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 Od Redakcji

Za nami prawdziwa złota polska jesień – łaskawa nie tylko swym przysłowiowym 
pięknem i umiarkowaną pogodą, ale także sprzyjająca wielu ważnym wydarzeniom 
w dziedzinie kultury. Jeszcze nie przebrzmiały echa licznych atrakcji organizowa-

nych w całym kraju w ramach „Europejskich Dni Dziedzictwa 2014”, jeszcze nie w peł-
ni doceniliśmy znaczenie sukcesu zakończonych 9 października br. w Warszawie „II Tar-
gów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów 
i Bibliotek – Dziedzictwo”, a już z zaciekawieniem przyglądamy się nowej Liście Krajo-
wej Programu UNESCO „Pamięć Świata”, na którą wpisano 11 obiektów z narodowego 
skarbca kultury, reprezentujących najwyższej klasy zabytki dziedzictwa dokumentacyjne-
go, oraz podziwiamy nowo otwarte galerie i wystawy w warszawskich muzeach (wystawa 
„Masoneria. Pro publico bono” i Galeria Faras w nowej aranżacji w Muzeum Narodowym, 
stała ekspozycja w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN). I tak się składa, że większość 
z tych ważnych wydarzeń miała miejsce w Warszawie.

Piszemy o nich w numerze – ostatnim w tym roku, 
niemal w całości poświęconym Warszawie i jej zabyt-
kom, a przygotowanym we współpracy z Narodowym 
Instytutem Dziedzictwa, Biurem Stołecznego Konser-
watora Zabytków i warszawskimi muzeami. Temat prze-
wodni tym razem to muzealne ekspozycje (s. 4-21). 
Czytelnikom, którzy chcieliby dokładniej przyjrzeć się 
zakupom warszawskich muzeów polecamy także lekturę 
trzech artykułów w dziale „Zbiory i zbieracze”, w któ-
rych opisane zostały wybrane najnowsze nabytki Mu-
zeum Warszawy i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wila-
nowie (s. 58-66).

Być może zainteresuje też Czytelników − narzekają-
cych na brak spójnego planu architektonicznego rozwo-

ju stolicy, w efekcie czego jesteśmy świadkami gwałtownej, lecz pozbawionej ładu zabu-
dowy miasta – artykuł o przedwojennych warszawskich szkołach powszechnych. Jego au-
torka nie tylko uzmysławia nam, że omówione w tekście budynki spełniają istotne prze-
słanki pozwalające uznawać je za zabytki, ale także wskazuje na istnienie głęboko prze-
myślanego i logicznego planu rozmieszczenia poszczególnych obiektów tak, by jak najle-
piej mogły one pełnić swoją funkcję, nie naruszając przy tym ładu urbanistycznego sto-
licy (s. 22-29).      

Godne uwagi w numerze wydają się także opracowania na temat architektoniczne-
go detalu metalowego dawnej Warszawy: balustrad, szczęśliwie zachowanych w klatkach 
schodowych wielu przedwojennych kamienic (s. 36-43) i całej gamy wyrobów warszaw-
skiej kowalszczyzny (s. 44-48). Ich piękna nie potrafi my dostrzec w codziennej, nazna-
czonej pośpiechem i rutyną krzątaninie.          

Tymczasem wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Niedługo też bę-
dziemy witać pierwszy dzień Nowego 2015 Roku. Czego możemy sobie wzajemnie ży-
czyć z tej okazji? Przede wszystkim zdrowia i pogody ducha. A dla zabytków… niezmien-
nie „dobrej pogody”.
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Matka Boska z Dzieciątkiem (Hodegetria), fresk 
z polskich wykopalisk w Faras
(fot. MNW)
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NA OKŁADCE: 
„Biskup Faras Marianos z Matką Bo-
ską z Dzieciątkiem i Chrystusem”, 
Sudan, Faras, 1005-1036, tynk mu-
łowy, tempera; z polskich wyko-
palisk w Faras, w MNW od 1964 r. 
(zob. artykuł na s. 18-21).
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RENOWACJA POMNIKA BITWY 
POD OLIWĄ
Dzięki wsparciu firmy Inpro z Oliwy jest 
poddawany gruntownej renowacji po-
mnik Bitwy pod Oliwą. Pomnik powstał 
w 1889 r. i był poświęcony królowej Lu-
izie. Odnosił się do pobytu brzemiennej 
żony Fryderyka Wilhelma III w  Oliwie 
w 1798 r. i jej spa-
ceru na Pachołek. 
W okresie między-
wojennym pomnik 
stał się ulubionym 
miejscem spotkań 
oliwskiej Hitlerju-
gend. Po wojnie 
przetrwał okres 
niszczenia pa-
miątek po Niem-
cach w  Gdań-
sku. W 1977  r. zo-
stał odnowiony. 
Z  okazji 350-lecia bitwy oliwskiej zmie-
niono na pomniku tablicę dedykacyjną 
i  od tego czasu nosi nazwę „Bitwy pod 
Oliwą”.

CERKIEW W NOWYM BRUŚNIE 
ZOSTANIE WYREMONTOWANA
Niszczejąca cerkiew z  pierwszej połowy 
XVIII  w. w  Nowym Bruśnie (Podkarpac-
kie) zostanie wyremontowana. Odbudo-
wany będzie m.in. dawny babiniec i ka-
plica. Cerkiew zbudowana została praw-
dopodobnie w 1713 r., a w 1903 w znacz-
nej części przebudowana – przebudowa-
no wówczas babiniec i znajdującą się nad 
nim kaplicę. Obecnie budowla nie ma 
dzwonnicy i  parkanu, zachował się na-
tomiast wielokulturowy cmentarz z relik-
tami kamieniarstwa bruśnieńskiego; po-
bliskie Stare Brusno do 1945 r. było ośrod-
kiem kamieniarskim. Prace konserwator-
skie rozpoczęto od remontu sanktuarium 
i nawy głównej. Przy przywracaniu babiń-
ca z kaplicą nad nim pomocne będą m.in. 
ilustracje z końca XIX stulecia autorstwa 
prof. Juliana Zachariewicza, polskiego ar-
chitekta i  konserwatora zabytków. Re-
mont i konserwację cerkwi nadzoruje Mu-
zeum Kresów w Lubaczowie, które przeję-
ło zabytek od skarbu państwa. 

GRAFIKA KRAJÓW 
NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
W Muzeum Narodowym w  Szczeci-
nie czynna jest wystawa „Przemiany. 
Od Klingera do Kanoldta – grafika kra-
jów niemieckojęzycznych ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w  Szczecinie / 
Wandlungen. Von Klinger bis Kanoldt 
– Graphik deutschsprachiger Länder 
aus der Sammlung des Nationalmuse-
ums Stettin”. Organizatorami wystawy 
są szczecińskie muzeum oraz Fundacja 
Ernsta Barlacha w Güstrow, a jej celem 
jest prezentacja wielowątkowej pano-
ramy sztuki niemieckiej drugiej połowy 
XIX i  pierwszych dekad XX  w. Sztuka 
ta rozwijała się w ówczesnych centrach 
twórczych – Monachium, Düsseldor-
fie, Berlinie, Dreźnie, Wiedniu, Stuttgar-
cie oraz w  wielu odległych od nich ko-
loniach artystycznych, reprezentujących 
rozmaite tendencje, kierunki i prądy ar-
tystyczne. Twórcy, poszukując własnych 
sposobów zobrazowania artystycznych 
problemów, nowych środków wyrazu, 
wyzwalając się z więzów szkół artystycz-
nych, a potem środowisk starszych kole-
gów, uciekając od niedawnej przeszłości, 

szukali inspiracji formalnych w czasach 
odległych. Sięgając do tych dawnych 
czasów, nie tylko je przywracali współ-
czesnym, ale dokonywali odkryć nowych 
formalnych dróg, dzięki którym byli zdol-
ni nadać znanym treściom nową siłę. Za-
równo z akwafort „odnalezionych” przez 
pokolenia symbolistów, jak i z drzewory-
tów „przywróconych do życia” przez eks-
presjonistów wydobyty został niespoty-
kany potencjał, wzmocniony dodatko-
wo przez łączenie europejskiego sposo-
bu obrazowania z  doświadczeniami es-
tetycznymi wypracowanymi przez kultu-
ry innych kontynentów.
Wystawa stanowi swego rodzaju kon-
tynuację projektu „1913. Święto wio-
sny”, gdyż w dużym stopniu oparta jest 
na dziełach grafiki zgromadzonych przez 
Waltera Riezlera, pierwszego dyrekto-
ra szczecińskiego muzeum, admiratora 
i propagatora twórczości współczesnych 
mu awangardowych niemieckich arty-
stów. Towarzyszy jej polsko-niemiecki, 
bogato ilustrowany katalog, pokazujący 
sylwetki artystów oraz panoramę życia 
twórczego w Europie Środkowej na prze-
łomie XIX i XX w.

PRACE KONSERWATORSKIE 
W PIESKOWEJ SKALE 
Trwają kompleksowe prace konserwa-
torskie w zamku w Pieskowej Skale, bę-
dącym oddziałem Zamku Królewskie-
go na Wawelu. Przeprowadzona będzie 
konserwacja elewacji korpusu główne-
go, murów i  bastionów oraz dziedzińca 
krużgankowego, a także prace badaw-
cze wnętrza kaplicy św. Michała Archa-
nioła w celu rozpoznania jej pierwotnego 
wystroju oraz wyboru optymalnych me-
tod zabezpieczenia i  konserwacji. Jed-
no z pomieszczeń w oficynie zamku zo-
stanie zaadaptowane na cele edukacyj-
no-kulturalne. Ponadto zdigitalizowana 
będzie część zbiorów, powstaną interak-
tywne prezentacje multimedialne i filmy, 
wizualizacje, gry o  charakterze promo-
cyjno-dydaktycznym. Powstanie również 
makieta zamku dla osób niewidomych.
Pieskowa Skała jest położona w odległo-
ści 30 km na północny zachód od Kra-
kowa, w sercu Ojcowskiego Parku Naro-
dowego. Zamek od wieków góruje nad 
malowniczą Doliną Prądnika, wpisując 
się w  niepowtarzalny jurajski krajobraz. 

O wyjątkowym charakterze tego miejsca, 
oprócz naturalnych warunków, stano-
wi piękno architektury i bogata historia 
zamku, którego początki sięgają XIV  w. 
Zamek jest dziś jedyną dobrze zachowa-
ną warownią na Szlaku Orlich Gniazd 
i  należy do najważniejszych nowożyt-
nych rezydencji na terenie Małopolski 
i  całego kraju. Budowla pełniła funkcję 
królewskiej strażnicy, gniazda rozbój-
niczego, magnackiej rezydencji, hotelu 
i sierocińca. Dziś jest siedzibą muzeum. 
Zakończenie podjętych obecnie prac 
w  zamku w  Pieskowej Skale ma nastą-
pić w 2016 r.

Zamek w Pieskowej Skale

Pomnik Bitwy pod Oliwą

Cerkiew w Nowym Bruśnie
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WYSTAWA W DAWNEJ FABRYCE 
NORBLINA
Od 2 października br. na terenie daw-
nej fabryki Norblina w  Warszawie moż-
na zwiedzać wystawę „ArtNorblin. Tu 
współczesność łączy się z  historią”. Or-
ganizatorem wystawy jest Fundacja 
Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Nor-
blina, powołana przez właściciela i inwe-
stora projektu rewitalizacji – Grupę Capi-
tal Park – we wrześniu 2009 r. w celu pro-
wadzenia działań w sferze kultury, sztu-
ki i popularyzacji wiedzy o zabytkach po-
przemysłowych dawnej fabryki. Funda-
cja opracowała również koncepcję no-
woczesnego muzeum, będącego czę-
ścią projektu rewitalizacji. Koncepcja re-
witalizacji dawnej fabryki Norblina za-
kłada zachowanie oraz wkomponowa-
nie w projekt 10 budynków oraz 44 ma-

szyn wpisanych do rejestru zabytków. Ta 
otwarta przestrzeń, kreowana z uwzględ-
nieniem potrzeb nowoczesnej tkanki 
miejskiej, będzie zachęcać do spędzania 
w niej wolnego czasu. Centralnym miej-
scem kompleksu będzie brukowana, nie-
zadaszona uliczka z licznymi restauracja-
mi i butikami, stworzona wokół zabytko-
wych hal pofabrycznych.
Wystawa ma charakter ekspozycji rucho-
mej. Co kilka tygodni będzie ona przeno-
szona w inne miejsca Warszawy. 
„Spotkania z  Zabytkami” są patronem 
medialnym wystawy „ArtNorblin. Tu 
współczesność łączy się z historią”.

ODKRYTE POLICHROMIE
Zabytkowe polichromie z  XVIII oraz 
XIX w. odkryto podczas przygotowań do 
remontów w  kościele św. Jana Chrzci-
ciela w Sieniawie oraz w kaplicy w Prał-
kowcach. Malowidła odkryte w  koście-
le w  Sieniawie przedstawiają posta-
cie z profilu i  z  tyłu. Jest to rzadkością, 
bowiem zazwyczaj malowano osoby 
z  przodu lub z  tzw. półprofilu, czyli lek-
ko zwrócone w  bok. Ponadto w  prezbi-
terium tamtejszego kościoła odkryto ob-
raz olejny przedstawiający ukrzyżowane-
go Chrystusa. 

O ponad 100 lat młodsze, bo z 1876 r., są 
malowidła odkryte w kaplicy św. Anny 
w Prałkowcach, namalowane przez Ka-
rola Huberta z  Przemyśla. Są to deko-
racje o  charakterze iluzjonistycznym, 
mają ciekawą kolorystykę, a ornamen-
ty roślinne imitują sztukaterię. W kapli-
cy tej odkryto także geometryczne deko-
racje o cechach modernistycznych z lat 
trzydziestych XX w. Są to krzyżujące się 
pasy z rozetami i łezkami. 
Odkryte polichromie zostaną odnowione 
i zakonserwowane.  

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

MYSŁOWICE TWORZĄ FUNDUSZ 
OCHRONY ZABYTKÓW
Radni z  Mysłowic podjęli uchwałę 
w  sprawie utworzenia w  budżecie mia-
sta Funduszu Ochrony Zabytków. Obej-
mie on także wykonanie ekspertyz, ba-
dań i projektów budowlanych oraz mon-
taż instalacji zabezpieczających dany za-
bytek − izolację przeciwgrzybiczą, insta-
lację przeciwwłamaniową czy przeciw-
pożarową. Kryteria przyznawania dota-
cji dla właścicieli zabytków to m.in. do-
stępność i  znaczenie obiektu dla spo-
łeczności lokalnej i  turystów, promowa-
nie kultury i historii miasta. Dotacja ma 
być przyznawana w  tym samym roku, 
w  którym złożony zostanie wniosek. 
W mieście powstaje także Gminny Pro-
gram Opieki nad Zabytkami. Ten z kolei 
wspierać będzie właścicieli tych mysło-
wickich obiektów, które nie są ujęte w re-
jestrze zabytków, ale są ważne dla mia-
sta i znajdują się w ścisłej strefie ochrony 
konserwatorskiej. 

WYRÓŻNIENIE DLA HALI STULECIA 
WE WROCŁAWIU
Wrocławska Hala Stulecia otrzymała 
200 tys. dolarów od amerykańskiej Get-
ty Foundation na przygotowanie progra-
mu ochrony. Na liście dziesięciu najważ-
niejszych obiektów XX w. są m.in.: Syd-
ney Opera House projektu Jorna Utzona, 

Sanatorium w  Paimio Alvara Aalto, Ro-
bie House Franka Lloyda Wrighta, rezy-
dencja „The Eames House” oraz paryskie 
mieszkanie i  pracownia Le Corbusiera. 
Cała dziesiątka łącznie z Halą Stulecia 
została objęta programem konserwator-
skim „Keeping It Modern”, którego celem 
jest ochrona dwudziestowiecznej archi-
tektury na całym świecie. Autorami wro-
cławskiego projektu, który został zakwa-
lifikowany do programu i  uzyskał ame-
rykański grant, jest kilkuosobowy zespół 
specjalistów pod kierownictwem dr. Je-
rzego Ilkosza, dyrektora Muzeum Archi-
tektury. Prace zespołu obejmować będą 
szczegółową analizę architektoniczną 
Hali Stulecia wraz z  badaniami archi-
walnymi i  ikonograficznymi, analizę do-
tyczącą przebudów i remontów budowli 
oraz analizę prac konserwatorskich pro-
wadzonych do tej pory. Końcowym rezul-
tatem będzie sporządzenie konserwator-
skiego planu zarządzania, który zosta-
nie przekazany zarządzającym komplek-
sem Hali Stulecia jako podstawa utrzy-
mania obiektu wpisanego na listę zabyt-
ków o znaczeniu światowym.

WIEŻA CIŚNIEŃ W KOŻUCHOWIE 
BĘDZIE ODREMONTOWANA

Ponad 100-letnia wieża ciśnień w Kożu-
chowie doczekała się funduszy na re-
mont. Prace obejmą remont zabytkowej 
wieży ciśnień, a także Stacji Uzdatnia-
nia Wody i przepompowni ścieków. Wie-
ża ciśnień w Ko-
żuchowie wybu-
dowana zosta-
ła w 1908 r.; ma 
39 m wysoko-
ści. Na szczycie 
wieży, przypo-
minającym zam-
kowe zwieńcze-
nie w stylu neo-
romantycznym, 
znajduje się pła-
skorzeźba z her-
bem miasta.  

Wizualizacja projektu rewitalizacji dawnej fabryki 
Norblina w Warszawie

Hala Stulecia we Wrocławiu  

Kościół św. Jana Chrzciciela w Sieniawie

Wieża ciśnień w Kożuchowie
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Już nie tak bardzo nowe, bo po-
wstałe w 2010 r. Muzeum Fryde-
ryka Chopina w Pałacu Ostrog-
skich w  Warszawie jest przykła- 

   dem nowego typu muzeum, na-
zywanego bardzo ogólnie muzeum 
otwartym, a także muzeum typu story 
telling. W swojej najgłębszej warstwie 
jest to muzeum biograficzne, przy 
czym osobą, której jest poświęcone, 
jest kompozytor, czyli jest to muzeum 
pokazujące muzykę. Dodatkowo jest 
to kompozytor będący polską iko-
ną narodową, co ułatwia i  jednocze-
śnie utrudnia całą sprawę. Muzeum 
Chopina ma dwa oddziały, jeden po-
wszechnie znany i drugi nieznany ni-
komu poza miłośnikami przedmio-
tu. Pierwszy to oczywiście Żelazo-
wa Wola, drugi – Salonik Chopinów 
w Pałacu Krasińskich, na terenie Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Ekspozycję stałą w  Muzeum Fry-
deryka Chopina w  Pałacu Ostrog-
skich zaprojektował mediolański ze-
spół Migliore+Servetto. Projekt ten 
został wpisany w niejednorodne wnę-
trze, tzn. w  podziemiach utworzo-
no salę do słuchania w modnym w tej 
chwili wystroju z  ceglanymi ściana-
mi, skojarzonymi ze szkłem. Ten ma-
riaż, z  pozoru nieudany, wielokrot-
nie sprawdził się już w  pomieszcze-
niach ze ścianami, z  których zdar-
to tynki − albo też nigdy tam tych 

Muzeum  
Fryderyka Chopina  
w trzech odsłonach

1
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gablot typu lodówka (z metalowym 
szkieletem, który jako wielkie novum 
zastąpił w  latach dziewięćdziesiątych 
XX w. stare gabloty z drewna, z prze-
szklonym wierzchem). Gabloty typu 
stragan mają głębokie uzasadnienie 
w  muzeum, które pokazuje muzykę, 
bo gdzieś trzeba umieścić urządzenia 
typu audio i nie mówiąc o zapisie tej 
muzyki i  widoku osoby albo miejsca 
jakoś związanej z  tą muzyką. W Mu-
zeum Fryderyka Chopina w  jed-
nej z  sal gabloty-stragany mają szyl-
dy umieszczone u góry, a na tych szyl-
dach napisy, wielkością i charakterem 
przypominające transparenty na de-
monstracji – skojarzenie jest jak naj-
bardziej uzasadnione, bo na szyldach 
są slogany dotyczące Chopina. Ta by-
najmniej nie minimalistyczna estety-
ka sprawdza się w historycznych wnę-
trzach, które z  reguły z  trudem zno-
szą gabloty typu akwarium, a te z ko-
lei dobrze komponują się z wnętrzami 
o białych ścianach i marmurowej pod-
łodze, takich jak np. Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie.

