Wysoki i silnej 
budowy Ludwik od wczesnego 
dzieciństwa świetnie jeździł kon-
no. Przystojny, wykazywał zdol-
ności językowe oraz dziedzicz-
ne u Jagiellonów zamiłowanie 
do muzyki i łowów. Przedwcze-
śnie dojrzały, zapuścił brodę i już 
w wieku 18 lat zaczął siwieć, jak 
zanotował w 1524 r. Jan Du-
bravius po spotkaniu z monar-
chą. Wszelako osobowość mło-
dego Ludwika została wypaczona 
przez celowe, iście makiawelicz-
ne wychowanie, mające na celu 
destrukcję wszelkich odruchów 

pozytywnych u chłopca. Innymi 
słowy, psuto go nadmiarem swo-
body i brakiem odpowiedzialno-
ści, w efekcie wykoślawiając jego 
charakter. Wyrósł młodzieniec 
naiwny, kiepsko wykształcony, 
źle wychowany i łatwy do mani-
pulowania (listowne monity ko-
ronowanego stryja nie odnosiły 
żadnego skutku).

W bitwie pod Mohaczem nie 
dowodził (notabene otoczenie 
królewskie długo nie mogło się 
zdecydować, komu powierzyć 
naczelne dowództwo), a wiado-
mości o jego udziale w walkach 
oraz o jego śmierci są tak dale-
ce sprzeczne, że ustalenie wła-
ściwego przebiegu wydarzeń nie 
jest już chyba możliwe. Sprawę 
komplikuje fakt, że – rzekomo 
dla zmylenia wroga – za Ludwi-
ka przebrano zwykłego szlach-
cica, a on sam występował jako 
jego sługa. Na widok wojsk tu-
reckich młody król zareagował 
podobno panicznym strachem – 
zbladł i niemal zasłabł; według 
innych przekazów bądź w wal-
kach nie uczestniczył, bądź rzu-
cił się ze swoją gwardią przy-
boczną do szturmu na jancza-
rów w otoczeniu sułtana. Gdy 
szala zwycięstwa przechylała 
się w stronę Turków, grupa pa-
nów węgierskich pod wodzą Ulri-
cha Zettritza wyprowadziła Lu-
dwika z pola walki i skierowała 
się z nim w stronę Budy. Jeźdź-
cy musieli przebyć rzeczkę (lub 
potok) Csele, stosunkowo płytką 
i spokojną, ale o grząskich i dość 
stromych brzegach, jako że teren 
był bagnisty. Zmęczony cięża-
rem jeźdźca (Ludwik nosił zbro-
ję) królewski rumak zsunął się 
do rzeczki, lecz nie był w stanie 
wspiąć się na przeciwległy brzeg 
i przewrócił się, grzebiąc pod 
sobą władcę, który, nie mając 
żadnej możliwości manewru, po-
szedł na dno, koń również (na-
suwa się uzasadnione pytanie, 
dlaczego nikt z otoczenia Ludwi-
ka nie usiłował go ratować).

Utonięcie 
czy morderstwo?

ROZMAITOŚCI

W HOŁDZIE JANOWI SZCZEPKOWSKIEMU

W tym roku mija 50 lat od śmierci Jana Szczepkowskiego (1878-
-1964), jednego z najznakomitszych polskich rzeźbiarzy (zob. 

Katarzyna Chrudzimska-Uchera, Jan Szczepkowski – nie tylko snycerz 
i rzeźbiarz, „Spotkania z Zabytkami”, nr 7, 2004, s. 9-11). Z tej oka-
zji w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku przygotowana została wy-
stawa monograficzna artysty (można było ją zwiedzać do 21 wrze-
śnia br.). 

Kuratorka wystawy – Monika Bartoszek, a także autorka esejów 
do trzech rozdziałów uzupełniającego wystawę katalogu, przedstawi-
ła trzy okresy twórczości artysty: z czasów młodopolskich, dwudzie-
stolecia międzywojennego i lat po drugiej wojnie światowej. 