Jakie inne rozwiązania zasto-
sowali twórcy ekspozycji w  Pała-
cu Ostrogskich – przede wszystkim 
jest to muzeum interaktywne, tzn. że 

tynków nie było – np. w  Arkadach 
Kubickiego pod Zamkiem Królew-
skim w Warszawie. Do tego jako swe-
go rodzaju przeciwwagę dodaje się 
szkło, oczywiście odpowiednio gru-
be, które stanowi tło dla dekoracji, dla 
reprodukcji, oczywiście przeskalowa-
nych, bywa że wiszących w przestrze-
ni. Bardzo często szkło pełni też funk-
cję ścianek działowych, drzwi, balu-
strad i  innych elementów architekto-
nicznych. Z kolei na wyższych kondy-
gnacjach muzeum część pomieszczeń 
została pieczołowicie zrekonstruowa-
na aż po stiuki na suficie. Nie prze-
szkodziło to w  umieszczeniu w  środ-
ku budynku − jakżeby inaczej – szkla-
nej windy. Problem muzealnych ga-
blot, które porównywano przecież 
i do szklanej trumny, i do klosza, i do 
akwarium został rozwiązany wielo-
rako. To znaczy, że te gabloty są róż-
ne – część jest wpuszczona w  ścianę, 
część ma kształt szklanych pulpitów, 
część przypomina stragany z  szyldem 
etc. Nie ma typowych muzealnych 

zwiedzający do pewnego stopnia sa-
modzielnie podejmują decyzję, co 
będą oglądać i  czego będą słuchać, 
a  nawet mogą samodzielnie nie tyle 
zagrać, co wyskakać muzykę. W  każ-
dym razie – samodzielnie stworzyć 
pewną kombinację dźwięków. Oczy-
wiście dowolność słuchania, swego ro-
dzaju aleatoryczność jest działaniem 
rewolucyjnym w  kontekście pozyty-
wistycznych zasad, których efektem 
było stworzenie muzeum templum. 
Wynikiem dowolności nie jest jed-
nak muzeum forum, bo nie ma tutaj 
żadnego dialogu, raczej hałas czy też 
kakofonia albo cichy wszechobecny 
szum. Kwestia wyboru muzyki wcale 
nie jest tak bardzo oczywista – w wie-
lu muzeach skądinąd starannie dobra-
na muzyka jest puszczana z głośników 
na okrągło (np. w Muzeum Powstania 
Warszawskiego w  Warszawie), co dla 
pracowników stanowi stres podobny 
do tego, jakiemu podlegają pracow-
nicy supermarketów w okresie przed-
świątecznym zmuszani do słuchania 
kolęd. W  Muzeum Fryderyka Cho-
pina jest wybór, trzeba się na coś zde-
cydować i  założyć słuchawki, ewen-
tualnie wejść do kabiny. Jest też sala, 
w której mamy odgłos śpiewu ptaków 

1 | 2 | 3 | Pałac Ostrogskich (1), muzyczny 
twister (2) i kabina do słuchania (3)

...............................................................................
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i w ogóle łąki, ale stanowi ona tło, tło 
dla tła, zdjęcia z widokiem tejże łąki. 
Możliwość wyprodukowania wła-
snej kombinacji dźwięków gwaran-
tuje urządzenie nazywane przez naj-
młodszych „muzycznym twisterem” 
albo „kółkami z  muzyką” do skaka-
nia. W  kontekście rosnącej popular-
ności gier wideo typu Wii firmy Ni-
tendo muzyczny dywan jest próbą do-
gonienia coraz szybciej rozwijającego 
się świata elektroniki, dostarczające-
go wrażeń pochodzących od różnych 
zmysłów. Jest w tym skakaniu pewien 
wybór i  możliwość tworzenia – na 
szczęście muzeum ma jedną ogrom-
na zaletę, jak się wydaje, w  przypad-
ku muzeów muzycznych fundamen-
talną – tzn. jest tak zaprojektowa-
ne pod względem akustyki, żeby jed-
ni słuchający/skaczący nie przeszka-
dzali drugim i  nie słyszeli się nawza-
jem. Jeśli chodzi o wybór tego, co bę-
dziemy oglądać twórcy ekspozycji za-
stosowali tutaj rozwiązanie znane np. 
z Muzeum Powstania Warszawskiego 
czy Muzeum NRD w Berlinie – szu-
flady, w których znajdują się dodatko-
we zdjęcia, tekst lub nawet przedmio-
ty, oczywiście za szkłem. 

Dom Urodzenia Fryderyka Cho-
pina i Park w Żelazowej Woli zostały 
stworzone na nowo przez tę samą fir-
mę, co Pałac Ostrogskich, przy współ-
pracy studia Bakalie. Budynek dwor-
ku jest pustą łupiną, więc w  zasadzie 
nie ma przeciwwskazań, żeby autor 
przebudowy nie dostosował wnętrza 
do swoich potrzeb. Ale tutaj doszło 
do sytuacji absurdalnej, kiedy to me-
toda, która sprawdziła się w  jednym 
wnętrzu, została zastosowana mecha-
nicznie do innego wnętrza, całkowi-
cie różnego. To prawda, dworek został 
już dawno temu wypatroszony i  po-
zbawiony jakichkolwiek oryginalnych 
mebli, nie mówiąc o  tkaninach, tzn. 
o  dywanach, zasłonach etc., a także 
oświetleniu i  innych bibelotach. Last 
but not least nie mówiąc o  jakimkol-
wiek instrumencie muzycznym, czyli 
fortepianie. Wiadomo, że na począt-
ku XIX  w. dworek należał do rodzi-
ny Skarbków, a ojciec kompozytora 
był guwernerem ich dzieci. Wiadomo 
również, że dzieciństwo Chopina nie 

było związane z  Żelazową Wolą, po-
nieważ jego rodzina wyprowadziła się 
do Warszawy od razu jesienią 1810 r. 
Chopin spędził tam jeszcze Boże Na-
rodzenie w 1825 r. i  lato w 1930. Jak 
głosi tradycja, podczas obu tych po-
bytów często i  chętnie grał, ponoć 
zdarzało się, że wystawiano wówczas 
fortepian do ogrodu. Obecnie funk-
cję tę pełnią głośniki powieszone na 
dachu dworku, przez które płynie mu-
zyka, jak można przypuszczać przez 
cały czas otwarcia muzeum – oczy-
wiście wyjąwszy koncerty na żywo, 
a  obok dworku są ławki, na których 
słuchacze mogą usiąść. Podział wnę-
trza dworku był typowy, tzn. na górze, 
na facjatkach były sypialnie, a na dole 
– kuchnia, jadalnia i  spiżarnia. Nie-
trudno sobie wyobrazić, że były to na-
der skromne wnętrza, prosto umeblo-
wane i nikt specjalnie nie dbał o tam-
tejsze sprzęty. Trzeba było dopiero ro-
syjskiego kompozytora Milija A. Ba-
łakiriewa, żeby stwierdzić, że w takim 
miejscu powinno powstać muzeum 
Chopina. Stało się to w  latach dwu-
dziestych XX w., kiedy udało się wy-
kupić dworek i umeblować go przed-
miotami z epoki. Wśród nich był for-
tepian firmy Pleyel. Ten sam modus 
operandi zastosowano po drugiej woj-
nie światowej, nawiązując do niedo-
kończonego projektu sprzed 1939 r. 

Oczywiście można dyskutować, 
czy jest to dobra metoda, ale wtedy 
nie znano innej. Poza tym sytuacja 
w  pobliskiej Warszawie też narzuca-
ła pewną filozofię rekonstruowania 
i  odtwarzania zniszczonych wnętrz 
i  przedmiotów. Stosowano zasadę, 
którą Aleksander Gieysztor, rzecznik 
odbudowy Zamku Królewskiego, na-
zwał zasadą dowodu osobistego. Tu-
taj chodziło głównie o  rekonstrukcje 
dokonywane najczęściej na podstawie 
malutkiego fragmentu, a także rekon-
strukcje in toto, ale i  o meblowanie 
odtworzonych wnętrz niekoniecznie 
oryginalnymi sprzętami pochodzący-
mi z  epoki. Innymi słowy odtwarza-
no przeszłość, stosując się do jej zasad. 
To prawidłowe założenie, które, o  ile 
nie istnieją widoki danego wnętrza 
w  danym czasie, każe nam je stwo-
rzyć na nowo, przyjmując, że mogło 

tak wyglądać przy użyciu sprzętów 
z epoki. 

Niestety, dworek Chopina w  Że-
lazowej Woli został urządzony przez 
tę samą firmę, co Muzeum Chopi-
na w  Pałacu Ostrogskich. To, co się 
sprawdziło w  odnowionych, częścio-
wo zrekonstruowanych wnętrzach 
na Tamce, bo w sumie jest to bardzo 
udana realizacja – zostało mechanicz-
nie skopiowane w skromnym polskim 
dworku, który obecnie nie przypomi-
na ani dworku, ani muzeum, tylko coś 
na kształt świdra. Wydaje się, że sam 
architekt nie mógł się zdecydować, 
co to ma być. Bo z  jednej strony wy-
pełniona jest cała ściana oprawiony-
mi w ramki faksymile portrecików ro-
dzinnych, wiszących jeden nad dru-
gim, tak jak to czyniono w  tamtych 
czasach, a nie w  charakterze „chmu-
ry”, tak jak się dzisiaj wiesza wystawki 
zdjęć rodzinnych, czyli twórca ekspo-
zycji uszanował sposób aranżacji ro-
dem z XIX w. Dlaczego jednak w są-
siednim pokoju zaserwował widzowi 
coś w rodzaju fotoplastykonu, do tego 
nieruchomego? Co najgorsze, dołożył 
do tego rysunek mebla z  epoki – na 
szkle – wielkości naturalnej, tak jak-
by chciał w  ten sposób wynagrodzić 
brak mebli, chociaż akurat w tym po-
koju stoi fortepian. Rysunki i  zdjęcia 
na szkle – tak charakterystyczne dla 
dekoracji w Pałacu Ostrogskich – tu-
taj przybierają formy karykaturalne. 
W pierwszym pokoju na lewo od wej-
ścia całą ścianę zajmuje właśnie takie 
zdjęcie w  powiększeniu, dodatkowo 
zwielokrotnione na kilku szklanych 
taflach. Teoretycznie można przy-
puszczać, że chodzi o  jego ożywienie 
albo o uzyskanie wrażenia trójwymia-
rowości. Niestety, zdjęcie to nie two-
rzy żadnej narracji ani niczego nie 
wprowadza, niczego nie zamyka ani 
nie organizuje przestrzeni, nawet nie 
zatrzymuje uwagi widza. Gdybyż była 
w  tym jakaś konsekwencja, pewnie 
można by dyskutować, ale ów patent 
z powiększeniami na szkle pojawia się 
po raz kolejny w pokoju na prawo od 
wejścia, w  charakterze bardzo prak-
tycznej firanki – okno zostało prze-
słonięte taflą szklaną z  nadrukiem 
partytury. Wygląda nawet zabawnie, 
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ale jeśli już firanki, to we wszystkich 
oknach, a w  ogóle w  dworku powin-
ny być koronkowe. Można to sobie 
nadinterpretować, że partytury Cho-
pina wyglądają jak koronki, ale każ-
dy chopinolog wstrząsnąłby się na tę 
sugestię, nie mówiąc o tym, że byłyby 
to cerowane koronki – i tak można to 
ciągnąć ad absurdum.  

W czym leży problem – głów-
nie w tym, że sposób aranżacji wnętrz 
skopiowano mechanicznie z  inne-
go obiektu. Oczywiście, to się zdarza, 
czasem ma to w założeniu służyć kon-
tynuacji pewnej wizji, łączyć ze sobą 
różne przestrzenie. W  tym konkret-
nym przypadku problem polega jed-
nak primo na skali, secundo na funkcji, 
jaką pełni dworek jako taki i jako ten 
konkretny dworek w Żelazowej Woli. 
Różnica skali jest oczywista – Pałac 
Ostrogskich to pałac, ma kilka kondy-
gnacji i jest budowlą reprezentacyjną, 
położoną w  pobliżu Traktu Królew-
skiego. Dworek jest rodzajem prywat-
nego, jednokondygnacyjnego miesz-
kania położonego na głuchej prowin-
cji. Jeśli chodzi o  funkcję, to instytu-
cja dworu szlacheckiego odgrywała 
zawsze istotną rolę zarówno jako ośro-
dek kultury i  tradycji, a także w póź-
niejszym okresie, w  warstwie formal-
nej jako inspiracja dla tzw. stylu dwor-
kowego. Dworek to nie muzeum, tyl-
ko czyjeś mieszkanie. Notabene jeśli 
już chciano z  niego zrobić muzeum, 
należało wyrzucić piece kaflowe, a na-
stępnie pozbawić go obecnych po-
działów, tzn. zrobić w  środku jedno-
rodną przestrzeń, może nawet usunąć 
sufit i odsłonić więźbę dachową, czyli 
zrobić z budynku pełną łupinę − i do-
piero wtedy aranżować w środku eks-
pozycję à la Pałac Ostrogskich. Jeśli 
zaś chodzi o ten konkretny dworek, to 
pełni on funkcję ośrodka kultu naro-
dowego, skupionego wokół wielkiego 
kompozytora Polaka. Świadomość, że 
Chopin – jeden z największych kom-
pozytorów w  dziejach muzyki świa-
towej, był Polakiem, jest składnikiem 

4 | 5 | 6 | Dworek w Żelazowej Woli (4), 
wnętrze z rysunkiem mebla z epoki (5) 
i fotoplastykonem (6)
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naszej tożsamości narodowej. Obecna 
aranżacja budzi wśród zwiedzających 
niechęć i niedosyt. Przede wszystkim 
niedosyt. Twórcy współczesnych mu-
zeów często zapominają, że samo story 
telling nie wystarczy i  że trzeba mieć 
eksponaty, żeby móc za ich pomocą 
budować takie czy inne narracje. I że 
w  muzeach, tych prawdziwych, nie 
pokazuje się wyłącznie kopii i  faksy-
mile, i że najprostszy nawet widz chce 
zobaczyć oryginał. A jeśli nie orygi-
nał, to przynajmniej eksponat z epoki. 
Jest to nie tylko kwestia przyzwyczaje-
nia, ale także wierność zasadom epo-
ki, do której się odnosimy. Na szczę-
ście na jesieni 2014  r. wnętrze dwor-
ku ma zostać na nowo zaprojektowa-
ne i  zaaranżowane, tak żeby spełniać 
oczekiwania zwiedzających.  

Wnętrzem urządzonym według tra-
dycyjnych zasad jest Salonik Chopinów 
na Krakowskim Przedmieściu w  obrę-
bie Akademii Sztuk Pięknych. Wpraw-
dzie żeby do niego dojść, trzeba wspiąć 
się po schodach wytapetowanych sztu-
ką najnowszą, za to na górze mamy tra-
dycyjne wnętrze z  epoki. Zwiedzający 

z reguły od razu stwierdzają, że to tutaj 
przeniesiono meble z  Żelazowej Woli. 
W saloniku są firanki z falbankami, jest 
fortepian, oszklona serwantka i portre-
ciki rodzinne. Świeczniki stoją na dziw-
nych, współczesnych postumentach. 
Okna są wysłonione, jak to we wnę-
trzach, w których znajdują się prawdzi-
we zabytki. Można zgadywać, że w cza-
sach Chopina nie słychać było aż tak 
bardzo hałasu z  ulicy. Salonik nie jest 
zbieraniną w duchu epoki, tylko rekon-
strukcją na podstawie rysunku Antonie-
go Kolberga. 

Przy całym przekonaniu o  ko-
nieczności rewitalizacji i  rearanża-
cji części dawnych muzeów, nie moż-
na oprzeć się uczuciu ulgi po pobycie 
w Saloniku Chopinów. Paradoksalnie 
podobnego uczucia doznałam w wiel-
kim przeszklonym pawilonie wysta-
wowym w Żelazowej Woli. W przeci-
wieństwie do dworku, pawilon jest na 
swoim miejscu, został dobrze zapro-
jektowany i  wtopiony w  otoczenie. 
Świetnie pełni swoją funkcję. Oczy-
wiście, ekspozycja w  Pałacu Ostrog-
skich ma ogromne zalety i  podobnie 

jak Muzeum Powstania Warszaw-
skiego zewsząd kusi, zaczepia, ataku-
je. Tu szuflada, tu słuchawki, tu ręka 
mistrza, tu ołówek… Może to kwe-
stia szumu (w przenośnym sensie tego 
słowa), braku ciszy, pewnego stono-
wania i spokoju. Ale pewnie nie o to 
chodzi. 

To wszystko nie zmienia faktu, że 
wolność wyboru, nie mówiąc o moż-
liwości skakania, nie gwarantują uda-
nej wizyty w  muzeum. Jak uczy do-
świadczenie, największej satysfakcji 
doznają ci, którzy korzystają z  usług 
dobrze wyszkolonego i  zaangażowa-
nego przewodnika. I nie mam tu na 
myśli audioguide’ów, tylko ludzi. Do 
zwiedzania muzeów potrzeba nieste-
ty wiedzy ogólnej i − rzadziej − spe-
cjalistycznej, a przede wszystkim du-
żej samoświadomości i  przekona-
nia o  własnej wartości, a także cza-
su, chęci i pewnych wyrobionych na-
wyków obcowania z  kulturą i  sztu-
ką. Z  biegiem czasu może się nawet 
okazać, że zwiedzanie ściśle według 
przewodnika, chronologicznie, sys-
tematycznie i  po bożemu wróci do 
łask zwiedzających – a może nie wró-
ci. To tylko prognoza, do tego wą-
tła, oparta na własnych doświadcze-
niach, co prawda niemałych, ale jed-
nostkowych. Być może jest to kwe-
stia jakiegoś kompromisu, a może 
jeszcze nowszej muzeologii, któ-
ra pozwoli pogodzić różne potrzeby 
zwiedzających…

Anna Manicka

7 | 8 | Salonik Chopinów 
na Krakowskim Przedmieściu 
− fragment wnętrza (7) 
i reprodukcja rysunku Antoniego 
Kolberga, według którego 
urządzono to pomieszczenie (8)

(zdjęcia: 1 – Marcin Czechowicz, 2, 3, 
7 – Anna Manicka, 4, 5, 6 – Jarosław 
Manicki, 8 – wg Jerzy Miziołek, Hubert 
Kowalski, „Uniwersytet Warszawski 
i młody Chopin”, Warszawa 2013)

.....................................................7

8
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POLIN  
– muzeum życia i pamięci

W Muzeum Historii Ży-
dów Polskich POLIN 
otwarta została stała 
wystawa o tysiącletniej 

historii Żydów w  Polsce. Uroczystość 
jej otwarcia, która odbyła się 28 paź-
dziernika br., uświetniły wystąpienia 
prezydentów Polski i  Izraela – Broni-
sława Komorowskiego i Reuwena Riw-
lina. Wprawdzie muzeum to działa już 
od prawie dwóch lat na warszawskim 
Muranowie, w  pięknym budynku za-
projektowanym przez fińskiego archi-
tekta Rainera Mahlamaekiego, ale do 
tej pory nie miało głównej ekspozycji. 

Otwarta teraz wystawa uważa-
na jest za największą multimedialną 
wystawę o  charakterze narracyjnym, 
jaka do tej pory powstała w  polskich 
muzeach. Składa się z  ośmiu galerii, 
opowiadających chronologicznie na 

przestrzeni ponad 4 tys. m2 o  tysiącu 
lat historii polskich Żydów, począw-
szy od czasów średniowiecza do lat 
współczesnych.

W galerii „Las”, opracowanej we-
dług koncepcji prof. Barbary Kir-
shenblatt-Gimblett, można poznać 

żydowskie legendy z  okresu średnio-
wiecza. Jedna z nich opowiada o przy-
byciu pierwszych Żydów na ziemie 
polskie. Mieli oni usłyszeć głos z nie-
ba mówiący „Polin”; po hebrajsku 
„po” oznacza „tutaj”, a „lin” – „od-
poczniesz”. Słowo „Polin” znaczy „tu 

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

1 | Budynek Muzeum 
Historii Żydów Polskich 
POLIN

2 | Fragment galerii 
„Pierwsze spotkania” 

1

2
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odpoczniesz”, lecz to także po hebraj-
sku „Polska”. 

Galeria „Pierwsze spotkania” 
przedstawia historię najwcześniej-
szych kontaktów polsko-żydowskich 
i  najdawniejszego okresu pobytu Ży-
dów na ziemiach polskich, obejmując 
okres od 960 po rok 1500. Autorką 
koncepcji tej galerii jest prof. Hanna 

Zaremska. Pierwsi Izraelici, którzy 
pojawili się w  tym regionie, byli wę-
drownymi kupcami. Przybywali z  za-
chodniej Europy. Handlowali niewol-
nikami i  futrami, drogocennymi tka-
ninami, korzeniami, a także bronią. 
Żydowscy kupcy korzystali z  krzyżu-
jących się na tych terenach szlaków 
handlowych i  z  form stabilizujących 

się już struktur państwowych. Obra-
zuje to na ekspozycji wielka mapa pe-
regrynacji po Europie Ibrahima ibn 
Jakuba, Żyda sefardyjskiego, kronika-
rza i kupca.

Galeria „Paradisus Iudaeorum” 
przedstawia losy polskich Żydów od 
1569 do 1648 r. Okres ten był na-
zywany złotym wiekiem lub żydow-
skim rajem. Narracja tej galerii, któ-
rej kuratorami są Małgorzata Stolar-
ska-Fronia i Maciej Gugała, koncen-
truje się na życiu intelektualnym i re-
ligijnym Żydów, na rozwoju ich sa-
morządności oraz na udziale Żydów 
w gospodarce latyfundialnej. W cen-
trum galerii znajduje się instalacja − 
interaktywna makieta Krakowa i Ka-
zimierza.

W galerii „Miasteczko” można 
obejrzeć trójwymiarową prezentację 
życia Żydów w  kresowym miastecz-
ku. Narracja w tej galerii, której kura-
torkami są Ewa Małkowska-Bieniek 
i  Olga Pieńkowska, dotyczy okresu 
historii Żydów od połowy XVII w. 
po pierwszy rozbiór Polski. Jako przy-
kład typowego kresowego prywat-
nego miasteczka pokazana jest Żół-
kiew. Najważniejszym elementem ga-
lerii jest unikatowa rekonstrukcja da-
chu i  sklepienia drewnianej synagogi 
z Gwoźdźca na Ukrainie. 

Galeria „Wyzwania nowoczesno-
ści” pokazuje przeobrażenia w  ży-
ciu polskiej społeczności żydowskiej 
w okresie od 1772 do 1914 r. W tym 
czasie na ziemiach polskich powsta-
wały nowe formy organizacji społecz-
ności żydowskich i  nowe formy re-
ligijności, jak chasydyzm czy litew-
skie jesziwy, które, konkurencyjnie do 
chasydyzmu, budowały nowe sposo-
by edukacji, oparte na studiach religij-
nych. Koncepcję tej galerii opracował 
prof. Marcin Wodziński.

Galeria „Na żydowskiej ulicy” 
pokazuje liczną, aktywną kultural-
nie społeczność żydowską w  Drugiej 

3 | Fragment galerii „Paradisus Iudaeorum”

4 | Fragment galerii „Miasteczko” – 
rekonstrukcja dachu i sklepienia drewnianej 
synagogi z Gwoźdźca na Ukrainie

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

4

3
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Rzeczypospolitej. Lata 1918-1939 
były nazywane drugim złotym wie-
kiem w historii Żydów polskich. Nar-
racja w  galerii, której kuratorami są 
Michał Majewski wraz z Tamarą Szty-
mą-Knasiecką, przedstawia życie po-
lityczne, dynamiczny rozwój kultu-
ry żydowskiej, zwłaszcza w  jidysz, ale 
również kultury tworzonej w  języku 
polskim i  kultury polskiej przez Ży-
dów. Głównym elementem galerii jest 
wizualizacja „jidisze gas”, czyli żydow-
skiej ulicy wielkomiejskiej. 

W galerii „Zagłada”, której kon-
cepcję opracowali Jacek Leociak i Bar-
bara Engelking, ukazana jest potwor-
ność zbrodni dokonanej na naro-
dzie żydowskim w czasie drugiej woj-
ny światowej. Osobny fragment eks-
pozycji poświęcony jest powstaniu 
w getcie. Widz musi też przejść ulica-
mi getta całą drogę aż na Umschlag-
platz, skąd odchodziły transporty do 
obozów koncentracyjnych. Korytarz 
„Shoah” prowadzi do finału, do progu 
komory gazowej. Ostatnia przestrzeń 
tej galerii nazywa się „Pustka”. 

Galeria „Powojnie”, której opieku-
nami naukowymi są dr Helena Dat-
ner i prof. Stanisław Krajewski, przed-
stawia powojenne i współczesne życie 
społeczności żydowskich w Polsce. 

Imponujące jest wyposażenie elek-
troniczne ekspozycji, ale są też obiek-
ty oryginalne (170), kopie, mode-
le i  faksymile. Nie jest to jednak wy-
stawa – jak twierdzi Joanna Fikus, ko-
ordynatorka projektu jej wykonania 
– tradycyjna, z eksponatami w gablo-
tach. W muzeum narracyjnym, a ta-
kim jest Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, obiekty zawsze słu-
żą opowieści, wzbogacają jakąś hi-
storię. 

Wystawę stałą w  Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich POLIN stworzy-
ło Stowarzyszenie Żydowski Insty-
tut Historyczny w Polsce za pieniądze 
darczyńców z  różnych stron świata, 
a do opracowania scenariusza jej po-
szczególnych części zaproszono oko-
ło 200 historyków z polski i  zagrani-
cy; ostateczny kształt wystawie nada-
ła warszawska firma Nizio Design In-
ternational. 

☐

5 | Fragment 
galerii 
„Wyzwania 
nowoczesności” 

6 | Fragment 
galerii 
„Na żydowskiej 
ulicy”

(zdjęcia: 
1 – Wojciech 
Kryński, 
2-6 – Mag dalena 
Staro wieyska, 
Dariusz Golik) 

6

5
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W Muzeum Narodo-
wym w  Warszawie od 
11 września br. mo-
żemy oglądać wysta-

wę poświęconą masonerii, jednemu 
z  ważniejszych, a nieczęsto przywo-
ływanych składników kultury pol-
skiej i  powszechnej, począwszy od 
XVIII  w. do dnia dzisiejszego. Nie-
zwykła ekspozycja pokazuje kształ-
towaną przez masonerię w ciągu wie-
ków wizję świata: polityki, sztuki, 
społeczeństwa. Blisko 500 dzieł pre-
zentowanych w ośmiu muzealnych sa-
lach ilustruje nie tylko historię i  do-
robek rodzimej masonerii, nazywa-
nej też wolnomularstwem, lecz także 
reprezentowane przez nią uniwersal-
ne wartości: wolność, braterstwo, so-
lidarność, tolerancję oraz ideę samo-
doskonalenia jednostki i  całych grup 
społecznych.

„Czym jest masoneria, w  Polsce 
zwana także wolnomularstwem? – sta-
wia pytanie kurator wystawy prof. dr 
hab. Tadeusz Cegielski. Sposobem god-
nego i rozumnego, a tym samym szczę-
śliwego wypełnienia dojrzałej fazy życia 
– jak utrzymują sami masoni? Intelek-
tualną przygodą, wyzwaniem rzuco-
nym rutynie myślenia i działania – jak 
chcą inni? Utopią, marzeniem o  świe-
cie odrobinę rozumniej zorganizowa-
nym od tego, w  którym przyszło nam 
żyć? Szerokim ruchem społecznej na-
prawy, solidarności i  samopomocy albo 
przeciwnie – zasłoną dla wąskiego, eli-
tarnego grona, sceptycznego wobec za-
sad demokracji? A może jest systemem 
wtajemniczeń w  jakieś dziwaczne, 

archaiczne obrzędy, budzące podejrze-
nia jednych i śmiech drugich?”

I odpowiada: „Zapewne wolnomu-
larstwo było i jest wszystkim, o czym tu 
wspomniano. Interpretacja należy do 
nas. […].

Zwiedzający wystawę będą mogli 
się przekonać, że masoneria – posługu-
jąc się uniwersalnym językiem symbo-
li, alegorii i przypowieści – odwołuje się 
do wartości i tradycji zrozumiałych dla 
wszystkich ludzi, bez względu na ich 
status społeczny, narodowość i  wyzna-
nie. W swych szeregach łączy bywalców 
salonów ery »dawnego porządku«, 
porwanych rewolucyjnym zapałem 

żołnierzy Napoleona, intelektualistów 
i  artystów epoki romantyzmu, zafa-
scynowanych ideą postępu uczonych 
i  przedsiębiorców, legionistów Józefa 
Piłsudskiego, pierwszych skautów i har-
cerzy, przedwojennych budowniczych 
Gdyni i  wreszcie odradzającą się klasę 
średnią III Rzeczypospolitej.

Wystawa w  Muzeum Narodo-
wym w  Warszawie, wraz z  towarzy-
szącym jej wydawnictwem […] poka-
zuje masonerię jako trwały element na-
szej kultury i historii – i to w wielora-
kim sensie. Jako spadkobierczynię się-
gających antyku tradycji ezoterycznych, 
przede wszystkim jednak jako zrodzony 

Wystawa 
„Masoneria. Pro publico bono”

1 | V. Gloton, 
Fartuszek 
masoński loży 
francuskiej, 
haftowany, XX w.

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

1
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Ekspozycja w  Muzeum Narodo-
wym obejmuje szeroki wybór obiek-
tów, począwszy od przedmiotów zwią-
zanych z  rytuałem wolnomularskim 
(fartuchów, szarf, młotków, odznak 
i dystynkcji urzędników lożowych, pu-
charów biesiadnych i  pieczęci), po-
przez dokumenty, druki książkowe 
i graficzne oraz dzieła sztuki ukazujące 
aktywność wolnomularzy, na licznych 
portretach polskich masonów i  ma-
sonek kończąc. Pochodzą one głów-
nie ze zbiorów Muzeum Narodowe-
go w  Warszawie, jednak uzupełnione 

w  niezbyt odległych czasach, na prze-
łomie XVII i  XVIII wieku, dobrowol-
ny, zorganizowany ruch ludzi wolnych 
i  niezależnych, świadomych własnego 
miejsca w  świecie i  celu istnienia. Po-
wołane przez nich do życia instytucje 
– loże, kapituły czy wielkie loże, wraz 
z  powstającymi równolegle klubami, 
salonami literackimi i  stowarzyszenia-
mi naukowo-literacko-artystycznymi, 
stały się trwałym elementem nowocze-
snego krajobrazu intelektualnego”.

Przestrzeń wystawy została zaaran-
żowana na wzór drogi wtajemnicze-
nia, którą przebyć ma widz, traktowa-
ny najpierw jako poszukujący, następ-
nie jako tzw. postulant, wreszcie wta-
jemniczony – adept „sztuki królew-
skiej”. Proces wtajemniczenia przebie-
ga etapami (w kolejnych salach eks-
pozycyjnych): poszukiwania drogi do 
loży i  społeczności wolnomularskiej 
(Sala Zagubionych Kroków), inicja-
cji, czyli przejścia przez cztery symbo-
liczne Żywioły (rozgrywający się po-
między Izbą Rozmyślań a Świątynią), 
uczestnictwa w  loży (w salach: Loża 
Biesiadna, Biała Loża, Loża Kobie-
ca), publicznej działalności na rzecz 
najbliższego otoczenia, narodu i pań-
stwa (dwie sale nazwane Pro publico 
bono). Wędrówkę po wystawie i zara-
zem symboliczną podróż przez świat 
masonerii kończy rytuał pogrzebowy 
(Loża Żałobna). Odrębne przestrze-
nie wystawy poświęcone zostały no-
wożytnej architekturze i  założeniom 
ogrodowym, sygnalizującym istot-
ne dla masonerii ideały piękna i  har-
monii.

2

5

6

7

3

2 | Satuar „Kawaler Różanego Krzyża” 
ze złoconego metalu, ok. 1900

3 | Młotek masoński loży niemieckiej, 
drewniany ze złoceniami, ok. 1922

4 | Pucharek masoński loży niemieckiej, 
szklany, ok. 1901 

5 | Znak loży „Doskonała Jedność”, pierwsza 
połowa XIX w., złocenie i malowanie na emalii 
malarskiej

6 | Klejnot Sędziego loży „Wolność Odzyskana” 
na wschodzie Lublina, mosiądz

7 | Tłok pieczętny Kapituły Niższej loży 
„Rycerze Gwiazdy na Dolinie Warszawy”, 1819

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

4
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zostały ważnymi obiektami wypoży-
czonymi z  innych instytucji polskich 
oraz ze zbiorów prywatnych.

Wśród wizerunków znajdziemy 
wykonany przez Marcella Bacciarelle-
go w 1793 r. „Portret Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego z klepsydrą”, przed-
stawiający króla w  otoczeniu symbo-
licznych przedmiotów o  podwójnym, 
w  tym wolnomularskim znaczeniu. 
„Portret Ludwika Osińskiego w  stro-
ju wolnomularskim” pędzla Antoniego 
Brodowskiego, powstały około 1820 r., 
daje wyobrażenie o  atrybutach Czci-
godnego Mistrza, czyli przewodniczą-
cego loży, dzierżącego młotek i szpadę, 
symbole wolnomularskiej władzy, ude-
korowanego zarazem odznakami loży 
„Świątynia Izis” oraz kapituły najwyż-
szej. „Portret Stanisława Kostki Potoc-
kiego jako masona” z początku XIX w. 
prezentuje zwierzchnika polskiego 
wolnomularstwa w  stroju Kawalera 
Różanego Krzyża, siódmego, najwyż-
szego stopnia wtajemniczenia w  tzw. 
rycie francuskim.

Również „Zebranie towarzy-
skie w  parku pod posągiem Diany” 
oraz „Uchwalenie Konstytucji 3 maja 

8 | Marcello 
Bacciarelli, „Portret 
Stanisława Augusta 
Poniatowskiego 
z klepsydrą”, 1793, 
olej, płótno

9 | Antoni 
Brodowski, „Portret 
Ludwika Osińskiego” 
(wolnomularski), 
ok. 1820, olej, płótno

10 | Malarz 
nieznany, „Portret 
Stanisława Kostki 
Potockiego” 
(wolnomularski), 
początek XIX w.,  
olej, płótno

8 9

910
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Niezwykła wystawa 
w Muzeum Sportu 
i Turystyki

1791” autorstwa Jean-Pierre’a Nor-
blina de la Gourdaine’a nawiązują – 
choć w różny sposób – do wolnomu-
larstwa; pierwszy z  obrazów do sym-
boliki bliskiej wszystkim adeptom 
masonerii, Diany utożsamianej z  bo-
ginią Izydą, reprezentującą sferę naj-
wyższych tajemnic; drugi do wspól-
nego dzieła reformy państwa podję-
tego przez jego obywateli-wolnomu-
larzy.

Pokaz zabytków związanych z ma-
sonerią uzupełniają multimedial-
ne prezentacje przybliżające wiedzę 
o rytuałach i symbolach wolnomular-
skich, a także wiele elementów, które 
powinny zaskoczyć zwiedzającego.

☐

Wystawa „Masoneria. Pro publico bono” 
w  Muzeum Narodowym w  Warszawie czyn-
na jest od 11 września 2014 do 11 stycznia 
2015 r. Towarzyszy jej okolicznościowa publi-
kacja, dostępna w  muzealnym sklepiku, oraz 
szeroki program edukacyjny, z którym można 
zapoznać się na stronie internetowej muzeum: 
www.mnw.art.pl/wystawy/masoneria-pro- 
publico-bono,19.html.  

W Muzeum Sportu i Tu-
rystyki w  Warszawie 
10 września 2014  r. 
otwarta została wy-

stawa „Igrzyska za drutami”. Jest to 
prezentacja wyjątkowej kolekcji ze 
zbiorów muzeum związanej z  Igrzy-
skami Obozowymi, zorganizowany-
mi przez polskich jeńców w  Oflagu 
II C Woldenberg w  1944  r., a tak-
że z zawodami sportowymi lat olim-
pijskich w  Stalagu XIII A Langwas-
ser, Oflagu VII A Murnau, Oflagu 
II D Gross-Born. Kolekcja ta zawie-
ra ponad 150 własnoręcznie zrobio-
nych przez jeńców przedmiotów: 
dokumentów, pucharów wykona-
nych z  aluminiowych menażek, dy-
plomów, afiszy itd. Wszystkie ekspo-
naty, wykonane w  trudnych obozo-
wych warunkach, pomimo upływu 
ponad 70 lat, zachowały się w  ide-
alnym stanie. Są jedynym tego typu 
zbiorem muzealnym na świecie, na-
wiązującym do międzynarodowych 
igrzysk sportowych, organizowanych 
podczas drugiej wojny światowej.

Podczas wernisażu, spośród licz-
nie zgromadzonych gości dyrektor 
Muzeum Sportu i  Turystyki Tomasz 
Jagodziński szczególnie serdecznie 
powitał „drugie pokolenie Wolden-
berczyków” – rodziny byłych więź-
niów obozów jenieckich. Tę grupę 
reprezentował prezes Stowarzyszenia 
Woldenberczyków Wiesław Dem-
bek oraz wiceprezes Stowarzyszenia 
Andrzej Pazda, który przekazał dar 
dla muzeum – publikację własnego 

autorstwa Oflag IIC Woldenberg 
wczoraj i dziś.

Kolejne dary przekazali przyjacie-
le Arkadego Brzezickiego – uczestni-
ka i  współorganizatora igrzysk obo-
zowych, który jest jedynym żyjącym 
świadkiem tamtych niezwykłych wy-
darzeń. Pan Arkady Brzezicki ma 
obecnie 107 lat i, niestety, nie mógł 
być obecny na wernisażu, ale pano-
wie Bogdan Jasiewicz i  Andrzej Ar-
cimowicz przekazali do zbiorów mu-
zeum statuetkę Międzynarodowe-
go Komitetu Olimpijskiego oraz me-
dale okolicznościowe, wybite z  oka-
zji setnych urodzin Arkadego Brze-
zickiego. Jak podkreślił dyrektor To-
masz Jagodziński, odbierając pre-
zenty, „dary te mają dla nas wyjątko-
wą wartość, ze względu na osobę pana 
Arkadego, którego żona, Maria Brze-
zicka-Morawińska była pierwszą dy-
rektorką muzeum i dzięki niej ta nie-
zwykła kolekcja sportowych pamiątek 
z igrzysk obozowych trafiła do naszych 
zbiorów”.

Z okazji wystawy muzeum wy-
dało folder, a także – we współpracy 
ze  Stowarzyszeniem Sympatyków Fi-
latelii Maltańskiej – okolicznościowe 
kartki pocztowe i specjalny datownik 
pocztowy. Na następnych stronach – 
zachęcając do zwiedzenia tej wystawy 
– prezentujemy dwie wybrane plansze 
z ekspozycji.

Wystawa będzie otwarta do lute-
go 2015 r. w siedzibie Muzeum Spor-
tu i Turystyki w Warszawie, na IV pię-
trze Centrum Olimpijskiego.

11 | Johann Gottlob Schumann, „Widok 
Świątyni Sybilli w Puławach”, 1807, miedzioryt, 
akwaforta wg rysunku Zygmunta Vogla

(wszystkie obiekty i ich fotografie ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

................................................................................
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W Muzeum Narodo-
wym w Warszawie zo-
stała otwarta po grun-
townej przebudowie 

Galeria Faras im. Profesora Kazimie-
rza Michałowskiego. Jest to jedyna 
w Europie i wyjątkowa w skali świato-
wej stała ekspozycja zabytków kultu-
ry i sztuki nubijskiej z okresu chrześci-
jańskiego (ok. poł. VI-XIV w.). W no-
woczesnej aranżacji, wykorzystują-
cej multimedialne prezentacje, w tym 
film 3D, prezentowane są niepowta-
rzalne, jedne z  najpiękniejszych skar-
bów cywilizacji rozwijającej się ponad 

1500 lat temu na terenach dzisiejsze-
go północnego Sudanu. Uroczyste 
otwarcie Galerii zostało objęte hono-
rowym patronatem UNESCO.

Unikatowa na skalę światową ko-
lekcja trafiła do zbiorów muzeal-
nych dzięki polskim archeologom, 
uczestniczącym w  latach sześćdzie-
siątych XX  w. w  objętej patronatem  
UNESCO wielkiej międzynarodo-
wej akcji ratowania pozostałości daw-
nych kultur Doliny Nilu, którym gro-
ziło zalanie wodami sztucznego zbior-
nika, jaki miał powstać po ukończeniu 
budowy Wysokiej Tamy w  egipskim 

Asuanie. Na terenie starożytnego 
ośrodka miejskiego Faras w  pobli-
żu granicy sudańsko-egipskiej bada-
cze pod kierunkiem prof. Kazimierza 
Michałowskiego odkryli dobrze za-
chowane ruiny kościoła katedralnego 
z VIII w. Jego ściany zdobiły wspaniałe 

Skarby zatopionej 
nubijskiej pustyni 

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

1 | 2 | Fotosy z filmu wyświetlanego w Galerii 
Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego 
w Muzeum Narodowym w Warszawie  
(www.faras3d.pl): przy fresku z Faras (1) 
i makieta bryły zrekonstruowanej katedry (2) 

3 | Fragment Galerii Faras w nowej aranżacji

1
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malowidła o  tematyce religijnej, po-
chodzące z VIII-XIV w. Odkrycie Po-
laków zostało wówczas okrzyknię-
te „cudem w  Faras”. Udało się urato-
wać ponad 120 przedstawień malar-
skich, z  których 67 znajduje się dziś 
w  warszawskim Muzeum Narodo-
wym. Zbiór ten, uzupełniony inny-
mi znaleziskami z Faras, stanowi naj-
większy i  najcenniejszy zespół zabyt-
ków archeologicznych pochodzących 
z wykopalisk prowadzonych za grani-
cą, jaki udało się pozyskać do polskich 
zbiorów muzealnych i  specjalnie dla 
niego urządzono w gmachu muzeum 
Galerię Faras; w  1972  r. udostępnio-
no ją publiczności. 

Po 40 latach funkcjonowania 
Galeria Faras zyskała nową aranża-
cję. W pierwszej części sali, przy wej-
ściu, umieszczona jest makieta od-
krytej katedry w  Faras, umożliwiają-
ca zapoznanie się z architekturą świą-
tyni, a także topograficznym układem 2

3
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malowideł znajdujących się w muzeal-
nych zbiorach. Dalej, w wydzielonym 
pomieszczeniu, odbywa się projek-
cja filmu w  technologii stereoskopo-
wej 3D, ukazującego zrekonstruowa-
ną katedrę, a także filmów poświęco-
nych osobie prof. Kazimierza Micha-
łowskiego. Tu też można uzyskać in-
formacje na temat Nubii, katedry, 
malowideł ściennych i  ich ikonogra-
fii oraz polskich wykopalisk w  Faras. 
W dalszej części znajdują się malowi-
dła pochodzące głównie z klatki scho-
dowej, westybulu północnego i  ścian 
zewnętrznych katedry, m.in. przed-
stawienie św. Merkuriusza zabijają-
cego cesarza Juliana Apostatę, wize-
runek Matki Boskiej z  małym Chry-
stusem na rękach oraz detale dekora-
cji architektonicznej budowli meroic-
kich (IV w. p.n.e. – IV w. n.e.) i post-
meroickich (IV-VI  w. n.e.). W  ga-
blocie przy przejściu do sali głównej 
prezentowane są zabytki znalezione 
w grobowcach biskupów – unikatowy 
zespół świadectw związanych z  oby-
czajami pogrzebowymi nubijskiego 

4 | „Święta 
Anna”, Sudan, 
Faras, VIII w. 
– pierwsza 
ćw. X w., 
tynk mułowy, 
tempera, wys. 
69, szer. 68,5 cm

5 | „Biskup 
Petros ze 
Świętym 
Piotrem”, Sudan, 
Faras, 974-997, 
tynk mułowy, 
tempera, wys. 
244,5, szer. 113 
cm

6 | „Święty 
Epifaniusz” 
Sudan, Faras, 
druga poł. XIII w., 
tynk mułowy, 
tempera, wys. 
168, szer. 98 cm

7 | „Chrystus 
i młody władca 
nubijski”, 
Sudan, Faras, 
ok. poł. XII w., 
tynk mułowy, 
tempera, wys. 
220, szer. 75 cm

765

4
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wyższego duchowieństwa. W następ-
nej sali, oddającej atmosferę wnętrza 
sakralnej budowli, znajdują się malo-
widła ścienne z  naw i  kaplic katedry, 
pokazane w  układzie zbliżonym do 
oryginalnego rozmieszczenia w  świą-
tyni. Odtworzony jest wystrój nartek-
su oraz nawy północnej, skąd pocho-
dzi m.in. piękny wizerunek św. Anny, 
oraz dwóch kaplic po południowej 
stronie katedry.

Uzupełnieniem ekspozycji ma-
lowideł są gabloty z  naczyniami ce-
ramicznymi wytwarzanymi w  Nu-
bii i importowanymi z Egiptu koptyj-
skiego oraz z  drobnymi znaleziskami 
pochodzącymi z polskich wykopalisk 
w  Faras, Starej Dongoli oraz z  oko-
lic IV katarakty, którym także grozi-
ło zalanie wodami innego sztucznego 
zbiornika budowanego na Nilu w tym 
rejonie. W  kilku gablotach znajdu-
ją się również zabytki koptyjskie po-
chodzące m.in. z polskich wykopalisk 
w Edfu i Tell Atrib w Egipcie oraz naj-
cenniejsze dzieła sztuki bizantyńskiej 
ze zbiorów muzeum.