W pierwszym rozdziale poznajemy początek drogi twórczej Szczep-
kowskiego, czas edukacji w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopa-
nem i krakowskiej szkole Sztuk Pięknych, pierwsze kontakty z krakow-
ską bohemą artystyczną. Filozofia Młodej Polski czerpała z kultury lu-
dowej, która również wywarła wpływ na pierwsze prace artysty.

Okres międzywo-
jenny „był dla Jana 
Szczepkowskiego naj-
bardziej dojrzałym 
i uporządkowanym 
okresem pracy arty-
stycznej”. W 1918 r. 
zamieszkał z rodziną 
w Milanówku, zmie-
niając środowisko 
krakowskie na war-
szawskie, co w du-
żym stopniu, tak jak 
i wcześniejszy pobyt 
na stypendium w Pa-
ryżu, wpłynęło na ra-
dykalny zwrot w sto-
sowanej estetyce. Po-
łączenie ludowego 

rzemiosła i nowoczesnej stylizacji widoczne jest najbardziej w słyn-
nym dziele rzeźbiarza „Kapliczka Bożego Narodzenia”, przygotowa-
nym i nagrodzonym w 1925 r. na Międzynarodowej Wystawie Sztuki 
Dekoracyjnej i Przemysłu Nowoczesnego w Paryżu. 

Kolejny przełom w twórczości artysty przyniosła druga wojna świa-
towa. Szczepkowski poczuwał się do odpowiedzialności za odbudowę 
stolicy, z rozmachem godnym urbanisty zaczął więc planować zabu-
dowę nowych dzielnic. Brał udział w licznych konkursach na pomni-
ki, projektował dekorację elewacji gmachów publicznych. Prace te nie 
sprostały jednak wymogom nowoczesności i nie przyniosły Szczep-
kowskiemu sukcesów.

Wzruszającym akcentem jest zamieszczone w katalogu wspomnie-
nie wnuczki rzeźbiarza, Ewy Mickiewicz, która kieruje Fundacją im. 
Jana Szczepkowskiego w Milanówku. Interesująca jest też wypowiedź 
Anety Majak, dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury; placówka ta 
współtworzyła wystawę.

Prezentacja eksponowanych na wystawie dzieł artysty podzielona 
została również na trzy okresy jego twórczości. Ciekawym zabiegiem 
edytorskim jest zamieszczenie wewnątrz publikacji powiększonych 
zdjęć wielu eksponatów. Kontrowersyjne zdaje się natomiast użycie 
szarej czcionki w prawie połowie tekstów. 

Cenne uzupełnienie katalogu stanowi kalendarium z wyborem 
zdjęć archiwalnych.

Tę ciekawą publikację można nabyć (cena: 35 zł) bezpośrednio u wy-
dawcy (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 26-505 Orońsko, ul. Topolo-
wa 1, tel. 48 618 45 16, e-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl).

Spotkanie z książką
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Tak głosi wersja oficjal-
na i dość prawdopodobna, 
gdyż i wcześniej, i później ta-
kie wypadki się zdarzały (np. 
cesarz Fryderyk I Barbarossa 
i książę Józef Poniatowski). 
Uporczywe jednakże plot-
ki na temat śmierci Ludwi-
ka głosiły, iż nie była ona na-
turalna, że ktoś pomógł kró-
lowi w przedwczesnym zej-
ściu. Konkretnie wskazywa-
no na osobę Jerzego Zapo-
lyi, który w celu zapewnie-
nia tronu swemu bratu Jano-
wi miał zamordować Jagiello-
na (gdy ten w trakcie uciecz-
ki zatrzymał się na odpoczy-
nek w lesie, w chacie jakie-
goś poddanego), a potem 
utopił go w bagnie. Pogło-
ska ta, choć ma wiarygodny mo-
tyw, jest zwodnicza, ponieważ 
Jerzy Zapolya padł pod Moha-
czem, chyba że jeszcze wcześniej 
(tzn. w trakcie bitwy) zdołał ja-
koś zgładzić Ludwika, co wydaje 
się raczej mocno naciągane.