Otwarciu Galerii Faras towarzy-
szy bogaty program wydarzeń edu-
kacyjnych: wieczorne spotkania 
czwartkowe, warsztaty familijne i po-
kazy filmowe. O sukcesach polskiej 

archeologii przypomną znani arche-
olodzy, wykładowcy i badacze. Szcze-
gółowy program znajduje się na stro-
nie: www.mnw.art.pl w  zakładce 
„Edukacja”.                                              ☐

8 | „Święty 
pustelnik 
Amone z Tunat 
al-Dżabal” 
(„Modlący 
się pustelnik 
Amone”), 
Sudan, Faras, 
IX w. – pierwsza 
ćw. X w., 
tynk mułowy, 
tempera, wys. 
257, szer. 120 cm

9 | „Archanioł 
Michał”, Sudan, 
Faras; VIII w. 
– pierwsza 
ćw. X w., 
tynk mułowy, 
tempera, wys. 
68,5, szer. 64 cm

(obiekty z polskich 
wykopalisk w Faras 
na fot. 4-9 w MNW 
od 1964 r., fot. 
3 − Bartosz 
Bajerski) 

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

O nowym projekcie aranżacji i  mo-
dernizacji Galerii Faras mówią jego auto-
rzy,  architekci: Mirosław Orzechowski 
i Grzegorz Rytel:

„W pracy nad projektem nowej aran-
żacji Galerii Faras za najistotniejsze uzna-
no stworzenie wnętrza, które na bazie kla-
sycznych form architektonicznych stanowić 
będzie tło dla ekspozycji obiektów zabytko-
wych. Prostymi, w  pewnym sensie ponad-
czasowymi środkami architektonicznymi 
staraliśmy się uzyskać nastrój panujący 
w  historycznym wnętrzu sakralnym wcze-
snochrześcijańskiej świątyni, jednak bez 
dosłownych odniesień do architektury ka-
tedry w Faras. Przestrzeni sali, która mie-
ści główną ekspozycję malowideł ściennych 
nadano więc hierarchiczny i  kierunkowy 
charakter. Osiowa kompozycja poprzecz-
nych arkad wydziela kolejne aneksy i  bu-
duje perspektywę wnętrza zamkniętą absy-
dą. W głównej sali węższego, wschodniego 
traktu galerii przestrzeń uporządkowana 
została poprzez obustronne wprowadzenie 
na jej dłuższych ścianach rytmu płytkich 

arkad. Podkreślone kolorem blendy w arka-
dach są tłem ekspozycyjnym dla malowideł 
i kamiennych detali architektonicznych.

Na posadzkach Galerii ułożono taki 
sam gatunek kamienia, jak 80 lat temu 
w  hallu głównym i  na reprezentacyjnych 
schodach Muzeum Narodowego w Warsza-
wie. Obróbkę powierzchni i  układ kamien-
nych płyt dobrano stosownie do charakteru 
wnętrz. Rustykalna faktura tynków na ścia-
nach i ich kolor nawiązują do faktury i bar-
wy teł konserwatorskich, na których ekspo-
nowane są malowidła. Przestrzeń bezpo-
średnio pod sufitami przeznaczono na nie-
zbędną infrastrukturę techniczną, związa-
ną z  wentylacją, oświetleniem, nagłośnie-
niem i  innymi instalacjami. Sufity i  frag-
menty ścian w  tej przestrzeni pomalowano 
na kolor bakłażanowy, dobrze współgrają-
cy z barwami nubijskich malowideł. Dostęp 
dziennego światła o  zmiennym natężeniu, 
barwie i  kierunku padania został wyelimi-
nowany. Dla lepszego podkreślenia ekspono-
wanych obiektów zabytkowych zastosowano 
skupione światło LED o ciepłej barwie”.

9

8
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Nie wyróżniają się znacząco w krajobrazie miasta, wtopione 
w powojenną architekturę niemalże giną rozsiane w wielu 
obrzeżnych dzielnicach Warszawy. A w latach trzydziestych XX w. 
były to nowoczesne budynki szkolne, których architektura i program 
funkcjonalny były świadectwem dynamicznego rozwoju miasta 
i zarazem jego wizytówkami. Większość zachowała się do dzisiaj.

joanna giżejewska

Publiczne szkoły 
powszechne 
w Warszawie 
w latach 1934-1939



Po kilkuletnim zastoju spowodowa-
nym światowym kryzysem gospo-
darczym, w  1934  r. wznowiono 
w Warszawie program budowy szkół 

miejskich. Realizacja tej inwestycji, przepro-
wadzonej za kadencji prezydenta Warszawy 
Stefana Starzyńskiego, miała w znaczący spo-
sób poprawić stan szkolnictwa powszechne-
go we wszystkich, a zwłaszcza peryferyjnych, 
dzielnicach miasta. Warszawa miała już za 
sobą wielkie inwestycje szkolne, których 
efektem była budowa ośmiu miejskich szkół 

powszechnych wystawionych w latach 1923-
-1928, określanych przez ówczesną prasę 
mianem pałaców. Były to szkoły w pełni no-
woczesne, świetnie wyposażone, spełniają-
ce wszystkie wymogi funkcjonalne budynku 
szkolnego i  znakomicie budujące pozytyw-
ny wizerunek Polski. W  związku z  brakiem 
kredytów na inwestycje szkolne, w  końcu 
1927 r. zaniechano budowy okazałych gma-
chów szkolnych, ograniczono się do wynaj-
mowania budynków. W rezultacie, w 1934 r. 
na 141 szkół publicznych powszechnych 

1 | 2 | Budynek 
dla trzech szkół 
powszechnych 
przy ul. Różanej 22/24; 
I seria budowlana, 1934-
-1935, proj. arch. Juliusz 
Żórawski (1) oraz plan 
parteru tego budynku (2)  
(oprac. Małgorzata Misztal)  

1
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51  było w  gmachach własnych, a 90 w  lo-
kalach wynajętych. Wiele z  tych lokali nie 
nadawało się na potrzeby szkół, a wysoki 
czynsz sięgał prawie 3 mln zł rocznie. Jedy-
nym rozwiązaniem tego palącego problemu 
stała się budowa miejskich gmachów szkol-
nych. Fundusze znalezione przez miasto na 
ten cel były dość skromne, jednakże koszt 
budowy 22 szkół okazał się niewiele wyż-
szy od kosztu wynajmowanych dotąd loka-
li. Program budowy nowych obiektów szkol-
nych, jaki sporządził Zarząd Miejski, został 
błyskawicznie przygotowany i  zrealizowany 
w wyjątkowym tempie. 

W projektach budowy budynków szkol-
nych uwzględniono przede wszystkim po-
trzeby szkolne przedmieść Warszawy. Więk-
szość budynków powstała na ówczesnych pe-
ryferiach miasta − Annopolu, Targówku, 

Kole, Ochocie, Woli, Mokotowie, Żolibo-
rzu, Siekierkach, Pradze, Golędzinowie, Bie-
lanach. Każda z dzielnic otrzymała nowocze-
sny budynek szkolny, kubaturą dostosowany 
do potrzeb dzielnicy. O budowie szkoły de-
cydowało posiadanie przez gminę wolnych 
placów miejskich. Do wyjątków należało po-
stawienie szkoły na placu będącym prywat-
ną darowizną (Stojanowska) lub kupionym 
przez miasto (Mieszka I 7). 

W końcowej fazie inwestycji, w  1938  r., 
na 188 publicznych szkół powszechnych 
w  Warszawie 133 mieściło się w  lokalach 
własnych, a 55 w lokalach dzierżawionych. 

Rozpoczęta w 1934 r. budowa szkół miej-
skich oparta została na sformułowanym 
przez Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego minimalnym pro-
gramie funkcjonalnym, stanowiącym kanwę 
dla projektów, jednakże bez wprowadzenia 
ulepszeń. W zależności od zaludnienia danej 
dzielnicy projektowano umieszczenie w jed-
nym gmachu jednej, dwu lub trzech szkół 
powszechnych. Zgrupowanie szkół w  jed-
nym gmachu miało przede wszystkim walor 
finansowy − znacznie obniżało koszty budo-
wy oraz eksploatacji. Każda szkoła zajmo-
wała jedną kondygnację z  oddzielnym wej-
ściem i  wyjściem, dysponowała własną klat-
ką schodową oraz własnym boiskiem. Na 
każdej kondygnacji mieściło się 7 izb lekcyj-
nych, a w niektórych przypadkach 9 (każda 
o wielkości 52 m2), sala robót ręcznych, sala 
przyrody, kancelaria, pokój nauczycielski, to-
alety, pomieszczenia na rekreacje w  posta-
ci korytarzy z  poszerzeniami, pokoje lekar-
skie. Do wspólnego użytku wszystkich szkół 
w  budynku przeznaczony był najniższy po-
ziom, znajdowały się tu szatnie, natryski, sto-
łówka z zapleczem kuchennym, a także w kil-
ku przypadkach pokoje lekarskie. Przy każ-
dym budynku zaprojektowano jedno miesz-
kanie o  powierzchni 60 m2 dla kierownika 
szkoły – administratora budynku oraz jedno, 
mniejsze, dla woźnego. Projekt przewidy-
wał także budowę wspólnej sali gimnastycz-
nej, ale ze względów oszczędnościowych po-
mysł ten odroczono w czasie. Przyjęte w pro-
gramie teoretyczne kubatury szkół były na-
stępujące: dla szkoły potrójnej – 11 000 m3, 
dla podwójnej − 7500 m2 i dla pojedynczej 
− 4000 m2.

Budowę miejskich szkół powszechnych 
zrealizowano w  trzech krótkich etapach 

Szkoły zrealizowane w ramach trzech serii  
budowlanych w latach 1934-1937 − istniejące: 
1. Dworska, ob. Kasprzaka 1/3
2. Jagiellońska 71, d. Modlińska 13
3. Mieszka I 7
4. Różana 22/24
5. Siennicka 15
6. Spokojna 13
7. Brożka 1, d. Zawiszy
8. Raszyńska 22
9. Kolektorska 11
10. Słomińskiego 1, d. Krajewskiego
11. Gościniec 53
12. Stojanowska 12/14
13. Zuga 16
14. Stawki 5/7
15. Żelazna 88
16. Grottgera 22

Szkoły zrealizowane w ramach trzech serii  
budowlanych w latach 1934-1937 – nieistniejące:
17. Nowy Świat 6 vel Muzealna
18. plac Unii Horodelskiej, Annopol
19. Dobra 47
20. Zamoyskiego 
21. Barokowa
 
Szkoły powstałe poza trzema seriami  
budowlanymi w latach 1934-1939: 
22. Chełmska 23, d. 19
23. Kordeckiego 54
24. Oszmiańska 21/23
25. Ożarowska 71
26. Toruńska 23
27. Woronicza 6/8
28. Boremlowska 6/12
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budowlanych obejmujących lata 1934/1935, 
1935/1936 i 1936/1937. Każdy etap zawie-
rał się w  jednym sezonie budowlanym; bu-
dynek w stanie surowym powstawał w ciągu 
4  miesięcy, oddawano go do użytku na po-
czątku lipca lub sierpnia następnego roku. 
Oznaczało to ekspresowe tempo fazy projek-
towania i wykonawstwa, często ze szkodą dla 
obu etapów prac.

We wrześniu 1935  r. oddano I serię bu-
dynków szkolnych, tj. 10 obiektów, w  któ-
rych znalazły pomieszczenie 24 szkoły prze-
niesione z  najgorszych lokali prywatnych. 
Powstało wówczas 5 budynków, każdy dla 
trzech szkół przy ulicach Kasprzaka 1/3 
(d.  Dworskiej), Różanej, Barokowej, Sien-
nickiej, Spokojnej, 4 budynki przeznaczo-
ne dla dwóch szkół przy ulicach Zamoyskie-
go (nie istnieje), Mieszka I (d. Ziemowita), 
Jagiellońskiej 71 (d. Modlińskiej 13), Do-
brej 47 (nie istnieje) i 1 budynek dla szkoły 
przy ul. Zawiszy.

W 1936  r. w  ramach II serii realizacyj-
nej powstało 6 budynków: jeden dla 3 szkół 
przy ul. Raszyńskiej 22, dwa dla dwóch szkół 
przy ulicach Słomińskiego 1 (d. Krajewskie-
go) i  Kolektorskiej 9/11 oraz trzy pojedyn-
cze przy ulicach Stojanowskiej 12/14, Gości-
niec 54 (nie istnieje), Zuga 16. 

W 1937  r. ostatnia, III seria budowla-
na przyniosła kolejnych 6 szkół: 3 gmachy 
dla 4 szkół każdy, tj. przy ulicach Stawki 5/7 
(d.  Stawki 21), Żelaznej 88 (róg Leszno), 
przy Nowym Świecie 6 (nie istnieje), 1 bu-
dynek dla 3 szkół przy ul. Grottgera, jeden 
przy pl. Unii Horodelskiej na Annopolu dla 
2 szkół (nie istnieje) i jeden dla 1 szkoły przy 
ul. Elbląskiej 51. 

W przypadku 2 szkół przy ulicach Ko-
lektorskiej 11 i Kasprzaka 1/3 (d. Dworska, 
Karolkowa) zakładano docelową realizację 
2 budynków szkolnych w układzie zwiercia-
dlanym, uwidocznioną tylko w  planie sytu-
acyjnym. Takie założenie wynikało zarów-
no z  prognoz demograficznych, jak i  z  od-
powiedniej wielkości placu miejskiego, prze-
znaczonego pod budowę szkół. Nietypo-
we rozwiązanie przyszłościowe projektowa-
no też przy ul. Zuga 16, gdzie na dużym pla-
cu powstał obiekt dla 1 szkoły. Projekt przy-
szłościowy (w fazie planu sytuacyjnego) za-
kładał możliwość powtórzenia budynku na 
zasadzie dostawienia bliźniaczego członu od 
strony wschodniej. Projekt ten zrealizowano 

w  latach pięćdziesiątych XX  w. w  zupełnie 
innej redakcji stylistycznej, całkowicie nisz-
cząc świetną architekturę modernistyczną.

Seria budowlana z  lat 1934-1935 była 
niejako serią próbną, z  wieloma niedocią-
gnięciami, które w znacznej części poprawio-
no w  następnych dwóch seriach. Do man-
kamentów należały nierozwiązane do koń-
ca problemy komunikacyjne wewnątrz bu-
dynków, niewydzielone przestrzennie sto-
łówki, źle rozwiązane sanitariaty, na ogół 
ciemne szatnie i  niewłaściwe, typowe okna. 
Dla oszczędności zrezygnowano wówczas 
z sal gimnastycznych, które dobudowywano 
w późniejszych latach.

3 | Szkoła przy 
ul. Spokojnej 13; I seria 
budowlana, 1934- 
-1935, proj. arch. Jerzy 
Przymanowski

4 | Szkoła przy 
ul. Grottgera 22/24; III seria 
budowlana, 1936- 
-1937, proj. arch. Maria 
Wroczyńska, Mieczysław 
Łokcikowski
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Wizytówką programu budowy szkół 
miejskich była szkoła przy ul. Raszyńskiej 
22, która wystawiona została z  salą gimna-
styczną, szatnią i świetlicą oraz wolno stoją-
cym budynkiem mieszkalnym w typie willi. 
Dzisiaj, niestety, szkoła ta wizytówką już nie 
jest. Mimo odnowionych elewacji, odarcie 
budynku z  dekoracji klinkierowej, likwida-
cja ganku wejściowego na słupach, zabudo-
wa tarasu elewacji tylnej i  ostatnio wreszcie 
nadbudowa sali gimnastycznej nieodwracal-
nie zniszczyły pierwotny, modelowy obiekt. 

 Oprócz wymienionych 22 szkół wybudo-
wane zostały szkoły przy ulicach Oszmiań-
skiej na Pradze (1937) i Ożarowskiej na Kole 
(1937-1938), a w latach 1938-1939 powsta-
ły kolejne 3 szkoły przy ulicach Woronicza 
6/8, Boremlowskiej 6/12, Toruńskiej 23. 

Budynki szkolne stawiano z budulca tra-
dycyjnego, jakim była pełna cegła ceramicz-
na. Zniknęły całkowicie stropy drewnia-
ne, w  każdym obiekcie zastosowano stro-
py ogniotrwałe, zazwyczaj systemu Klei na, 
rzadziej stropy Akermana. Nad nieliczny-
mi salami gimnastycznymi pojawiły się stro-
py żelbetowe, monolityczne (Ożarowska, 
Boremlowska, Woronicza, Kolektorska, 
Siennicka). Stosowano też żelbetowe pły-
ty balkonowe ze stalową, prętową balustra-
dą. Elewacje pokrywano zwykłymi tynkami 

wapienno-cementowymi oraz okładzi-
ną klinkierową ciemnobrązową. Okładzi-
na ta była jedynym materiałem dekoracyj-
nym elewacji, podkreślano nią partie coko-
łu, obramienia wejść czy słupów zewnętrz-
nych, pokrywano też ryzality elewacji fron-
towej (Siennicka, Stojanowska, Ożarowska, 
Oszmiańska, Jagiellońska, Stawki). Wyjąt-
kiem są elewacje szkoły przy ul. Słomińskie-
go (R. Gutt i  J. Jankowski), pokryte tynka-
mi uformowanymi na kształt prostokątnych 
płycin.  

Wyposażenie wnętrz było wyjątkowo 
ascetyczne, zgodnie z  założeniami moder-
nizmu, pozbawione wszelkiej dekoracyjno-
ści. Głównymi jego elementami były klat-
ki schodowe wylewane z  żelbetu, z  pełny-
mi lub ażurowymi, prętowymi, stalowy-
mi balustradami, o  stopniach okładanych 
drewnem lub lastrykiem, podłogi klepko-
we, posadzki lastrykowe lub z  płytek cera-
micznych dwubarwnych, parapety okienne 
wewnętrzne na ogół drewniane lub blasza-
ne. Stolarka okienna w I serii jednego typu 
skrzynkowa, w kolejnych seriach zróżnico-
wana, trójdzielna, okna klatek schodowych 
w ramach stalowych, drzwi jednoskrzydło-
we płytowe lub płycinowe oraz dwuskrzy-
dłowe konstrukcji ramowo-płytowej w czę-
ści przeszklone. 

5 | Szkoła przy ul. Stawki 
5/7; III seria budowlana, 
1936-1937, proj. arch. 
Tadeusz Ćwierdziński, 
Roman Sołtyński
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Większość budynków otrzymała plan zbli-
żony kształtem do litery „L”, część do prosto-
kąta, z  wysuniętymi ryzalitowo poszczegól-
nymi partiami odpowiadającymi funkcji po-
mieszczeń. Wnętrza rozplanowano na ogół 
w układzie dwutraktowym z korytarzem po-
środku, w  części zastosowano układ koryta-
rzowy (Stawki) lub mieszany (Różana, Grott-
gera). Schemat kompozycyjny układu pole-
gał na dodawaniu kilku zróżnicowanych wiel-
kością i  funkcją członów, co znajdowało od-
bicie w  kompozycji bryły budynku (Jagiel-
lońska, Raszyńska, Kolektorska, Spokojna). 
W ten sposób kształtowane budynki to uroz-
maicone kompozycje, złożone z  kilku różnej 
wielkości członów lub partii funkcjonalnych 
wysuniętych lub cofniętych w  stosunku do 
głównej części, we fragmentach zewnętrznych 
wspartych na słupach, przekryte płaskimi da-
chami, pozbawione detalu. W kilku przypad-
kach (Kolektorska, Raszyńska, Słomińskie-
go, Zuga) elewacje urozmaicone zostały bal-
konami podkreślającymi funkcję tej części bu-
dynku (sala przyrody, rozszerzenie korytarza). 
W kilku realizacjach ważnym elementem ak-
centującym elewacje była klatka schodowa, 
często ukryta we wnętrzu ryzalitu oświetlone-
go pionową listwą okien, tzw. termometrem 
(Grottgera, Woronicza, Jagiellońska, Zuga, 
Spokojna, Kasprzaka).  

 Na każdym budynku szkoły umieszczo-
no herb miasta, Syrenkę warszawską, czasa-
mi z  towarzyszącym napisem (np. Publicz-
na Szkoła Powszechna czy Szkoła Miejska). 
Były to projekty indywidualne, nieznanych 
autorów, wykonane w  postaci sgraffita lub 
płaskiego reliefu wykonanego w  tynku; do 
dzisiaj zachowały się jedynie na 6 szkołach: 
przy ulicach Zuga, Stojanowskiej, Ożarow-
skiej, Różanej, Słomińskiego, Raszyńskiej. 

W I i II serii realizacyjnej budowy szkół 
projekty oraz kierownictwo robót powierza-
ne były architektom wolno praktykującym. 
Koordynacja i nadzór należały do Działu Ar-
chitektury Wydziału Technicznego, które-
go kierownikiem był architekt Stefan Am-
brożewicz. Projekty szkół uzgadniała komi-
sja składająca się z przedstawicieli Wydziału 
Oświaty i  Kultury, Wydziału Technicznego 
Zarządu Miejskiego, Kuratorium Szkolnego 
oraz Inspektoratu Szkolnego m.st. Warsza-
wy. W III serii szkoły projektowane były już 
przez biuro projektów zorganizowane przy 
Wydziale Technicznym Zarządu Miejskiego. 

Do wykonania obiektów szkolnych za-
angażowano nisko oferujące firmy, co odbi-
ło się na jakości ich wykonania. W  przeci-
wieństwie do ścisłych norm obowiązujących 
architekta przy kształtowaniu wnętrz, archi-
tektura projektowanych budynków nie pod-
legała żadnym normom ani wytycznym, wy-
nikała li tylko z funkcji budynku. W tej kwe-
stii zostawiono architektom całkowicie wol-
ną rękę. Przy wszelkich ograniczeniach ha-
mujących wyobraźnię architekta, a takim był 
obowiązujący minimalny program, a w nim 
określona kubatura i  narzucony typ okien, 
każdy z powstałych budynków szkolnych był 
autorskim projektem danego architekta. 

Twórcami szkół było kilkunastu archi-
tektów, w większości wolno praktykujących. 
Część z nich związana była działalnością pro-
jektową z  modernistycznymi osiedlami ty-
powego budownictwa mieszkaniowego na 
Kole, Żoliborzu, Bielanach, Starym Moko-

towie, Rakowcu, że wystarczy wymienić Jó-
zefa Jankowskiego, Aleksandra Bojemskiego, 
spółkę autorską Maria Wroczyńska i  Mie-
czysław Łokcikowski, Piotra Kwieka, Jerze-
go Przymanowskiego, Tadeusza Ćwierdziń-
skiego, Henryka Lutoborskiego. W  progra-
mie budowy szkół udział wzięli też dwaj zna-
komici warszawscy architekci moderniści: 
Juliusz Żórawski i  Romuald Gutt. Dziełem 
pierwszego jest szkoła przy ul. Różanej, wy-
stawiona w ramach I serii  budowlanej. Jest to 
obiekt usytuowany na zagłębionym terenie, 

6 | Szkoła przy 
ul. Ożarowskiej 71; powstała 
poza trzema seriami 
budowlanymi w latach 
1937-1938, proj. arch. Maria 
Wroczyńska, Mieczysław 
Łokcikowski
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o  zróżnicowanym planie i  bryle, teatralnie 
ukształtowany, w  sposób widowiskowy za-
mykający narożnik ulicy. Było to wyjątkowo 
udane rozwiązanie trudnego problemu urba-
nistyczno-architektonicznego, niepowtó-
rzone już w  żadnej innej realizacji. Z  kolei 
szkoła Romualda Gutta i Józefa Jankowskie-
go zrealizowana przy ul. Słomińskiego 1 to 
typowy budynek szkolny wykonany według 
ministerialnego schematu funkcjonalnego, 
z odmiennie w porównaniu do innych szkół 
opracowaną elewacją, pokrytą formowanymi 
w tynku płytami, z nowym typem trójdziel-
nych okien, wyróżniający się „miękkimi” ele-
wacjami, ożywiony słupowym podcieniem 
wejścia głównego.  

Obecnie prawie we wszystkich budyn-
kach szkolnych utrzymana została ich pier-
wotna funkcja. Wyjątek stanowi szkoła przy 
ul. Stojanowskiej 12/14 na Targówku, za-
adaptowana kilkadziesiąt lat temu na cele 
biurowo-administracyjne, oraz szkoła przy 
ul. Słomińskiego 1, przeznaczona na biura 
i  magazyny CEZAS-u. Pozostałe budynki 

nie mieszczą wyłącznie szkół powszechnych 
(podstawowych), w wielu z nich są też gim-
nazja, licea, średnia szkoła fototechniczna, 
a nawet wyższa uczelnia (Stawki 5/7).

Z 22 zbudowanych w 3 seriach budynków 
szkół powszechnych zachowało się do dzisiaj 
17 obiektów. W  trakcie ostatnich działań 
wojennych zniszczeniu uległy 4 szkoły: przy 
ulicach Dobrej, Zamoyskiego, Barokowej, na 
Annopolu przy pl. Unii Horodelskiej. Pią-
tą szkołę, mało uszkodzoną, przy ul. Mu-
zealnej, rozebrano po wojnie pod stawiany 
wówczas Dom Partii. Większość budynków 
szkolnych ominęły duże zniszczenia wojen-
ne. Przejęte przez wojska niemieckie na cele 
administracyjno-koszarowe, rzadziej szpital-
ne, przetrwały okres okupacji w  stosunko-
wo dobrym stanie. Obiektów nie rozbudo-
wywano, użytkowano je zgodnie z przezna-
czeniem. W końcu działań wojennych tylko 
kilka gmachów szkolnych uległo większym 
zniszczeniom. Były to szkoły zbudowane 
poza programem 3 serii: szkoła przy Woroni-
cza 6/8, gdzie w wyniku walk powstańczych 
zburzony został cały trakt członu szkolnego 
i część traktu członu administracyjnego oraz 
szkoła przy Toruńskiej 23, gdzie w  poważ-
nym stopniu naruszona została konstruk-
cja połowy budynku, do dzisiaj niestabilna. 
W wielu obiektach zniszczeniom uległy tyn-
ki zewnętrzne, podziurawione ostrzałami. 
Po wojskach niemieckich pozostały na ogół 
zdewastowane wnętrza, co dotyczyło przede 
wszystkim podłóg klepkowych, ceramicz-
nych posadzek, stolarki drzwiowej oraz sto-
larki okiennej. Zniszczona była większość in-
stalacji oraz tynki wewnętrzne. 

W 1945 r. Biuro Odbudowy Stolicy przy-
stąpiło do natychmiastowych remontów 
i napraw uszkodzonych przez wojnę budyn-
ków szkolnych. W  celu przyspieszenia prac 
i obniżenia kosztów w wielu szkołach zawią-
zywano komitety budowlane, spełniające też 
funkcję koordynatorów. W  latach pięćdzie-
siątych XX w. do części szkół dobudowano 
nowe skrzydła, sale gimnastyczne, na ogół 
dostosowując ich architekturę do istnieją-
cych obiektów i  nie powodując dysharmo-
nii (Różana, Stawki, Jagiellońska, Spokoj-
na). Niestety, dwie z tych powojennych roz-
budów na trwałe zniszczyły pierwotne re-
alizacje. W pierwszej z nich, przy ul. Miesz-
ka I 7, poprzez dobudowę nowego skrzydła 
szkolnego (1959) zasłonięta została i  tym 

7 | Szkoła przy 
ul. Oszmiańskiej 21/23; 
powstała poza trzema 
seriami budowlanymi 
w latach ok. 1936- 
-1937, proj. arch. Jerzy 
Przymanowski, Henryk 
Lutoborski
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samym całkowicie zniszczona szczytowa ele-
wacja szkoły. Budynek stracił ładnie zakom-
ponowaną trójdzielną elewację, podkreśloną 
ciemnymi pasami tynku (klinkieru?), two-
rzącymi prosty, ale wyrazisty rysunek geome-
tryczny. Podobną dekorację usunięto z dru-
giej, frontowej elewacji budynku. 

Największej przemianie poddano zespół 
szkolny przy ul. Zuga 16, autorstwa cenione-
go architekta, Jerzego Przymanowskiego. Do 
budynku szkoły dodano część wschodnią, do-
budowano piętro, zmieniono formę dachu, 
zachowując balkony-loggie elewacji tylnej, do-
stawiono budynek sali gimnastycznej, nadbu-
dowano dom mieszkalny o charakterze willi, 
zmieniono formę dachu. Efektem przemiany 
jest hybryda architektoniczna − architektura 
odwołująca się do osiągnięć polskiego klasy-
cyzmu i  baroku, z  zachowanym fragmentem 
rozwiązania z  lat trzydziestych XX w. w po-
staci loggii. Pierwotny budynek szkoły był do-
brym przykładem funkcjonalizmu o ciekawej 
kompozycji przestrzennej, złożonej ze zróż-
nicowanych gabarytowo brył, z  charaktery-
stycznym członem klatki schodowej i  czytel-
nym podziałem pomieszczeń. Po przebudo-
wie budynek stracił prawie wszystkie cechy ar-
chitektury funkcjonalistycznej. 

Większość zewidencjonowanych budyn-
ków szkolnych zachowała się w  prawie pier-
wotnym stanie, gdy chodzi o bryłę i opraco-
wanie elewacji. Do najlepiej utrzymanych na-
leżą szkoły przy Siennickiej i  Ożarowskiej. 
W  stanie tragicznym, bez remontu stoją od 
wielu lat szkoły przy Toruńskiej i  Oszmiań-
skiej. Ta ostatnia „oskubywana” jest stopnio-
wo sposobem gospodarczym z tynków i okła-
dziny klinkierowej. Największe zmiany do-
konywane w  ostatnich latach dotyczą elewa-
cji i  klinkierowej dekoracji cokołów, ryzali-
tów oraz podpór. Klinkierowych okładzin 
nie ma już szkoła przy Raszyńskiej, ocieplo-
na i na nowo otynkowana, szkoły przy Woro-
nicza, Kolektorskiej, Mieszka I, Słomińskie-
go, Spokojnej. Wraz z  ocieplaniem budynku 
wymieniono klinkierową okładzinę na szkole 
przy Grottgera i Boremlowskiej. W tej ostat-
niej zmodernizowano też wejście, likwidując 
pierwotny dwusłupowy podcień, istotny ele-
ment ukształtowania fasady. Odmieniona zo-
stała kolorystycznie szkoła przy ul. Grottgera, 
co sprawiło, że architektura ta straciła na ele-
gancji i lekkości. W wielu szkołach wymienio-
no starą stolarkę okienną na PCV, najczęściej 

bez powtórzenia podziałów i profili. Wymia-
nie uległy na ogół drzwi frontowe, zamie-
nione na aluminiowe, lub stalowe przeszklo-
ne konstrukcje ramowo-płytowe. We wnę-
trzu wymieniono większość stolarki drzwio-
wej, posadzki ceramiczne w łazienkach, kuch-
niach, suterenach, szatniach. Zachowane zo-
stały, prawie bez zmian, żelbetowe klatki scho-
dowe, posadzki lastrykowe, podłogi drewnia-
ne, klepkowe, parapety wewnętrzne drewnia-
ne bądź lastrykowe.

Szkoły powszechne w Warszawie są przy-
kładem inwestycji miejskiej, szczegóło-
wo i  szybko zaprojektowanej, zrealizowanej 
szczupłymi nakładami finansowymi, archi-
tektonicznie spójnej, mimo różnic wynikają-
cych z  indywidualnych upodobań architek-
tów, w większości odwołujących się do osią-
gnięć modernistycznej architektury Berli-
na, tradycji Bauhausu. Warszawskie szkoły 
powszechne to obiekty nowoczesne, zapro-
jektowane według ścisłych przepisów prze-
strzennych i elementów typowych, wykorzy-
stujące nowoczesne materiały budowlane, 
konstrukcje żelbetowe stropów, klatek scho-
dowych, dachów płaskich, klinkierowej okła-
dziny elewacji. Ważne podkreślenia jest, że 
każdy z  tych obiektów jest dziełem indywi-
dualnym, autorskim, przykładem różnorod-
nej redakcji architektury funkcjonalnej.

Joanna Giżejewska

8 | „Syrenka” na szkole 
przy ul. Zuga 16 – symbol 
inwestycji miejskiej 
Warszawy

(zdjęcia: 1, 3-8 – Joanna 
Giżejewska) 
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joanna paprocka-gajek

Gdyby nie tragiczne koleje losów Rzeczypospolitej 
w XX w., istniałaby zapewne do dziś, założona przed stu 
dziewięćdziesięciu laty, wytwórnia sreber i platerów Józefa 
Frageta, największy i najznamienitszy producent tego typu 
wyrobów na ziemiach polskich i cesarstwa rosyjskiego od 
początku XIX w. aż do 1939 r.

Niecodzienne 
przedmioty 
codziennego 
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Platerami nazywane są przedmioty 
imitujące wyroby ze srebra, wyko-
nane z metali półszlachetnych i po-
srebrzonych. Umiejętność ich wy-

twarzania łączymy z  warsztatami we Fran-
cji i  Anglii. Początek ich popularności, jak 
to zwykle bywa, należy wiązać z  nieocze-
kiwanym zdarzeniem. W  1742  r. Th omas 
Boulsover z Sheffi  eld, producent noży, pod-
czas reperacji trzonków sztućców przypad-
kowo, w  zbyt wysokiej temperaturze, zwal-
cował ze sobą fragmenty miedzianej i srebr-
nej blachy tak, że uzyskał z  nich jednoli-
ty arkusz podatny do dalszego formowania. 
W  1750  r. Th omas Hancock, dostrzegając 
znaczenie tego wynalazku, usprawnił i uprze-
mysłowił proces jego stosowania, co pozwo-
liło na zwiększenie możliwości wykorzysta-
nia go i rozszerzenia asortymentu przedmio-
tów platerowanych.

Powszechnie używane słowo platerowa-
nie to określenie różnorodnych technologii, 
w  toku których, na wstępie procesu, otrzy-
muje się plastyczny arkusz blachy z  pół-
szlachetnego metalu, trwale jedno- lub dwu-
stronnie powleczonej srebrem. Początko-
wo trzon okrytych srebrem blach stanowiła 
miedź, którą w toku poszukiwania oszczęd-
ności zastępowano arkuszami ze stopów me-
tali od mosiądzu do tzw. białego metalu za-
wierającego duże ilości cynku. U progu ich 
historii popularnym artykułem przemysłu 
platerniczego były drobne przedmioty ga-
lanteryjne, takie jak guziki, elementy uprzę-
ży końskiej oraz fragmenty latarni powozo-
wych. Wraz z  rozwojem technologii i  upo-
wszechnianiem tego rodzaju dekoracyjnego 
tworzywa zaczęto wprowadzać do oferty ele-
menty zastawy stołowej, akcesoria kościelne 
oraz najróżniejszą galanterię. U progu XX w. 
platery przestały być dobrem luksusowym 
i są produkowane do dziś.

Pierwsze wyroby platerowane pojawiły 
się na ziemiach polskich na przełomie XVIII 
i  XIX  w. za pośrednictwem domów han-
dlowych J. Nofocka oraz G. Köhlera. Rów-
nież podróżujący do Anglii i  Francji pol-
scy arystokraci kupowali nietypowe naczy-
nia, ponieważ stanowiły one nowość i  nie 

lada atrakcję. Byli wręcz tacy, którzy zachwy-
ceni nimi, zamieniali cenne srebra na tech-
nologiczną nowinkę. Ci, których było na to 
stać, sprowadzali świeczniki, tace, półmiski 
lub talerze, pokrywy do półmisków, a nawet 
dzbanki do kawy i herbaty. Popularność wy-
robów platerowanych w kraju rosła z roku na 
rok.

Na ziemiach polskich pierwszy zakład 
oferujący platery, robiące furorę w  Euro-
pie, założyło dwóch młodych, niespełna 
trzydziestoletnich Francuzów: Alfons i  Jó-
zef Fragetowie. Po ukończeniu szkół, szuka-
jąc pomysłu na życie, przybyli oni do War-
szawy, korzystając z  ulg podatkowych i  ła-
twych kredytów oferowanych przez polskie 
władze rzemieślnikom otwierającym zakłady 
rokujące ożywienie podupadłej gospodarki. 
W 1824 r. przy ul. Jasnej w Warszawie bra-
cia zorganizowali maleńki warsztat produk-
cji wyrobów platerowanych.

Już rok po uruchomieniu zakładu bracia 
zaprezentowali publiczności swoje prace na 
ekspozycji „Płody Krajowego Przemysłu wy-
stawione na widok publiczny”. Po raz pierw-
szy wymieniono wtedy w  katalogu: „roboty 
z miedzi srebrem platerowane w fabryce Bra-
ci Fragetów”. Tę nowość odnotowała również 

1 | Feliks Zabłocki, 
„Portret Józefa Frageta“, 
drzeworyt wg rysunku 
Franciszka Tegazzo, 
„Kłosy“, nr 115, 1867, 
s. 136 (ze zbiorów 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie)
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prasa, zwracając uwagę na staranność wyko-
nania i estetykę wzorów. Pisano, że są to „za-
stawy użyteczne i  eleganckie oraz relatywnie 
tanie w  stosunku do swojego wyglądu”. Do-
datkowym potwierdzeniem atrakcyjności 
były doniesienia o wyróżnieniu i wykupieniu 
eksponowanych platerów przez osoby z  eli-
ty towarzyskiej. W 1838 r. złocony serwis do 
kawy i herbaty, określony mianem monarszy, 
nabył przedstawiciel rosyjskiego cara, war-
szawski namiestnik – Iwan Fiodorowicz Pa-
skiewicz.

Po pierwszych warszawskich sukcesach, 
na początku lat czterdziestych XIX  w. bra-
cia zrezygnowali ze wspólnego zarządza-
nia przedsiębiorstwem w Warszawie. Alfons 
wrócił do Francji, poświęcając się innej dzie-
dzinie sztuki – dagerotypii. Nad Wisłą pozo-
stał więc jedynie Józef.

Twórca warszawskiego imperium pla-
terniczego Józef Fraget urodził się 25 maja 
1797  r. w  La Ferté-sous-Jouarre (departa-
ment Seine-et-Marne) jako syn Ludwika 
Huberta Frageta i  Marii Katarzyny z  domu 
Mota. Ukończył Politechnikę w  Paryżu 
i  Wyższą Szkołę Techniczną w  Charlotten-
burgu. Jego żoną została Amelia Steffen, cór-
ka berlińskiego złotnika (1836). Prowadzo-
ny, jeszcze wówczas przez obydwu braci, 
w  Warszawie warsztat rozwijał energicznie 
i konsekwentnie. Już w 1828 r., mając w do-
robku dwie prestiżowe nagrody, właścicie-
le przenieśli zakład do lokalu przy ul. Kró-
lewskiej. Firma zatrudniała wówczas pięciu 

pracowników. Warszawska prasa przychyl-
nie zauważyła, że przybyli z Francji rzemieśl-
nicy przysposobili i rozpowszechnili z sukce-
sem nowy rodzaj produktów, głównie wśród 
średnich klas społeczeństwa: „[…] przed-
mioty mające zewnętrzną okazałość srebra, 
obok daleko mniejszego na sprawienie kosztu, 
w klasie średniej pokup dla siebie zapewniają 
[…]” („Gazeta Rządowa Królestwa Polskie-
go”, nr 1213, 1842, s. 920), oraz że na wysta-
wie zaprezentowano wyroby „śliczne i wspa-
niałe, znane w kraju i za granicą”. Pierwszy-
mi wyrobami firmy były ozdobne i  podsta-
wowe dla dekoracji stołu naczynia, takie jak 
wazy do zupy, samowary, świeczniki, półmi-
ski, imbryki do kawy, herbaty i  czekolady. 
Dość szybko rozbudowano również gamę 
drobnych przedmiotów, obowiązkowych na 
poprawnie zastawionym stole. W grupie tej 
znalazły się podstawki do butelek, cukierni-
ce, serwisy do przypraw. Zwłaszcza w pierw-
szym okresie produkcji dominowało wzor-
nictwo w  stylu Ludwika Filipa, ale je syste-
matycznie poszerzano. Puklowane brzuśce 
naczyń obwiedzione były dekoracyjnymi ta-
śmami wypełnionymi cyną, w formie winnej 
latorośli, kontrastującymi z gładkimi, często 
złoconymi wnętrzami.

W 1844 r. Fraget podjął strategiczną dla 
swojej przyszłości decyzję i  zakupił rozległą 
posesję przy ul. Elektoralnej, na granicy re-
zydencjonalnej i  przemysłowej części mia-
sta. Zbudował tam jeden z najnowocześniej-
szych zakładów platerniczych w tej części Eu-
ropy i stał się na wiele lat jednym z głównych 
dostawców platerów na rynki ziem polskich 
i całego cesarstwa rosyjskiego.

W roku 1847 spragniony nowinek przed-
siębiorca odbył podróż po Europie, na wzór 
dawnych wędrówek czeladniczych, aby za-
poznać się z najnowszymi metodami wyrobu 
przedmiotów platerowanych. Odwiedził Pa-
ryż, Berlin i Wiedeń. Rok później sprowadził 
z Francji z firmy Christofle maszyny i otwo-
rzył galwanizernię, a w 1857 z Wiednia przy-
wiózł urządzenia do produkcji sztućców na 
skalę przemysłową. W  celu najsprawniejsze-
go wdrożenia opłacalnej technologii popro-
sił o pomoc pierwszego chemika firmy Chri-
stofle (to istniejąca do dziś, najsłynniejsza wy-
twórnia platerów francuskich), który zadbał 
o wdrożenie ulepszonej przez Christofle’a me-
tody panów Roult i  Elkingtona. Współpra-
ca firm trwała co najmniej do czasu pierwszej 

2 | Zabudowania fabryki 
przy ul. Elektoralnej, 
fragment arkusza rachunku 
firmowego fabryki J.Frageta 
(ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Warszawie, 
Zbiór Korotyńskich)
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wojny światowej. Stopniowo zarzucano me-
todę produkcji trwałych, świetnie naśladują-
cych prawdziwe srebra (wagą i  formą) plate-
rów, ustępując na rzecz artykułów tańszych, 
ale za to dostępnych coraz szerszym rzeszom 
odbiorców. Dziś produkowane tamtą solidną 
metodą przedmioty, odnajdywane w  handlu 
antykwarycznym, to prawdziwe rarytasy (!), 
o których w owym czasie pisano: „odznacza-
ły się przed wszystkiemi innemi dokładnym po-
wleczeniem, trwałością, czystością roboty i piek-
nymi kształty […]”.

Pierwsze pięćdziesięciolecie istnienia fir-
my cechowało rosnące systematycznie za-
trudnienie – od 17 pracowników w 1839 r., 
45 – w  1845, 150 – w  1847, aż do 262 
w  1879  r. Wytwarzano przedmioty korpu-
sowe stanowiące elementy zastawy stołowej 
i  toaletowej, jednocześnie stopniowo roz-
szerzano ofertę sztućców, powstawały też 
przedmioty do sprawowania różnych obrzę-
dów religijnych.

W lipcu 1867 r. zmarł Józef Fraget, a stery 
rządu w fabryce płynnie przeszły w ręce ener-
gicznego syna Juliana (1841-1906). Młody 
człowiek, kształcony m.in. na politechnice 
w Liège, stał się godnym kontynuatorem wy-
siłków ojca. Rozwijał on produkcję, a nade 
wszystko rozbudował sieć sklepów i  przed-
stawicielstw.