Wątpliwości wśród współcze-
snych jednak były. Widać je w li-
ście weneckiego agenta Faccia di 
Savoya, piszącego 17 września 
1526 r. (a więc jeszcze przed od-
nalezieniem królewskiego ciała) 
do Signorii: „Ludwik II nie żyje. 
Czy zmarł z powodu rany zada-
nej mu w czasie ucieczki, czy 
z powodu strachu i rozpaczy, nie 
wiadomo” (Małgorzata Duczmal, 
Jagiellonowie. Leksykon biogra-
ficzny, Kraków 1996, s. 403). 
Wątpiono również, czy istotnie 
zwłoki znalezione w rzeczce (do-
piero w październiku) i zidenty-
fikowane jako królewskie są cia-
łem Ludwika. Przekazywane na 
ten temat informacje są co naj-
mniej sprzeczne: król miał w ba-
gnie siedzieć na koniu, w peł-
nej zbroi, lub miał być przebi-
ty trzykrotnie czeskim mieczem 
(o czym niżej), co potwierdza-
łoby wersję, iż zabito go pod-
czas ucieczki, a potem ciało uto-
piono, aby zamaskować zbrod-
nię. Z kolei kanclerz Węgier Ste-
fan Brodarics, który, jak twier-
dził, w październiku 1526 r. 
wraz z wymienionym Zettritzem 
odnalazł zwłoki Ludwika, utrzy-
mywał, że w bagnie natknęli się 
tylko na ugrzęzłego konia, a pod 
nim tylko na zbroję królewską. 

od św. Jana Chrzciciela aż do św. 
Marcina”. Przy odkryciu ciała ka-
płan Miklós Thatai widział owe 
trzy rany w królewskim boku.

Czy rzeczywiście młody Lu-
dwik został zamordowany? Nie 
jest to nieprawdopodobne, zwa-
żywszy iż jako władca był nie-
udolny i nie rokował nadziei na 
przyszłość, zaś kandydaci do tro-
nu czesko-węgierskiego (magnat 
Jan Zapolya i arcyksiążę Ferdy-
nand Habsburg) po jego śmierci 
aż rwali się do władzy. Poza tym 
w zaistniałych okolicznościach 
trudno było o lepszą okazję do 
realizacji podobnych planów. 
Mimo obfitości różnych wersji 
wciąż nie mamy pewności, czy 
istotnie dopuszczono się zbrod-
ni, czy zdarzył się tylko nieszczę-
śliwy wypadek.

Dramatyczny moment od-
nalezienia ciała królewskiego 
w październiku 1526 r. uwiecz-
nił na swoim obrazie Bertalan 
Székely (1835-1910), węgier-
ski malarz romantyzmu, specjali-
zujący się w tematyce historycz-
no-batalistycznej. To młodzień-
cze dzieło powstało w 1860 r., 
wkrótce po rozpoczęciu przez 
artystę studiów w monachij-
skiej Akademii Sztuk Pięknych 
(listopad 1859 r.), pod kierun-
kiem Karla von Piloty’ego. Obiekt 
(„Odnalezienie zwłok króla Lu-
dwika pod Mochaczem”, olej na 
płótnie o wymiarach 140 x 184 
cm) znajduje się w zbiorach Wę-
gierskiej Galerii Narodowej w Bu-
dapeszcie (nr inw. 2807).

Właściwe ciało spoczywało nie-
opodal w „świeżo usypanej mo-
gile”; rozpoznano je „po twarzy 
i zębach […]. Jedna tylko była 
rana nad uchem” (tamże). Z re-
lacji więc wynika, że ktoś wy-
dobył króla z rzeczki, zdjął zeń 
zbroję (dla rabunku?) i pocho-
wał ciało, a rana za uchem su-
gerowałaby, iż znaleziony męż-
czyzna został zabity uderzeniem 
w głowę.