Już od około trzeciej ćwierci XIX  w. 
można mówić o naprawdę szerokiej ofercie. 
W  katalogach pojawiły się dziesiątki wzo-
rów naczyń. Od podstawowych talerzy, pół-
misków i waz po kompletne serwisy do kawy 
i  herbaty, a także pojedyncze kabarety, żar-
diniery, serwisy do jaj, kosze i koszyki o naj-
różniejszym przeznaczeniu. Podobnie jak 
u największych producentów z Niemiec, Au-
stro-Węgier czy Francji, podstawą oferty sta-
ła się szeroka gama utensyliów stołowych, 
w tym sztućców. Obok nakryć o podstawo-
wych wymiarach obiadowym i  deserowym, 
szybko edukującym się użytkownikom pro-
ponowano sztućce o  niezwykle wyszuka-
nym przeznaczeniu. Na listach wytwarza-
nych przedmiotów odnajdujemy sztućce do 
ryb i owoców, noże i widelce do tranżerowa-
nia, łopatki do ciast, ryb, pasztetów, kawio-
ru, owoców morza, koziołki, szpikulce do 
pieczystego, różnego rodzaju łyżki i  łyżecz-
ki o  precyzyjnie określonym przeznaczeniu 
(od dużych, wazowych, po te najmniejsze, 
do kawy). Sztuće można było kupić w  spe-
cjalnych kantynach zawierających komplety 
dla 6-24 osób, wraz ze sztućcami środka sto-
łu. Ofertę naczyń platerowanych wzbogaco-
no wkrótce elementami zastawy toaletowej. 
Dostępne były już nie tylko lustra w srebrzy-
stych ramach, ale i  dzbanki do wody, misy, 

3 | Świecznik 
zaprojektowany na Wystawę 
Światową w Paryżu 
w 1900 r., strona z katalogu 
firmy Fraget, wydanego po 
1907 r. (własność prywatna)

4 | Jeden z pary 
świeczników wykonanych na 
Wystawę Światową w Paryżu 
w 1900 r., ofiarowanych 
przez Fragetów do kościoła 
św. Karola Boromeusza przy 
ul. Chłodnej w Warszawie3 4
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pojemniki i szkatułki na kosmetyki, stosow-
ne kandelabry, oprawne w  plater szczotki 
i  pojemniki. Kolejną grupę odbiorców po-
zyskano, włączając do produkcji przedmioty 
używane do dekoracji świątyń oraz sprawo-
wania kultu religijnego zarówno w obrządku 
greckim, jak i łacińskim. Wśród tej oferty od-
naleźć można było: kielichy i puszki na ko-
munikanty, lampy przed obrazy, krzyże i reli-
kwiarze itp. Z końcem XIX w. wprowadzono 
także wyroby galanteryjne, takie jak garnitu-
ry na biurka, ramki, różnego rodzaju oświe-
tlenie, puchary jako nagrody w  zawodach 
sportowych oraz naczynia dla zakładów fry-
zjerskich.

Charakterystyczne i  poszukiwane wy-
roby, zwane warszawskimi srebrami, moż-
na było kupić w Warszawie, St. Petersburgu, 
Moskwie, Charkowie, Odessie, Tyflisie i wie-
lu innych miastach. Przyznawano im licz-
ne odznaczenia i wyróżnienia na krajowych 
i międzynarodowych wystawach. W 1896 r. 
firma nagrodzona została najwyższym od-
znaczeniem dla zakładu przemysłowego oraz 
tytułem dostawcy dworu carskiego. Od tej 
pory zakład miał prawo do wybijania na wy-
robach oraz wszelkich drukach godła cesar-
stwa rosyjskiego – orła dwugłowego. Popu-
larność produktów była tak wielka, „że w Ro-
sji nie chciano kupować innych platerów, tyl-
ko te z  »Marką« Fraget”. Ugruntowana re-
noma sprawiła, że pojawiły się na rynku fal-
syfikaty, opatrywane naśladującymi oryginał 

znakami. Przed ich kupowaniem ostrze-
gała prasa i  noty w  katalogach firmowych. 
Tymczasem Julian Fraget, wobec wzrastają-
cej konkurencji krajowej i  zagranicznej, po-
szukując indywidualnego oblicza dla cho-
dliwych wyrobów, zaprosił do współpracy 
w obszarze wzornictwa rodzimych artystów. 
Pokusili się oni o wprowadzanie do realizacji 
modeli naczyń z motywami zaczerpniętymi 
z  twórczości ludowej. W  ostatnim ćwierć-
wieczu XIX i u progu XX w. dla Frageta pro-
jektowali wybitni rzeźbiarze polscy, tacy jak: 
Antoni Kurzawa, Jan Kryński, Bolesław Je-
ziorański, Stanisław Jagmin i inni.

W ciągu ponad 190-letniej działalności 
fabryka wprowadziła na rynek ponad 3 tys. 
wzorów asortymentu wymienianego powy-
żej. Nadto Fraget przyjmował również poje-
dyncze zlecenia indywidualne na wyroby za-
równo z plateru, jak i z czystego srebra. Do 
niezwykłych realizacji należą: stół okryty 
platerowaną, grawerowaną blachą, pokaza-
ny na wystawie w Warszawie w 1845 r. (za-
mówienie: Belweder − Pałac Namiestnika), 
sukienki na obrazy z  przedstawieniem Ma-
donny, srebrne tabernakulum do kościoła pa-
rafialnego Fragetów w Warszawie, zamówio-
ne przez hrabinę Aleksandrę Potocką, oraz 
ogromne świeczniki wykonane na Wystawę 
Światową w  1900  r. w  Paryżu. Dzięki kon-
taktom z  prywatnymi kolekcjonerami wie-
my też o innych, nierejestrowanych dotych-
czas produktach firmy, chociażby takich, jak 
tabliczki wotywne, najpewniej wykonanych 
na pojedyncze zamówienie.

27 lipca 1906 r. zmarł Julian Fraget. Spad-
kobiercami zostali córka Maria oraz jej mąż, 
książę Czesław Światopełk-Mirski, i  to im 
przypadła w udziale trudna rola przeprowa-
dzenia firmy przez czas kryzysu, który zro-
dził się po 1918 r., wraz z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości, a utraceniem dostę-
pu do rynków blisko- i  dalekowschodnich. 
Produkcja, uwzględniająca dotychczas w du-
żej mierze potrzeby klienta ze Wschodu, za-
łamała się. Fabryka, ograbiona w czasie dzia-
łań wojennych z maszyn i narzędzi, musiała 
najpierw odbudować swoje podstawowe za-
soby. Okazała się konieczna zmiana profilu 
produkcji. Wiele wysiłku włożono we wpro-
wadzenie firmy w  nowe realia, korzystając 
z zaufania klientów i prawie 100-letniej tra-
dycji. Otwarto się ku wyraźnym zmianom 
stylistycznym oraz konieczności pozyskania 

5 | Serwisy do kawy 
i herbaty, strona z katalogu 
firmy J. Fraget, wydanego 
po 1907 r. (własność 
prywatna)
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odbiorcy instytucjonalnego, gwarantującego 
obfite i stałe zamówienia. Nowoczesne wzor-
nictwo w duchu art déco według projektów 
Julii Keilowej, świętujące triumfy na Mię-
dzynarodowej Wystawie w Paryżu w 1925 r., 
istotnie ożywiło produkcję i zbyt. Starannie 
wykonane, wyróżniające się stylistycznie na-
krycia, dostarczano w tym czasie na wszyst-
kie kontynenty świata, w  tym m.in. dwory 
szacha perskiego, króla serbskiego oraz króla 
rumuńskiego. Ponadto w kraju fabryka pro-
dukowała zastawy stołowe nie tylko dla pre-
zydenta Rzeczypospolitej, ale również dla 
polskich ministerstw, transatlantyckich li-
nii żeglugowych polskich i  rosyjskich (wy-
roby Frageta miał na wyposażeniu MS Bato-
ry – statek flagowy linii Gdynia-Ameryka), 
Towarzystwa Międzynarodowego Wagonów 
Sypialnych, kasyn i klubów oficerskich, szpi-
tali, najelegantszych polskich hoteli (Bristol, 
Polonia), prestiżowych restauracji i  pensjo-
natów.

Tak jak i  w  innych przedsiębiorstwach, 
modele atrakcyjne, poszukiwane i  chętnie 
kupowane produkowano przez długie lata. 
Pozwalało to klientom na stopniowe kom-
pletowanie zespołów o jednakowej dekoracji, 
a także na wymianę lub reperację uszkodzo-
nych egzemplarzy. Wyroby firmy Fraget stały 
się synonimem przedmiotów luksusowych, 
najwyższej jakości, godnych prezentów ślub-
nych i podarunków z okazji ważnych rocznic 
rodzinnych. Stały się wizytówką warszaw-
skiego przemysłu metalowego, były bowiem 
rozpoznawalne w kraju i za granicą.

Ogromne piętno na historii firmy odci-
snęła niestety druga wojna światowa. Zakłady 
w Warszawie, tak jak i większość miasta, zo-
stały zburzone. Po wojnie fabryka, reaktywo-
wana wysiłkiem dawnych pracowników, zo-
stała upaństwowiona. Na początku 1965 r. zo-
stała połączona z inną znaną warszawską wy-
twórnią platerów – fabryką Bracia Henne-
berg, i  zarejestrowana jako firma państwowa 
pod kadłubową nazwą Warszawska Fabryka 
Platerów HEFRA, utworzoną od pierwszych 
liter nazwisk dawnych właścicieli (HEnne-
berg i FRAget). Zakład produkcyjny, przenie-
siony w ostatnich latach do Legnicy, do zabu-
dowań firmy Lefana, stara się kontynuować 
najlepsze tradycje.

Platery firmy Fraget, a zwłaszcza te, któ-
re wytworzono do roku 1851 według tra-
dycyjnej metody, są rzadkością na rynku 

antykwarycznym. Inne, przede wszystkim 
te późniejsze, rozsiane są po zakątkach Eu-
ropy, Azji i  obu Ameryk, tak jak przedsta-
wicielstwa zakładu oraz ich nabywcy. Wciąż 
cieszą oko jako przykład świetnego mariażu 
sztuki i  produkcji masowej, z  zachowaniem 
ogromnej staranności i dbałości o szczegóły. 
Platery te stają się obecnie nierzadko obiek-
tami muzealnymi i kolekcjonerskimi; wędru-
ją wraz z właścicielami po całym świecie, sła-
wiąc spolonizowany ród Fragetów – ludzi za-
służonych dla podniesienia i utrwalenia kul-
tury przemysłowej, która kwitła na ziemiach 
polskich w XIX i XX stuleciu.

Joanna Paprocka-Gajek

6 | Mlecznik, plater 
na miedzi, wewnątrz 
złocony (własność 
prywatna)

7 | Sztućce deserowe, 
1849, plater na stopie 
mosiądzu (własność 
prywatna)

(zdjęcia: 4 – Zbigniew Reszka, 
6, 7 – Agnieszka Indyk)
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aldona tołysz

„Warszawa będzie odbudowana. 
Będzie ona liczyła 2 miliony 

mieszkańców i będzie ona 
piękniejszą niż dotychczas – 

wieszczył dziennikarz „Trybuny 
Robotniczej” w numerze 29 

z 1945 r., dodając z mocą 
– Wszyscy do akcji pomocy 

w odbudowie Warszawy!”. Ten 
wielokrotnie powtarzany apel 
zakorzenił się w świadomości 

społecznej, sprawiając, że łatwo 
jest zapomnieć o przedwojennych 

kamienicach, kryjących 
się w cieniu powojennych 

i współczesnych budowli stolicy.

Przedwojenne 
balustrady 

warszawskie
balustrady 

warszawskie
balustrady 

warszawskie



Mimo ogromu zniszczeń doko-
nanych w  strukturze miasta 
w czasie drugiej wojny świato-
wej (straty materialne wyno-

siły 84% wartości zabudowy i  wyposażenia 
technicznego stolicy według stanu z 1939 r.; 
za: Warszawa feniksem XX wieku. Statystyka 
Warszawy w 1945 r., Warszawa 2012), a tak-
że już po jej zakończeniu, w każdej z przed-
wojennych dzielnic Warszawy można zna-
leźć przykłady zabudowy mieszkaniowej, 
pochodzącej czy to z przełomu XIX i XX w., 
czy z  okresu dwudziestolecia międzywojen-
nego, z zachowanym w lepszym lub gorszym 
stanie detalem architektonicznym. Więk-
szość z  tych budynków to przykład typo-
wej, przedwojennej architektury mieszka-
niowej, jaką spotkać można w  wielu pol-
skich miastach. Owa „przeciętność”, będą-
ca często zarzutem dla zabytkowego budyn-
ku, pozwala jednak na przeprowadzenie ba-
dań nad kulturą materialną, szczególnie z za-
kresu technik budowlanych, upodobań este-
tycznych, wprowadzania nowinek technicz-
nych, współzależności między inżynierem, 
architektem i zleceniodawcą, wpływu ustaw 
i dyrektyw budowlanych na jakość i wygląd 
wznoszonych budynków, a także umożliwia 
zarysowanie typologii poszczególnych deta-
li architektonicznych. Za przykład niechaj 
posłużą balustrady klatek schodowych, które 
stanowią najliczniej i najlepiej reprezentowa-
ny detal przedwojennych kamienic w  War-
szawie.

Opublikowane w 1928 r. Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budow-
lanem i zabudowaniu osiedli po raz pierwszy 
ujednoliciło kwestię schodów w budynkach 
mieszkalnych, wskazując m.in. na koniecz-
ność użycia technik ogniotrwałych, pozosta-
wiając kwestię balustrad w gestii architektów 
(dekretem Naczelnika Państwa z 1919 r. do 
czasu wypracowania nowego prawa obowią-
zywały ustalenia narzucone przez byłych za-
borców). Potwierdza to również informacja 
zawarta w  popularnym wówczas Kalenda-
rzu Przeglądu Budowlanego, mówiąca o tym, 
iż „Wypełnienie balustrady może być rozma-
ite, albo składa się z gęsto ustawionych słupków 

[…], albo ze słupków i 2 lub więcej pasów rów-
noległych do poręczy, albo wreszcie z  inne-
go zakratowania” (Bolesław Mayzel, Scho-
dy, [w:] Kalendarz Przeglądu Budowlanego, 
Warszawa 1947 [przedruk z wydania 1939], 
t. II, s.  1000). Owa różnorodność znajduje 

1 | 2 | Fragment 
balustrady schodów 
głównych w kamienicy przy 
ul. Ząbkowskiej 6, 1890 (1) 
oraz balaska żeliwna tej 
balustrady; inwentaryzacja 
pomiarowo-rysunkowa (2)

1

2
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odbicie w  zachowanych przykładach balu-
strad warszawskich. 

W tym miejscu wypada wspomnieć o sa-
mych schodach, których wymiary i  liczba 
były konsekwencją wysokości budynku, ma-
teriałów użytych do budowy, a przede wszyst-
kim obliczeń konstrukcyjnych, znajdujących 
się w licznych w owym czasie podręcznikach 
inżynierskich, szczególnie autorstwa Stefa-
na Bryły. Jeszcze przed prawną normalizacją 
spotkać można schody o  nieparzystych bie-
gach i różnych wymiarach, zgodnie z ówcze-
snymi zaleceniami: „szerokość [schodów] po-
winna być taką, by na stopniu można było wy-
godnie postawić nogę, lecz jest to warunek bar-
dzo względny” (M., O najodpowiedniejszych 

rozmiarach stopni schodowych, „Przegląd 
Techniczny”, z. 17, 1898, s. 297-298). Zmia-
ny w  obrębie schodów najłatwiej dostrzec 
porównując przekroje stopni, w których po-
czątkowo, analogicznie do wykonywanych 
w konstrukcji drewnianej, akcentowano wy-
datnym noskiem krawędź stopnicy (schody 
ceglane i kamienne), by wraz z postępem zlać 
stopień w jedną, betonową, prefabrykowaną 
bryłę.

Prócz niewątpliwie istotnej funkcji no-
śnej i komunikacyjnej, klatka schodowa, sta-
nowiąca część wspólną budynku, była po-
strzegana jako część reprezentacyjna ka-
mienicy. Dobitnie świadczy o  tym porów-
nanie wystroju głównych klatek schodo-
wych z  bocznymi, a także dobór materia-
łów w  budynkach zlokalizowanych w  bo-
gatszych i biedniejszych dzielnicach miasta. 
Nie do przecenienia jest również wpływ mo-
dernistycznej postawy architektów, kładą-
cych nacisk na formę i funkcję, co nie prze-
szkadzało jednak w  tworzeniu wnętrz o  in-
dywidualnym i  dopracowanym charakte-
rze. Najpopularniejszym materiałem wyko-
rzystywanym do wykończenia stopnic scho-
dów były płyty z  białego marmuru (szcze-
gólnie w  kamienicach śródmiejskich) oraz 
terazzo (rodzaj lastryka), którego trwałość 
i koszt wykonania, przy jednoczesnej atrak-
cyjności wizualnej, pozwoliły na niemal cał-
kowite zdominowanie rynku w  latach trzy-
dziestych XX  w. Chociaż współcześnie la-
stryko kojarzyć może się z materiałem mało 
wyszukanym, ówczesne zakłady produkcyj-
ne oferowały terazzo o rozmaitym uziarnie-
niu i  gamie barwnej, sięgającej od jasnego 

3 | 4 | Fragmenty 
balustrad schodów 
głównych w kamienicach 
przy ul. Nowogrodzkiej 44, 
1903-1904 (3),  
Inżynierskiej 9, 1911- 
-1912 (4); inwentaryzacja 
pomiarowo-rysunkowa

5 | Fragment balustrady 
schodów głównych 
w kamienicy przy 
ul. Targowej 44, 1914; 
inwentaryzacja pomiarowo- 
-rysunkowa

3

5

4
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beżu, często wykorzystywanego w  budyn-
kach autorstwa Jerzego Gelbarda i  Roma-
na Sigalina, poprzez pomarańcz, róż, bor-
do, zieleń, szarość, do głębokiej, podkreślo-
nej gdzieniegdzie błyskiem białej masy per-
łowej, czerni. Częstym rozwiązaniem było 
również zestawianie stopni z lastryka z ukła-
danymi na podestach płytkami ceramiczny-
mi czworo- i  ośmiobocznymi lub w  kształ-
cie tzw. irysków bądź gorsecików. Jednorod-
ne lub kontrastowe zestawienia kolorystycz-
ne płytek ceramicznych czy lastryka na scho-
dach i podestach, bordiury i różnokolorowe 
geometryczne wzory na spocznikach stano-
wiły o charakterze wnętrza kamienicy, które 
często odbiegało od wystroju jej elewacji.

O ile przekształcenia w warstwie wizual-
nej posadzek na klatkach schodowych wy-
nikały głównie z  narzuconych norm praw-
nych, udoskonalenia dotychczas stoso-
wanych i  wprowadzenia nowych materia-
łów wykończeniowych oraz z  nowego, mo-
dernistycznego podejścia do architektury, 
o tyle w przypadku balustrad można stwier-
dzić dużo większą zależność od ówczesnych 
upodobań estetycznych w  obrębie istnieją-
cych nurtów architektonicznych. Do po-
pularności żeliwnych balasek, które zapo-
czątkowały spektakularny rozwój balustrad 
w  budownictwie mieszkaniowym, przy-
czyniły się zarówno względy ekonomiczne 
(np. dostępność elementów prefabrykowa-
nych), estetyczne (dekoracyjna, reprezenta-
cyjna forma), jak i względy bezpieczeństwa. 
Już w  1848  r. w  Królestwie Kongresowym 
opublikowany został Ukaz, wzbraniający 
urządzania w domach prywatnych na balko-
nach i  tarasach poręczy drewnianych, w  któ-
rym za obowiązującą zasadę przyjęto uży-
wanie poręczy żelaznych lub „z surowca od-
lanych”. Norma ta została powtórzona także 
w  art. 196 Ustawy budowlanej cesarstwa ro-
syjskiego z 1900 r. wraz z późniejszymi uzu-
pełnieniami, obejmującej również „gene-
rał-gubernatorstwo warszawskie”. Chociaż 
nie wspomniano o przyczynach takiego po-
stanowienia, łatwo domyślić się, że kryły się 
za nim zarówno względy przeciwpożarowe, 
jak i  wytrzymałość żelaza oraz żeliwa. Wy-
daje się słuszne przypuszczenie, że cechy te, 
wraz ze spadającą ceną wyrobów żeliwnych, 
przyczyniły się do popularności balasek że-
liwnych w drugiej połowie XIX w., szczegól-
nie w rozwijających się ośrodkach miejskich, 

do których można przecież zaliczyć również 
ówczesną Warszawę.

Omawiając balustrady żeliwne można 
posłużyć się typologią zaproponowaną przez 
prof. Jadwigę Roguską w artykule Detal i de-
koracja w  architekturze mieszkaniowej War-
szawy w  drugiej połowie XIX i  na począt-
ku XX wieku: wystrój schodów. Zarys typo-
logii i  ewolucji formy wybranych elementów 
(„Kwartalnik Architektury i  Urbanistyki”, 
t. LIII, z. 1, 2008, s. 65-85). Autorka wskazu-
je w nim na bezpośrednie zapożyczenie form 
najwcześniejszych balasek od drewnianych, 
toczonych tralek oraz ich ewolucje od ele-
mentów z motywem liści akantowych i wici, 
poprzez zgeometryzowane formy kompozy-
cji kandelabrowych, o zaakcentowanych pio-
nach i poziomach, ramy wypełnione dekora-
cją floralną lub plecionkową, aż do balasek 
kopiujących balustrady wykonywane w tech-
nice kowalsko-ślusarskiej. Na marginesie 
należy wspomnieć o  tym, że balaski żeliw-
ne były produkowane w  niezmienionej for-
mie przez wiele lat, o czym świadczy chociaż-
by katalog z  1934  r. Fabryki Odlewów Że-
laznych – Zakłady Mechaniczne i Niklowa-
nia – S. Kronenblum w Końskiem. Wykorzy-
stywanie w tym samym czasie różnych typów 
balasek oraz stosowanie ich jako form zapóź-
nionych na bocznych klatkach schodowych 
utrudnia datowanie budynków na podstawie 
tego detalu architektonicznego.

Nieco łatwiej jest w przypadku balustrad 
wykonanych w technice kowalsko-ślusarskiej. 