Warto w tym miejscu jesz-
cze uwzględnić mniej znaną wer-
sję, wymienianą przez Bélę Tótha 
w jego Magyar anekdotakincs 
(Skarbiec węgierskich anegdot, 
t. 1, Budapest, bez roku wyda-
nia). Według niej György Sza-
polyai i arcybiskup Pal Tomo-
ri, przywódcy wojsk węgierskich 
w mohackiej bitwie, nocą wy-
wieźli króla Ludwika przez potok 
Csele do Szekcsö, do domu ple-
bana. Tutaj, wskutek sprzeczki, 
pod chwilową nieobecność arcy-
biskupa, Szapolyai „wyciągnął 
czeską szablę o trzech ostrzach 
i trzykrotnie wbił ją w prawy bok 
króla” (Bratankowie w krzywym 
zwierciadle. Antologia anegdot 
polsko-węgierskich i innych hi-
storyjek czasem wierszem pisa-
nych. Zebrał i do druku przygo-
tował István Csapláros, Warsza-
wa 1986, s. 51-53). Powstało 
zamieszanie, w wyniku którego 
zamordowano zabójcę króla oraz 
dygnitarza Kościoła. Ludwika 
o północy wyniesiono na bagni-
sty brzeg potoku Csele i pocho-
wano w grobie, w którym „leżał 

„Odnalezienie zwłok kró-
la Ludwika pod Mochaczem” 
jest kompozycją pełną dosto-
jeństwa, nabożnego skupie-
nia i żalu. Na świeżo rozkopa-
nym, łagodnie opadającym 
zboczu, grupa pięciu męż-
czyzn otacza ciało Ludwika, 
leżące na prowizorycznym 
całunie, jeszcze nieco przy-
prószone ziemią. Z prawej 
strony dwie pochylone posta-

cie delikatnie odgarniają pora-
stającą roślinność i podtrzymują 
tkaninę pod ujętą z profilu głową 
młodego króla. U jego stóp klęczy 
siwowłosy dygnitarz (najprawdo-
podobniej kanclerz Węgier Bro-
darics), ujmujący oburącz pra-
wą rękę zmarłego. Za kanclerzem 
stoi, nieco w głębi, brodaty męż-
czyzna w sile wieku, unoszący 
magierkę (może wódz Zettritz), 
obok w pokłonie widoczny jest 
kolejny świadek, z czapką w obu 
dłoniach. Poniżej zbocza, w pew-
nym oddaleniu, inny Węgier zda-
je się przywoływać następnych 
uczestników tego ważnego zda-
rzenia. Scenę rozjaśnia łagodne, 
typowo jesienne światło słonecz-
ne, padające z lewej strony. Na 
obrazie można dostrzec jeszcze 
inne oznaki nadchodzącej jesieni: 
w zielonej kępie chaszczy strzela-
ją w górę rudziejące uschłe bady-
le, a na tle częściowo zachmurzo-
nego nieba rysują się sylwetki od-
latujących ptaków.

Wypada dodać, że omawia-
ne dzieło Székely’ego chlubnie 
zapoczątkowało cykl wojen wę-
giersko-tureckich w jego twór-
czości. Wkrótce powstały rów-
nie udane płótna o tej tematy-
ce, jak np. „Bitwa pod Moha-
czem” (1866) czy słynne „Ko-
biety z Egeru” (1867), opiewa-
jące bohaterską obronę tegoż 
miasta w 1552 r. (oba te obrazy 
przechowuje wspomniana buda-
peszteńska Galeria Narodowa).

Hanna Widacka

| Bertalan Székely, 
„Odnalezienie zwłok króla 
Ludwika pod Mochaczem”, 
1860, olej, płótno, wym. 
140 x 184 cm (w zbiorach 
Węgierskiej Galerii Narodowej 
w Budapeszcie)