6 | Fragment balustrady 
schodów głównych 
w kamienicy przy ul. 
Koszykowej 35, 1913-19146
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Wraz z odkryciem techniki produkcji nowe-
go, podatnego na obróbkę, uszlachetnione-
go żelaza i  stali możliwe stało się produko-
wanie balustrad, które poprzez różnorodne 
zestawienia elementów gotowych, takich jak 
trybowane nakładki floralne i geometryczne, 
nasadki czy przewiązki, pozwalały na stwo-
rzenie form zindywidualizowanych, nawią-
zujących do dawnego rzemiosła artystycz-
nego. Nowy materiał umożliwiał kucie, cią-
gnienie, zginanie, skręcanie, wytłaczanie, 
przewlekanie, łączenie na nity, śruby oraz 
spawanie, co skwapliwie wykorzystywali wy-
konawcy warszawskich balustrad. Przejście 
między balaskami żeliwnymi a żelaznymi ba-
lustradami zaowocowało obopólną inspira-
cją. Z jednej strony między balaski wprowa-
dzano żelazne pręty, zapewniające całkowi-
cie dekoracyjny efekt „ciągłości” tak wyko-
nanej balustrady, z drugiej wykonywano po-
jedyncze, niepołączone ze sobą balaski z wy-
giętych profili żelaznych, co obniżało stabi-
lizację całej bariery (ul. Ząbkowska 6). Pod 
względem technicznym bowiem balustra-
dy żelazne pozwoliły na budowanie stosun-
kowo lekkich konstrukcji, które poprzez za-
stosowanie płaskowników, ciągnących się 
wzdłuż biegów schodów, były zarówno sta-
tyczne, dekoracyjne, jak i odporne na uszko-
dzenia mechaniczne (zespolone ze sobą ele-
menty były mniej podatne na pęknięcia i me-
chaniczne uszkodzenia od relatywnie kru-
chego żeliwa). Sama konstrukcja balustrad 
była dość prosta – słupki metalowe, najczę-
ściej o  przekroju kwadratowym (2 x 2 cm, 
2,1 x 2,1 cm) zlokalizowane były co drugi 
lub co trzeci stopień. Nie było to jednak ści-
słą regułą, stosowano również mniejsze lub 
większe zagęszczenie słupków, w  zależności 
od ciężaru i  charakteru opracowania balu-
strady. Słupki te ujęte były z jednej lub z obu 
stron przez płaskowniki (w pierwszej ćwier-
ci XX w. najczęściej o przekroju ceownika), 
a przestrzeń między słupkami zapełniały ele-
menty dekoracyjne. Ważną rolę dla stabiliza-
cji odgrywał również, najczęściej drewniany, 
pochwyt balustrady. Jak wskazuje prof. Ja-
dwiga Roguska, pierwsze balustrady wyko-
nywane w technice kowalsko-ślusarskiej po-
jawiły się już pod koniec XIX w., a ich pla-
styczna dekoracja, wykorzystująca elemen-
ty pionowe, spiralne, esownice, zwitki i wici, 
a także skręcone wokół własnej osi słupki, 
budowana była w  płaszczyźnie balustrady, 

z tendencją do wychylania elementów i two-
rzenia głębi (ul. Krucza 47 a, ul. Nowogrodz-
ka 44, ul. Inżynierska 9). Opracowanie takie 
pojawia się nie tylko w  kamienicach wzno-
szonych na przełomie XIX i XX w., ale tak-
że w  realizacjach z  lat dwudziestych XX  w. 
Wybór tej formy to niejako odniesienie do 
tradycji, która wyparta została wraz z nadej-
ściem modernizmu. Echem takiego sposo-
bu konstruowania balustrad są bariery se-
cesyjne, w  których wykorzystano metalowe 
aplikacje, przechodzące to z jednej, to z dru-
giej strony słupków. Zastąpienie dotychcza-
sowych liści akantowych i  uproszczonych 
kwiatów elementami zapożyczonymi z  ro-
dzimej flory, oparcie konstrukcji na  asyme-
trycznie zwiniętych spiralach, kontrast mię-
dzy pustą i  wypełnioną przestrzenią balu-
strady, a także zastosowanie aplikacji o  po-
wyginanych (zwiniętych do wnętrza) krawę-
dziach stanowi charakterystyczną cechę re-
alizowanych w tym stylu balustrad (ul. Kło-
potowskiego 38, ul. Stalowa 50).

Stosowane na początku XX  w. barie-
ry o  wertykalnej artykulacji opierają się na 
wspomnianej wyżej ramie, stworzonej przez 
słupki i płaskowniki, którą wypełniają najczę-
ściej gęsto ustawione nitowane pręty. Taka 
podstawowa forma jest charakterystycz-
na dla kamienic zlokalizowanych w  bied-
niejszych dzielnicach, a także dla bocznych 
klatek schodowych i pojawia się do lat trzy-
dziestych XX w. Dla reprezentacyjnych kla-
tek schodowych przewidziano wersje o  bo-
gatszym rysunku. W okresie wczesnego mo-
dernizmu do najpopularniejszych motywów 
dekoracyjnych należy wygięta łukowato li-
stwa, przypominającą feston, spinająca górne 
odcinki słupków (miejsce styku najczęściej 
osłonięte jest aplikacją w formie zgeometry-
zowanego kwiatu; ul. Nowogrodzka 6/6a, 
ul. Targowa 44). Pojawiają się także elemen-
ty owalne, trójkątne, równoległoboczne, wy-
gięte w kształt meandra lub zakończone spi-
ralą pręty, umieszczane między słupkami lub 
pionowymi prętami balustrady, a także pun-
cowane/trybowane plakiety dwustronne 
(ul. Chłodna 34, ul. Koszykowa 35, ul. No-
wogrodzka 18, ul. Poznańska 3, ul. Próż-
na 12, ul. Sienna 45, ul. Targowa 46). Róż-
norodność ich zestawień świadczy o bogatej 
wyobraźni projektantów i wykonawców. 

Na koniec lat dwudziestych i  początek 
trzydziestych XX  w. przypada prawdziwy 
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„boom” inwestycyjny, którego inicjatorem 
jest samo państwo. Ustawa o ulgach dla nowo 
wznoszonych budowli z  1933  r. przewidy-
wała m.in. zwolnienie od podatku od nie-
ruchomości lub budynku oraz innych opłat 
z podatkami związanych na okres 15 lat, je-
śli tylko owa budowa „wykończona będzie 
do 1940 r. […] od chwili chociażby częściowe-
go […] użytkowania”. Jak można dowiedzieć 
się z  odczytu Stefana Starzyńskiego Rozwój 
stolicy (Odczyt wygłoszony w dniu 10 czerwca 
1938 r. na zebraniu urządzonym przez okręg 
stołeczny Związku Rezerwistów, Warszawa 
1938), takie działania znalazły odzwiercie-
dlenie w  praktyce. Zabudowa miasta wzra-
stała systematycznie, szczególnie na przed-
mieściach, wzdłuż wytyczanych arterii miej-
skich – ul. Grochowskiej, Radzymińskiej czy 
Puławskiej. Tam też znaleźć można przykła-
dy ówczesnej miejskiej zabudowy z zachowa-
nym detalem architektonicznym. Ta nowa, 
modernistyczna zabudowa wymagała innego 
podejścia do projektowania wnętrz. Elemen-
ty wyposażenia miały być estetyczne, ekono-
miczne, funkcjonalne, łatwe i szybkie w wy-
konaniu oraz wytrzymałe. Jakby na prze-
kór wcześniejszej zabawie z figurami geome-
trycznymi, od lat trzydziestych XX w. prym 
zaczęła wieść linia. Zamiast dwóch par pła-
skowników, umieszczonych z obu stron słup-
ków, pojawiły się listwy u dołu, pośrodku lub 
na całej wysokości słupka, zagęszczone lub 
pojedyncze, symetryczne lub asymetrycz-
ne, a także profilowane listwy, pręty, szero-
kie i wąskie pasy walcowanej blachy, docho-
dzące lub ujmujące słupek z obu stron, nani-
zane na słupek, przechodzące przez niego, 

przynitowane, łączone na zakładkę albo do-
spawane (al. 3 Maja 7, ul. Bliska 21, ul. Gro-
chowska 267). Obok wspomnianych wyżej 
wertykalnych i horyzontalnych układów de-
koracji spotkać można stosunkowo popular-
ne wypełnienie z  ukośnych lub skrzyżowa-
nych prętów (w formie litery „X”), o  połą-
czeniu zamaskowanym prostokątną, przy-
nitowaną blachą (al. Niepodległości 165, ul. 
Odyńca 13). Zachowały się również przykła-
dy balustrad, w których zamiast słupków pro-
stych stosowano wygięte (al. Niepodległości 
142). Jednocześnie z klasycznymi barierami 
metalowymi, zakotwiczonymi bezpośrednio 
w stopnicy, pojawiać zaczęły się także bariery 
na cokole murowanym (wydaje się, że jest to 
element zapożyczony z  klatek schodowych 

7 | 8 | Fragmenty 
balustrad schodów głównych 
w kamienicach przy 
ul. Poznańskiej 3, 1914 (7), 
Próżnej 12, 1910 (8); 
inwentaryzacja  
pomiarowo-rysunkowa

9 | Fragment balustrady 
schodów głównych 
w kamienicy przy 
al. Niepodległości 142, 
1937-1938; inwentaryzacja 
pomiarowo-rysunkowa

7 8
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zbudowanych wokół dźwigów osobowych), 
który poprzez redukcję elementów metalo-
wych stworzył nowy typ bariery murowanej 
z dekoracyjnym pochwytem (ul. Sienna 43).

Na tym tle wyróżniają się projekty indy-
widualne, których kilkadziesiąt zachowa-
nych przykładów świadczy o dobrym warsz-
tacie projektantów, umiejętnie łączących wy-
strój elewacji z dekoracją wnętrza budynku. 
Wśród modernistycznych balustrad na szcze-
gólną uwagę zasługują te, które przeznaczo-
no dla kamienic luksusowych. Projekty zre-
alizowane w budynkach w stylu art déco naj-
częściej odchodzą od klasycznej ramy, akcen-
tując dominantę słupka czy to poprzez jego 
zdwojenie, zagęszczenie pionowej artykula-
cji, czy też poprzez wprowadzenie dekora-
cji, z  wykorzystaniem elementów z  polero-
wanego mosiądzu. We wcześniejszych reali-
zacjach równowagę kompozycji zapewnia-
ło niemal „graficzne” wypełnienie między 
słupkami, stopniowo redukowane do nie-
zbędnego dla bezpieczeństwa użytkowni-
ków minimum (ul. Glogera 3, ul. Grójecka 
40 a). W luksusowych budynkach moderni-
stycznych, gdzie o prestiżu świadczył eksklu-
zywny szyb windowy, balustrada miała zde-
cydowanie mniejsze znaczenie. Skromną for-
mę w postaci geometrycznych podziałów lub 
zmultiplikowanych słupków połączonych za 
pomocą dolnej taśmy lub wyłącznie pochwy-
tu rewanżował materiał, z którego wykonano 
balustrady i ich wykończenie lub precyzyjne 

opracowanie (al. Niepodległości 157). Jako 
ostatni wśród typów barier należy wspo-
mnieć balustrady budowane w jednej płasz-
czyźnie, czyli takie, które przechodziły przez 
środek duszy schodów, tworząc niemal nie-
zależną, zakotwiczoną punktowo w  kon-
strukcji schodów kratownicę, przechodzącą 
przez wszystkie piętra. Pomimo, że w  War-
szawie zachowały się nieliczne przykłady ta-
kich balustrad, to zachwyca ich przemyślana 
konstrukcja i dekoracja. Wśród zachowanych 
przykładów znaleźć można zarówno barierę 
secesyjną (Al. Jerozolimskie 51), w stylu „na-
rodowym” (ul. Narbutta 50), jak i moderni-
stycznym (ul. Poznańska 12). 

Mówiąc o  balustradach, nie można po-
minąć takich elementów, jak sposób zako-
twiczenia słupka oraz kształtowanie po-
chwytu. Z  pomocą przychodzi tu ponow-
nie wspomniany wyżej Kalendarz Przeglą-
du Budowlanego: „Słupki osadza się w  stop-
niach […] w  6-8 cm głębokich stożkowych 
gniazdach, które następnie zalewa się zapra-
wą cementową. Jeżeli zależy na zwiększeniu 
użytecznej szerokości schodów to balustradę 
można umocować z  boku […]”. Chociaż au-
tor tekstu nie wspomina o  sposobach za-
maskowania gniazda, to ich rezultaty obser-
wować można w praktyce. Rozety maskują-
ce, początkowo odlewane, później wybijane 
z blachy, produkowane były w kilku warian-
tach. Najpierw przybierały kształt zmultipli-
kowanych, stożkowo ułożonych pierścieni, 
czasem formą nawiązujących do profilowa-
nego cokolika. Nieco później rozpowszech-
niły się nakładki kwadratowe profilowa-
ne oraz stożkowe, o  krawędziach zbudowa-
nych na łuku. Te ostatnie, charakterystyczne 
dla balustrad modernistycznych, wykonywa-
ne były najczęściej z mosiądzu. Dla słupków 
o nietypowych przekrojach lub indywidual-
nej formie projektowano specjalne nakład-
ki np. w formie spłaszczonego walca lub gra-
niastosłupa. Prawdziwe pole do popisu wy-
obraźni stanowił jednak pochwyt balustrady, 
osadzony na przynitowanej, później przyspa-
wanej do słupków szynie. Najbardziej rozpo-
wszechnione były pochwyty asymetryczne 
w  kształcie walca przechodzącego w  profi-
lowany cokolik (balustrady z przełomu XIX 
i XX w.). Ewolucja tej formy polegała przede 
wszystkim na zgeometryzowaniu zarów-
no podstawy, jak i  „właściwego” pochwytu 
(wśród wariantów spotkać można pochwyty 

10 | Fragment 
balustrady schodów 
głównych w kamienicy 
przy ul. Grójeckiej 40 A, 
1930-1931
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w  przekroju owalne, zbliżone do kwadratu, 
prostokąta o  zaoblonych krawędziach). Na 
początku wieku pojawiać zaczęły się także 
pochwyty symetryczne, w przekroju zbliżo-
ne do owalu o profilowanych bocznych kra-
wędziach, których stopniowo upraszczana 
forma z czasem przeszła w ścięty u podstawy 
owal. Redukcja ta polegała na „wycinaniu” 
bocznych krawędzi pochwytu, podkreślaniu 
symetrii wypukłym profilem lub wgłębnym 
„przedziałkiem”. Symetryczne, zredukowa-
ne pochwyty często przybierały kształt usta-
wionych w pionie lub poziomie prostokątów 
o zaoblonych krawędziach.

Zaproponowany wyżej podział na bala-
ski żeliwne i balustrady wykonane w technice 
kowalsko-ślusarskiej, wynikający z przyjętego 
kryterium materiałowego, nie wyczerpuje bo-
gactwa tematu. Na opracowanie czekają jesz-
cze balustrady drewniane i  kamienne. Roz-
winięcia wymagają także zagadnienia stricte 
konstrukcyjne i materiałowe, a także uwarun-
kowania prawne, ekonomiczne, gospodar-
cze, społeczne i historyczne, mające niebaga-
telny wpływ na kształtowanie wnętrz klatek 
schodowych, które zostały zaledwie zasygna-
lizowane w powyższym artykule. W kontek-
ście detalu architektonicznego bez odpowie-
dzi pozostaje również pytanie o  współzależ-
ność między projektantem, wykonawcą a zle-
ceniodawcą, która wymaga gruntownych ba-
dań, co w  obrębie Warszawy, ze względu na 
duże zniszczenia dokumentacji archiwalnej, 
jest zadaniem niezwykle trudnym. Pomimo 
tak wielu znaków zapytania, dokumentacja 
detalu przynosi również odpowiedzi szcze-
gólnie w kwestii datowania i wartościowania 
budynków zabytkowych, a także prowadzo-
nych prac konserwatorskich (rekonstrukcji 
i naprawy). Konieczne są dalsze badania, któ-
re pozwolą na poszerzenie wiedzy na temat 
popularności prądów artystycznych w  prak-
tyce architektonicznej, szybkości wprowadza-
nia nowinek technicznych oraz zmian w po-
strzeganiu architektury mieszkaniowej oma-
wianego okresu, ujawniających się chociaż-
by w  nowych układach funkcjonalno-prze-
strzennych klatek schodowych. Jak łatwo za-
uważyć, zaprezentowany powyżej zarys typo-
logii balustrad wraz z elementami konstruk-
cyjnymi stanowi zaledwie próbę uchwycenia 
przemian stylistycznych tego detalu archi-
tektonicznego, który coraz częściej, również 
dzięki zaostrzanym przepisom budowlanym, 

narażony jest na zgubne dla jego formy prze-
kształcenia (wszystkie zinwentaryzowane 
przeze mnie balustrady są niższe niż narzuco-
na minimalna dopuszczalna wysokość balu-
strad w budownictwie wielomieszkaniowym, 
wynosząca 110 cm − § 298 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 
w  sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i  ich usytuowa-
nie). Pozostaje mieć nadzieję, że coraz szerzej 
prowadzone badania nad wystrojem wnętrz 
przedwojennych kamienic mieszkalnych za-
owocują większą świadomością i  wrażliwo-
ścią na poszczególne elementy detalu archi-
tektonicznego, zarówno wśród użytkowni-
ków, historyków sztuki, architektów, środo-
wiska konserwatorskiego, jak również wśród 
ustawodawców, decydujących o  ochronie 
i zabezpieczeniu budynków mieszkalnych.

Aldona Tołysz

Podstawą dla niniejszego artykułu jest dokumen-
tacja wybranego, warszawskiego detalu architekto-
nicznego pt. Katalog detalu architektonicznego – de-
tal metalowy od końca XIX w. do lat 30. XX w., opra-
cowana przez autorkę powyższego tekstu w ramach 
otrzymanego w 2013 r. stypendium Funduszu Pro-
mocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Katalog jest dostępny w  biblio-
tece Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków 
w Warszawie.

11 | Fragment 
balustrady schodów 
głównych w kamienicy 
przy ul. Poznańskiej 12, 
1938 

(ilustracje: Aldona Tołysz)11
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Warszawska 
kowalszczyzna

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

W XVII i XVIII w. War-
szawa stała się znaczą-
cym ośrodkiem ko-
walstwa artystyczne-

go. Prace z tej dziedziny pojawiały się 
zarówno w obiektach istniejących, jak 
i  w  nowo wznoszonych. W  kamieni-
cach mieszczańskich były to drzwi 
drewniane obite blachą żelazną, kra-
towe drzwi ażurowe oraz kraty w nad-
świetlach drzwiowych. W  kościo-
łach warszawskich wbudowano wie-
le krat żelaznych, w  większości sta-
nowiących zamknięcia kaplic. Zupeł-
nie nowymi wyrobami były żelazne 
ambony, tradycyjnie dotychczas wy-
konywane w  materiale drewnianym 
lub kamiennym. Terytorialny rozwój 

Warszawy XVIII w. i związana z tym 
budowa licznych rezydencji pałaco-
wych spowodowały z  kolei zapotrze-
bowanie na artystyczne wyroby ko-
walskie do dekoracji elewacji i  dzie-
dzińców. Pojawiły się one w  postaci 
balustrad balkonów oraz w  elemen-
tach bram i ogrodzeń. 

Wśród zabytków warszawskich 
tak dotkliwie zniszczonych w  czasie  
ostatniej wojny szczęśliwie ocalało 
wiele elementów dawnego rzemiosła 
kowalskiego. Zachowały się one na-
wet w  prawie całkowicie zburzonych 
obiektach, takich jak katedra czy ko-
ściół sakramentek na Nowym Mie-
ście. Wiele przetrwało w  zrujnowa-
nych kamienicach staromiejskich.

Najstarsze siedemnastowieczne  
elementy kowalskie zachowały się 
w  kamienicach rynkowych, a zwłasz-
cza w  najmniej poszkodowanej pie-
rzei po stronie Dekerta. Są one jesz-
cze bardzo silnie związane z  rodzimą 
tradycją i  wzorami sięgającymi śre-
dniowiecza. Przede wszystkim pełniły 
funkcję użytkową, dlatego ich dekora-
cja jest bardzo skromna. Drzwi w por-
talach i  otworach do piwnic mają 
skrzydła obite arkuszami blachy żela-
znej, na które nałożone są pasy z żela-
za użyte w celach dekoracyjnych; po-
prowadzone ukośnie tworzą kratow-
nicę w  formie rombów. Na skrzyżo-
waniach pasów lub w środku rombów 
przytwierdzone są ożywiające całość 
rozetki. Przykładem takiego rozwiąza-
nia są drzwi w monumentalnym por-
talu wejściowym kamienicy Talantow-
skiej w rynku pod nr. 38. Okute drzwi 
w mniejszym wymiarze występują też 
w parterach fasad jako zamknięcie zsy-
pów do piwnic. Znajdują się one rów-
nież w fasadzie kamienicy nr 38, a tak-
że w  kamienicach: Falkiewiczowskiej 
nr 28 i Kazubowskiej nr 30.

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

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

1| Rynek, kamienice nr 28 i 30 – drzwi obite 
blachą w portalach i otworach piwnicznych  

1
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Począwszy od wieku XVIII, deko-
racja drzwi obijanych blachą staje się 
bardziej urozmaicona, stosowane są 
pasy w  zwijające się woluty w  kształ-
cie litery „C”, zakończenia zaś wolut 
i  skrzyżowania przyozdobione są ro-
zetkami. Zachowane tego typu drzwi 
z połowy XVIII w. znajdują się w por-
talach wejściowych na Starym Mieście 
przy ul. Nowomiejskiej nr 13 (prze-
niesione z ul. Piwnej nr 35) i na No-
wym Mieście przy ul. Freta 14. 

Zarówno w XVII, jak i w XVIII w. 
w  stosunku do drzwi obijanych bla-
chą znacznie bogatsza była dekoracja 
nadświetli nad nimi. W XVII w. wy-
stępowały rozwiązania osiowe, z  li-
śćmi z ciętej blachy pośrodku i  spira-
lami z  okrągłych prętów po bokach. 
W  prawie wszystkich portalach ka-
mienic staromiejskich po stronie De-
kerta ocalały tego typu siedemnasto-
wieczne kraty w nadświetlach drzwio-
wych. W XVIII w. w nadświetlach za-
częto już stosować kompozycje bez 
osi pionowej, o  promienistym ukła-
dzie, z  motywami w  kształcie litery 
„C”, lecz zwróconymi do siebie i  na 
stykach z  przewiązkami. W  porta-
lu kamienicy przy ul. Nowomiejskiej 
nr 13 znajduje się tego typu półkoli-
ste nadświetle z monogramem „IHS” 
(dawniej w  portalu kamienicy przy 
Szerokim Dunaju nr 7). 