.....................................................
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Rynek ochrony i zachowania za-
bytków i budynków o charak-

terze zabytkowym staje co roku 
przed nowymi wyzwaniami. Utrzy-
manie efektywności energetycz-
nej, zrównoważony rozwój czy 
usuwanie skutków czynników at-
mosferycznych to problemy, z któ-
rymi borykają się na całym świe-
cie właściciele obiektów zabyt-
kowych. W Polsce rynek dworków 
i nieruchomości zabytkowych jest 
wąskim, ale bardzo ciekawym seg-
mentem nieruchomości. Szacu-
je się, że obiektów typu dworek, 
rezydencja, zamek czy pałac jest 
około 10 tys. W związku z plano-

wanym otwarciem w 2016 r. rynku 
obrotu ziemią w Polsce na rynki eu-
ropejskie, należy się spodziewać, że 
te nieruchomości będą właśnie te-
raz zyskiwać na wartości, a inwe-
storzy rozpoczną prace moderniza-
cyjne. Wielu z nich poszukuje obec-
nie odpowiednich rozwiązań bu-
dowlanych oraz materiałów do re-
nowacji i konserwacji. Podobnie ma 
się sytuacja w Europie. Potrzeba 
wymiany informacji i doświadczeń 
oraz dostępu do najnowszej oferty 
na rynku jest ciągle aktualna. Taką 
okazję daje 11. edycja Europejskich 
Targów Konserwacji i Restauracji 
Zabytków oraz Renowacji Starych 
Budowli denkmal, która w dniach 
od 6 do 8 listopada br. odbędzie się 
w Lipsku. Ponad 450 wystawców 
z 14 krajów zaprezentuje materia-
ły budowlane, produkty, techno-
logie i usługi dla ochrony, konser-
wacji i restauracji zabytków rucho-
mych i nieruchomych. Na stoiskach 

wielu wystawców odbywać się będą 
pokazy prezentujące zastosowanie 
ich produktów oraz żywe warszta-
ty prac konserwatorów i restaura-
torów z całego świata. Podczas tar-
gów nie zabraknie polskich akcen-
tów. Z ramienia Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego wy-
stąpi Narodowy Instytut Dziedzic-
twa, który już po raz trzeci pre-
zentować będzie dorobek polskie-
go dziedzictwa kulturowego. Wśród 
polskich firm zgłoszonych do udzia-
łu w targach znajdują się m.in. fir-
ma Rafael Decoration, Konserwacje 
Zabytków Marek Trojanowski, Eko- 
-Tech Sp.j., About-s Sp. z o.o. Targi 
denkmal znajdują się także w Bran-
żowym Programie Promocji Mini-
sterstwa Gospodarki. Na stoisku or-
ganizowanym w ramach tego pro-
gramu swoją ofertę zaprezentuje 
m.in. firma Atlas, Fronton, Smart-
tech Sp. z o.o. oraz Scanning 3D.

Tematem specjalnym targów 
denkmal w 2014 r. będą „Zabyt-
kowe elewacje: farby, tynki, stiu-
ki”. To właśnie elewacja decyduje 
o charakterze budynku, a jednocze-
śnie pełni ważną funkcję ochron-
ną. Zachowanie balansu pomiędzy 
funkcjonalnością i estetyką stano-
wi duże wyzwanie dla dzisiejszych 
specjalistów od ochrony zabytków 
i renowacji starych budowli. 

Targi denkmal odwiedzane są 
przez przedstawicieli branży z po-
nad 35 krajów, w tym także przez 
szerokie grono specjalistów pol-
skich. Cieszą się szczególnym uzna-
niem wśród architektów, planistów, 
inżynierów budowlanych oraz re-
stauratorów i konserwatorów, in-
westorów prywatnych i instytucjo-
nalnych, właścicieli zabytkowych 
obiektów, a także wśród przedsta-
wicieli gmin i samorządów. Pełny 
zakres tematyczny targów denk-
mal obejmuje m.in. takie zagad-
nienia, jak: materiały konserwator-
skie i restauratorskie, ochrona za-
bytków archeologicznych, zabyt-
kowych ogrodów i krajobrazów, re-
witalizacja miast i wsi, materiały 
i elementy budowlane, narzędzia 

i maszyny, konserwacja i restaura-
cja dzieł sztuki oraz dóbr kultury, 
a także technika bezpieczeństwa 
dla publicznych i prywatnych obiek-
tów zabytkowych, elektroniczne 
przetwarzanie danych, dokumenta-
cja i inwentaryzacja.

Prezentacja różnorodności i wie-
lo wymiarowości europejskiego do-
robku kulturowego podczas tar-
gów jest szczególnie dobrze wi-
doczna dzięki projektowi Kraj 
Partnerski. W latach ubiegłych 
w charakterze gościa honorowego 
targi gościły Włochy, Francję, Wę-
gry, Polskę i Federację Rosyjską. 
W tym roku ten zaszczytny tytuł 
otrzymała Norwegia. Na targach 
odbędzie się prezentacja wyjątko-
wych przykładów zachowania nor-
weskiej architektury drewnianej 
oraz innowacyjnego wykorzystania 
historycznych pomników.

Nowe techniki, tradycyjne ma-
teriały, zrównoważony rozwój – 
to główne tematy programu na-
ukowego, który będzie towarzy-
szył targom denkmal. Zaplanowa-
no organizację ponad 100 wykła-
dów, sympozjów, dyskusji panelo-
wych i warsztatów, które poświę-
cone będą wszystkim aspektom za-
chowania zabytków oraz restaura-
cji i renowacji budynków o charak-
terze zabytkowym. „Bogaty pro-
gram ramowy targów będzie, jak 
podczas każdej edycji naszych tar-
gów, źródłem nowych impulsów 
dla przedstawicieli branży”, mówi 
Kersten Bunke-Njengue, dyrektor 
targów denkmal. Program dostęp-
ny jest już online na polskojęzycz-
nej stronie www.targi-denkmal.pl.

Jednym z ważniejszych wyda-
rzeń jest ceremonia przyznania  
Złotych Medali targów denkmal 
za wybitne osiągnięcia w bran-
ży ochrony i zachowania zabytków 
w Europie. Złote Medale przyzna-
wane są przez fachowe jury, w skład 
którego wchodzą światowej sławy 
eksperci w dziedzinie ochrony za-
bytków: członkowie Rady Meryto-
rycznej i Międzynarodowego Kurato-
rium targów denkmal.

Podczas targów organizowa-
na jest Międzynarodowa Giełda 
Kooperacji CONTACT, która jest 
okazją do nawiązania kontaktów 
biznesowych. Jej cel to stworze-
nie platformy wymiany kontaktów, 
usług, produktów oraz know-how 
dla wszystkich podmiotów repre-
zentujących branżę ochrony za-
bytków, konserwacji i restauracji, 
a także rewitalizacji miast i mo-
dernizacji budynków. W giełdzie 
udział biorą firmy, instytucje oraz 
zakłady z całej Europy. Formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie: 
www.targi-denkmal.pl.

Firmy zainteresowane udziałem 
w targach denkmal jako wystawcy 
mają możliwość zgłoszenia swo-
jego udziału w ramach wspólnego 
polskiego stoiska, tj. w ramach Pol-
skiego Wystąpienia Narodowego, 
zapewniającego wystawcom indy-
widualne stoisko z pełną zabudo-
wą, centralną recepcję wraz z usłu-
gami tłumaczy, kawiarenkę z ob-
sługą hostess, zaplecze kuchenne 
i magazynowe oraz wsparcie w ob-
szarze PR przed i po targach. Pol-
skie stoisko wyposażone także bę-
dzie w akcenty architektoniczno- 
-graficzne, podkreślające narodo-
wy charakter wystąpienia, oraz po-
łączone będzie z wystawą specjalną 
i z warsztatami polskich restaurato-
rów. Wszystkich zainteresowanych 
uzyskaniem dodatkowych informa-
cji o targach zapraszamy na stronę 
www.targi-denkmal.pl, gdzie moż-
na pobrać umowę udziału oraz za-
pisać się do grona subskrybentów 
newslettera targów denkmal.

Równocześnie z targami denk-
mal odbędą się w dniach 6-8 li-
stopada 2014 r. Branżowe Tar-
gi Budownictwa z Gliny Lehmbau 
oraz Międzynarodowe Targi Tech-
nik Muzealnych i Wystawienni-
czych MUTEC.

Więcej informacji o wszystkich 
imprezach udziela polskie przedsta-
wicielstwo organizatora: Targi Lip-
skie Polska Sp. z o.o., tel. 22 414 
44 71, e-mail: info@targilipskie.
pl. www.targilipskie.pl.

Nowe rozwiązania  
dla europejskiego rynku zabytków

|    Spotkania z Zabytkami       9-10  2014           72



PAMIĘCI PROFESORA 
TOMASZA MIKOCKIEGO

Et in Arcadia ego. Studia memoriae professoris 
Thomae Mikocki dicata – to księga pamiątkowa wy-
dana w 2013 r. przez Instytut Archeologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Profesor Tomasz Mikocki (1954- 
-2007), archeolog i historyk sztuki, wybitny badacz 
antyku, był kierownikiem Zakładu Archeologii Kla-
sycznej IA UW i wieloletnim dyrektorem Instytutu. Był 
też człowiekiem, który – jak napisano na poświęco-
nej mu w internecie stronie – „Dzięki swojej aktyw-
ności i zaangażowaniu, w ciągu krótkiego życia [od-
szedł 26 maja 2007 r. po długotrwałej, nieuleczalnej 
chorobie – red.] zdołał zainicjować nowe kierunki ba-
dań w archeologii klasycznej. Działając z pasją, która 
udzielała się innym, umiał stwarzać nowe perspektywy 
i wskazywał sposoby ich osiągania”. W grudniu 2013 r. 
nadano jego imię Muzeum Regionalnemu w Kozieni-
cach – mieście narodzin profesora Mikockiego.

W pamiątkowym wydawnictwie pod redakcją pro-
fesora Witolda Dobrowolskiego zamieszczono 35 tek-
stów z dziedziny archeologii i recepcji antyku. Ma-
jąc na uwadze znaczenie badań Tomasza Mikockiego 

w świecie naukowym, 
autorzy z Polski i z za-
granicy nadesłali arty-
kuły w kilku językach: 
angielskim, włoskim, 
francuskim, niemiec-
kim i polskim. Może 
to co prawda utrudnić 
odbiór tomu czytelni-
kom polskim, umoż-
liwia jednak udostęp-
nienie tych ciekawych 
i ważnych studiów za-
interesowanym od-
biorcom z zagranicy 

oraz naukowcom zajmującym się antykiem, tradycyj-
nie posługującym się w swojej pracy wymienionymi 
językami.

Tom otwiera zwięźle nakreślona przez Witolda Do-
browolskiego sylwetka Tomasza Mikockiego, biblio-
grafia jego prac oraz esej Et in Arcadia ego autorstwa 
Włodzimierza Piwkowskiego. Artykuły podzielono na 
trzy działy. W pierwszym – Ptolemais – znalazły się 
teksty związane z badaniami archeologicznymi prowa-
dzonymi w tej libijskiej miejscowości, których Tomasz 
Mikocki był inicjatorem i wieloletnim kierownikiem. 
Dział Antiqua alia zawiera inne artykuły dotyczące 
czasów starożytnych i znalezisk m.in. z takich miejsc, 
jak Aleksandria, Pafos czy Novae. Wreszcie najobszer-
niejsze zestawienie artykułów traktuje o recepcji anty-
ku w nowożytności – znalazły się tu m.in. studia nad 
założeniami w Nieborowie i Natolinie, kolekcjami Sta-
nisława Augusta i rodziny Lanckorońskich, twórczością 
Mickiewicza czy też działalnością archeologiczną wy-
branych badaczy w XIX w. Każdy z tekstów opatrzono 
przypisami i osobną bibliografią.

Księga, o estetycznej, tradycyjnej szacie graficznej, 
oprócz 437 stron tekstu zawiera 161 tablic z kolorowy-
mi i czarno-białymi ilustracjami. Można ją kupić w sie-
dzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego – ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 
Warszawa; tel. (22) 55 22 800; (22) 55 22 801.
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