W XVIII w. wewnątrz kamienic po-
jawiły się kraty kształtowane pod wpły-
wem nowych tendencji stylowych. 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

2 | Rynek, kamienica nr 38 – 
nadświetle drzwiowe w portalu 

3 | Rynek, kamienica nr 36 
– drzwi obite blachą w portalu 
z nadświetlem kratowym 

4 | Rynek, kamienica nr 38 – 
przegroda kratowa z drzwiami 
w sieni

2

3
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W sieni kamienicy rynkowej nr 38 znaj-
duje się przegroda kratowa z  tego wła-
śnie okresu, stanowiąca przykład du-
żych umiejętności ówczesnego rze-
miosła kowalskiego. Całość składa się 
z  dwuskrzydłowych drzwi, ozdobne-
go nadproża i ścianek bocznych. W ra-
mach podziałów pionowych i  pozio-
mych wprowadzone zostały tu motywy 
regencyjne wraz z  miękkim i  swobod-
nym ornamentem roślinnym. Przegro-
da ta w 1852 r. została sprzedana i zain-
stalowana w  budynku przy ul. Rymar-
skiej 2/4 (ulica ta dziś nie istnieje). Prze-
trwała tam czas ostatniej wojny i po jej 
zakończeniu powróciła w  1953  r. na 
swoje pierwotne miejsce. 

Zabytkowe elementy dawnej ko-
walszczyzny w większej skali zachowa-
ły się we wnętrzach wielu warszawskich 
kościołów zabytkowych. Pochodzą 
one z końca XVII i XVIII w. i zostały 

wykonane w miejscowych warsztatach. 
W większości stanowią zamknięcia ka-
plic, występują też w portalach drzwio-
wych i  kruchtach. Kraty w  portalach 
kaplicznych wypełniają cały otwór 
w  podziale na część dolną z  otwie-
ranymi skrzydłami i  górne nadświe-
tle. W kompozycji dolnej części stoso-
wane były podziały architektoniczne 
z  motywami esownic pomiędzy nimi. 
Półokrągłe nadświetla zaś rozwiąza-
ne były w układzie promienistym z or-
namentalnym wypełnieniem wolnych 
miejsc. W  takim typie są kraty w  ka-
tedrze w  portalu kaplicy Baryczków 
i  w  kościele dominikanów w  portalu 
kaplicy Kotowskich. Krata w katedrze 
w  marmurowych odrzwiach między 
nawą główną i kruchtą ma bardzo po-
dobny układ całości, lecz mniej deko-
racyjny w dolnej części. W ramach pio-
nowych prętów zastosowane zostały 

tu motywy w  formie koszy i  skręco-
nych liści. Półkolista górna część ma 
też wzór promienisty z  esownicami 
między prętami. Bardziej indywidu-
alne rozwiązanie mają kraty w  dwóch 
portalach w  prezbiterium kościoła 
św. Ducha. Wykonane zostały z  okrą-
głych wygiętych prętów zespolonych 
przewiązkami. Rombowe wolne miej-
sca między nimi zapełnione są elemen-
tami roślinnymi, figuralnymi i  heral-
dycznymi. Ukształtowane w  ten spo-
sób kraty mają charakter tkaninowy. 
Krata w kruchcie kościoła reformatów 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

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

5 | Katedra – nadświetle 
kraty w portalu między 
nawą główną i kruchtą 

6 | Kościół św. Krzyża 
– kosz ambony 

7 | Kościół dominikanów 
– krata kaplicy Kotowskich 

8 | Kościół NMP na Nowym 
Mieście – krata w kaplicy po 
lewej stronie prezbiterium 

9 | Kamienica 
Prażmowskich – fragment 
fasady z portalem 
wejściowym i balkonem 
pierwszego piętra  

(zdjęcia: Stanisław 
Grzelachowski) 
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po wybudowaniu została zdjęta i póź-
niej nie wróciła na swoje dawne miej-
sce; prawdopodobnie z biegiem lat ule-
gła złomowaniu. Gdyby dzieło to za-
chowało się, byłoby na polskim gruncie 
bardzo oryginalnym zabytkiem. W ko-
ściele w Gołuchowie koło Skierniewic 
znajduje się pochodząca z  Warszawy 
żelazna ambona rokokowa z  połowy 
XVIII w. Podobnie jak ambona w ko-
ściele św. Krzyża, ma bardzo bogatą or-
namentykę na ściankach kosza.

Wraz ze stołecznością Warszawy 
w  ciągu XVIII  w. na obrzeżach daw-
nego miasta powstało wiele rezyden-
cji i  pałaców. Przy kształtowaniu ich 
wystroju pojawiło się też zapotrzebo-
wanie na wyroby kowalskie w  posta-
ci balkonów, drzwi, ogrodzeń z  bra-
mami. Stylowo dostosowane były do 

ma również bardzo jednorodną kom-
pozycję w postaci powtarzalnych skrę-
conych esownic, wypełniających ca-
łość przegrody. Jeszcze inny rodzaj re-
prezentuje krata w kościele sakramen-
tek między prezbiterium a chórem za-
konnym. Jest to prosta, gęsta kratowni-
ca, z dolnym pasem w kształcie cokołu 
i  ornamentalnym nadświetlem z  mo-
nogramem maryjnym. Bardzo podob-
na krata o takim samym przeznaczeniu 
znajduje się w kościele wizytek. W ko-
ściele NMP na Nowym Mieście prze-
trwały dwie kraty zamykające kapli-
ce po obu stronach prezbiterium. Kra-
ta w  lewej kaplicy zachowuje styl ba-
rokowy, natomiast nowsza, z  1850  r., 
w  prawej, ma już charakter eklektycz-
ny. Również w kościele franciszkanów 
kaplica po lewej stronie prezbiterium 
zamknięta jest późnobarokową kratą 
z  motywami stylizowanych kwiatów 
i emblematem zakonu. 

Wśród barokowych dzieł sztuki ko-
walskiej wyjątkową pozycję zajmuje 
żelazna ambona w  kościele św. Krzy-
ża. Znany jest jej twórca – brat Miko-
łaj Tetar z miejscowego Zgromadzenia 
Misjonarzy, który w latach 1698-1726 
oprócz ambony wykonał też inne prace 
kowalskie dla swojego kościoła. Nowo-
ścią było, że przy zachowaniu tradycyj-
nej formy ambony wprowadzony zo-
stał przy jej kształtowaniu nowy mate-
riał żelazny. Zwieńczona baldachimem 
pięcioboczna ambona dostępna jest 
schodami z ażurową balustradą. Całość 
charakteryzuje się dobrym poziomem 
rzemieślniczego wykonawstwa. Umie-
jętności te niewątpliwie były potrzeb-
ne przy formowaniu bogatej dekora-
cji wstęgowej z  liśćmi akantu i mono-
gramami kościoła w każdym polu ścia-
nek ambony. Podobnie ozdobiony zo-
stał baldachim zakończony u góry ele-
mentem kwiatowym. W  detalu wi-
doczne są wpływy dekoracji regencyj-
nej, stosowanej wówczas we Francji. Te 
relacje artystyczne wynikały z  pocho-
dzenia zgromadzenia zakonnego z tego 
kraju. Innymi pracami brata Tetara są 
kraty na gzymsie we wnętrzu kościo-
ła, balustrady przy hełmach wież oraz 
nieistniejąca obecnie przegroda krato-
wa między prezbiterium i nawą głów-
ną. Przegroda ta w  niedługim czasie 

panującego już w  tym czasie roko-
ka. Rezydencjonalna kamienica Praż-
mowskich przy Krakowskim Przed-
mieściu z rokokową fasadą stanowi do-
bry przykład zastosowania kutych ele-
mentów żelaznych w  połączeniu z  ca-
łością jej wystroju. Pośrodku, w jej czę-
ści piętrowej nastąpiło umiejętne połą-
czenie trzech balustrad balkonowych 
z  licem elewacji poprzez odpowiednie 
ich wygięcie. Na parterze, też pośrod-
ku, w  płasko potraktowanym porta-
lu znajdują się drzwi obite blachą żela-
zną, pokryte dekoracją wstęgową z kra-
towym nadświetlem powyżej. Całość 
u  góry dopełniona jest kompozycją 
rzeźbiarską. Podobną architekturę jak 
kamienica Prażmowskich reprezentuje 
osiemnastowieczny pałac Małachow-
skich, usytuowany w pobliżu we wnęce 
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Zaniechany 
projekt wystroju 
dawnego mostka
.........................................................................................................................................

Cenimy urodę warszawskich 
parków. Są wśród nich i te 
bardziej znane i uczęszcza-
ne, jak Park Łazienkow-

ski, ale i  te o  charakterze lokalnym, 
jak np. mokotowski park przy pała-
cu „Królikarnia”. Z upodobaniem od-
wiedzają go okoliczni mieszkańcy. 
Jego wielkim walorem jest cisza, rzad-
ko zakłócana przez zorganizowane 
grupy zwiedzających, a także natural-
ność układu zieleni, niezmuszająca do 
poruszania się jedynie po wyznaczo-
nych, utwardzonych ścieżkach.

Centralnym obiektem parku jest 
piękny, osiemnastowieczny pałac, 
zaadaptowany po wojnie na Mu-
zeum Xawerego Dunikowskiego. 
W  drodze do pałacu trzeba przejść 
przez niewielki most nad głębokim 
na około 4,5 m jarem. Większość 
spacerujących, a szczególnie ci z po-
wojenną datą urodzenia, nie wie, 
że most był kiedyś pięknym przy-
kładem parkowej małej architektu-
ry. Przypominają o  tym archiwal-
ne zdjęcia mostu. Zestawienie ich 
ze stanem obecnym ujawnia, że zni-
kły kolumnowe latarnie, żeliwne ba-
rierki z  wazonikami oraz lwy i  lwi-
ce strzegące przejścia. To wszystko 
zastąpiły banalne, ceglane balustra-
dy, które niestety potwierdzają jakąś 
dziwną prawidłowość, że rozwiąza-
nia prowizoryczne są bardzo długo-
wieczne. W  tym konkretnym przy-
padku tymczasowe barierki prze-
trwały już prawie 70 lat.

ul. Miodowej. W  środkowym ryzali-
cie fasady wygięte ażurowe żelazne ba-
lustrady balkoników drugiego piętra 
oraz podłużne balustrady nad parte-
rem stylowo zostały powiązane z jej ro-
kokowym wystrojem.

Pod koniec XVIII  w. w  dziełach 
kowalszczyzny pojawiają się oznaki 
klasycyzmu. Następuje uproszczenie 
form i ograniczenie w stosowaniu de-
koracji. We wnętrzach kościołów i bu-
dynków świeckich jest coraz mniej no-
wych kutych wyrobów żelaznych, na-
tomiast głównie stosowane są w ogro-
dzeniach dziedzińców, bramach i ba-
lustradach balkonowych. Przykładem 
tych nowych tendencji stylowych jest 
ogrodzenie i  brama wejściowa dzie-
dzińca pałacu arcybiskupiego przy ul. 
Miodowej. W  kamienicy „Pod Sam-
sonem” przy ul. Freta 5, we wczesno-
klasycystycznej fasadzie w dwóch bal-
konikach nad parterem zachowały 
się kratowe ornamentalne balustra-
dy z wplecionymi inicjałami fundato-
ra. W  bardziej uproszczonym kształ-
cie, lecz też dekoracyjne są żelazne ba-
lustrady balkonowe z końca XVIII w. 
w pałacu w Łazienkach Królewskich. 
Przykładami zaś nielicznych już ko-
walskich dzieł sakralnych, które wno-
szą twórcze wartości, są kraty w  ko-
ściołach św. Anny i bazylianów.

Po zakończeniu ostatniej wojny 
zabytkowe elementy kowalskie prze-
trwałe w  zrujnowanych obiektach 
poddane były zabiegom konserwa-
torskim. Zachowane natomiast relik-
ty pozostałych elementów wykorzy-
stane zostały przy ich rekonstrukcji. 
Elementy całkowicie zniszczone od-
twarzane były na podstawie istnieją-
cej dokumentacji rysunkowej lub fo-
tograficznej. Tam, gdzie nie dyspono-
wano żadnymi przekazami, wykonaw-
cy kierowali się własną inwencją w do-
stosowaniu do historycznych przykła-
dów. Wykonanie tych wszystkich prac 
było możliwe dzięki przetrwaniu tra-
dycyjnego rzemiosła. Odbudowywa-
ne obiekty zabytkowe zostały wypo-
sażone w wiele autentycznych lub od-
tworzonych stylowo elementów ko-
walskich. 

Stanisław Grzelachowski 
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1 | Schemat parku przy „Królikarni” 
w Warszawie

2 | 3 | Barierki mostu na fotografii z 1919 r. (2) 
i obecnie (3)

4 | 5 | Widok mostu od strony wąwozu na 
fotografii  z 1919 r. (4) i obecnie (5)

|    Spotkania z Zabytkami       11-12  2014           48



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

Zniknięcie dawnych barierek to 
jeszcze jeden z niezliczonych przykła-
dów szkód wyrządzonych Warszawie 
przez ostatnią wojnę. Na terenie par-
ku toczyły się zacięte walki powstań-
czego pułku Armii Krajowej „Baszta” 
z  wojskiem okupanta. Bogata rzeźba 
terenu i  gęste zadrzewienie ułatwiały 
obronę. Ocalała wprawdzie zasadni-
cza struktura mostu, ale zniszczeniu 
uległy barierki, latarnie, rzeźby lwów 
i  kartusze zdobiące zworniki łuków 
sklepiennych. Ściany mostu mają czy-
telne jeszcze dziś ślady ostrzału.

Po wojnie zajęto się przede 
wszystkim odbudową pałacu, znisz-
czonego jeszcze w  1939  r. Dopiero 
w 1964 r. w Pracowniach Konserwa-
cji Zabytków powstał projekt kon-
cepcyjny przywrócenia dawnej for-
my mostu. Rysunek projektowy uzy-
skał nawet akceptację ówczesnego 
konserwatora m.st. Warszawy arch. 
Jana Dąbrowskiego. Trudno obec-
nie stwierdzić, dlaczego zaniechano 
kontynuacji prac projektowych i  re-
alizacyjnych. O jak najszybszą re-
konstrukcję dawnego wystroju war-
to jednak zabiegać. Jego autorem był 
najprawdopodobniej Jan Chrystian 
Kamsetzer (1753-1795), wybitny ar-
chitekt i  dekorator wnętrz związany 
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renesansowej willi „Capra Rotonda” 
pod Vicenzą.

W Gabinecie Rycin Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie jest ry-
sunek niemal bliźniaczo podobnego 
mostu przeznaczonego do warszaw-
skich Łazienek Królewskich o  nie-
wątpliwym autorstwie J. Ch. Kamset-
zera. Zamiast kolumnowych latarń są 
tam obeliski, a zamiast lwów – sfink-
sy. Gdyby znalazły się niezbędne fun-
dusze na rekonstrukcję balustrad i re-
mont całego mostu, to warto by rów-
nocześnie przywrócić dwie smukłe 

z  dworem króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Przez wiele lat ści-
śle współpracował z Domenico Mer-
linim, którego dziełem jest właśnie 
pałac w  Królikarni, wzorowany na 

latarnie na obramieniach schodów 
przed głównym wejściem do pałacu.

Pałac wraz ze stojącym obok cy-
lindrycznym budynkiem pałacowej 
kuchni stanowi jeden z  ciekawszych 
przykładów klasycystycznej architek-
tury końca XVIII  w. w  Polsce. Od-
tworzenie utraconych elementów pa-
łacu i  mostu przywróciłoby jedno-
rodność stylową wszystkim obiektom 
wielkiej i  małej architektury w  obrę-
bie parku.

Wiesław Olszowicz 
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6 | Projekt koncepcyjny przywrócenia dawnej 
formy mostu wykonany przez Pracownie 
Konserwacji Zabytków w 1964 r. 

7 | 8 | Latarnia przed wejściem do pałacu 
na fotografii  z 1919 r. (7) i obecnie (8)

(zdjęcia: 2, 4, 7 – Henryk Poddębski,  
3, 5, 8 – Wiesław Olszowicz) 
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Pałacyk Ksawerego 
Konopackiego

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

Niedawno warszawskie me-
dia obiegła wiadomość: 
willa Ksawerego Kono-
packiego przy ul. Strze-

leckiej, zwana popularnie pałacykiem, 
mogłaby mieścić Muzeum Żołnie-
rzy Wyklętych. Innym pomysłem jest 
stworzenie w pałacyku miejsca służą-
cego integracji lokalnej społeczności.

Historia powstania willi jest fa-
scynująca. Jej projektant, Aleksan-
der Jan Woyde, urodził się w Warsza-
wie w  1834  r., architekturę w  Szko-
le Sztuk Pięknych ukończył w  roku 
1857. Krótko potem podjął pracę 
w Radzie Ogólnej Budowniczej – or-
ganie doradczym przy Wydziale Prze-
mysłu Handlu i  Kunsztów Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych i Po-
licji w Królestwie Polskim. Zadaniem 
Rady było opiniowanie projektów ar-
chitektonicznych, nadawanie upraw-
nień budowlanych oraz tworzenie 
prawa. Przez Radę w  różnych okre-
sach przewinęli się tacy budowniczo-
wie, jak Henryk Marconi, Antonio 
Corazzi, Aleksander Groffe, Wacław 
Rittschel – słowem najlepsi architek-
ci tamtych czasów. To, że Woyde od-
nalazł się w tej pracy i sprostał wyma-
ganiom dowodzi jego wysokich kwa-
lifikacji u  progu kariery architekta. 
Około 1865 r. właśnie Woyde wzniósł 
na zamówienie właściciela osady 
Nowa Praga Ksawerego Konopackie-
go skomponowaną w duchu włoskie-
go neorenesansu willę, dziś zwaną pa-
łacykiem.

Przede wszystkim należy zwró-
cić uwagę na rozplanowanie tego bu-
dynku. Do pomieszczenia, gdzie Ko-
nopacki zapewne przyjmował intere-
santów, prowadzi wejście od frontu 

budynku, natomiast komunikację po-
zostałej części willi obsługują dwie 
klatki schodowe, umieszczone w krót-
kich, załamanych pod kątem pro-
stym skrzydłach. Błędna jest hipoteza 
o podnajmowaniu przez Konopackie-
go lokali w willi – przeczy temu choć-
by układ pomieszczeń w  jej wnętrzu. 
Zresztą człowiek o jego statusie mająt-
kowym, chcąc czerpać zyski z czynszu, 
mógł zabudować Nową Pragę własny-
mi kamienicami.

Wygląd zewnętrzny willi w zakre-
sie kompozycji elewacji zdradza pew-
ne podobieństwo do kilku później-
szych realizacji Aleksandra Woyde-
go – np. domu służby kościelnej przy 
cerkwi na Pradze (ul. Jagiellońska 40) 
czy kamienicy Karszo-Siedleckich 
(pl. Trzech Krzyży 3). Dzięki rycinie 
zamieszczonej w  „Tygodniku Ilustro-
wanym” w roku 1867 wiemy, jak pier-
wotnie wyglądał pałacyk – unikatowy 

przekaz ikonograficzny Nowej Pragi 
z pierwszych lat jej istnienia.

Dwukondygnacyjna, wzniesiona  
na planie prostokąta willa od stro-
ny ul. Środkowej otrzymała jedena-
stoosiową fasadę o  skromnym, lecz 
starannie zaprojektowanym wystro-
ju. Okna wysokiego parteru ozdo-
bione zostały opaskami, nad okna-
mi pierwszego piętra pojawiły się do-
datkowo trójkątne naczółki (do dziś 
nie zachowały się). Krótsza szczyto-
wa elewacja od strony ul. Strzelec-
kiej, trójosiowa, flankowana lizena-
mi, z  ujętą w  ryzalit partią środkową 
została ozdobiona dwiema koncho-
wymi wnękami, pierwotnie zapew-
ne przeznaczonymi na nieznane dziś 
figury. Jak słusznie zauważył Michał 
Krasucki, podobne rozwiązanie od-
najdujemy w  licznych budynkach sy-
nagog (M. Krasucki, Prawobrzeżne 
inwestycje Ksawerego Konopackiego, 
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1 | „Dom 
założyciela Nowej 
Pragi, p. Ksawerego 
Konopackiego, przy 
ulicy Środkowej”, 
1867, fragment 
drzeworytu 
(wg „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 383, 
wydanie z dnia 26 
stycznia 1867 r., 
s. 40) 
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oraz licznych dóbr poza Warszawą. 
Sam książę mieszkał w centrum mia-
sta przy Nowogrodzkiej 39, jednak 
uznał zapewne, że inwestycja na Pra-
dze przyniesie zyski. Kolejnym właści-
cielem willi była spółka żydowskich 
przedsiębiorców handlujących drew-
nem – firma „Endelman i  Papierny”. 
Umieściła ona w  sercu Nowej Pra-
gi wielki skład drewna, który działał 
około ćwierć wieku. W  1924  r. wil-
la wraz z całą posesją pomiędzy ulica-
mi Środkową, Strzelecką, Kowelską 
i Kowieńską została wykupiona przez 

[w:]  Odkrywanie warszawskiej Pragi, 
część II, s. 151-155).

Ksawery Konopacki po ożenku 
z  panną żydowskiego pochodzenia 
wyprowadził się z Pragi na wschodnie 
Mazowsze. Jako przedsiębiorca z pew-
nością odniósł wielki sukces finanso-
wy – jego Nowa Praga szybko zyskała 
miejską zabudowę i rozwijała się lepiej 
niż np. sąsiednia Szmulowizna.

A jakie były dalsze losy willi? 
W 1881 r. przeszła na własność rosyj-
skiego księcia gen. Agafona Wachwa-
chowa, właściciela sąsiednich parceli 

magistrat z  przeznaczeniem na cele 
oświatowe. W  późniejszym okresie 
w  willi znalazło się przedszkole, a  na 
wielkim placu po składach drewna 
na początku lat trzydziestych XX  w. 
rozpoczęto budowę gmachu szkolne-
go, który został ukończony w  latach 
1934-1935. Modernistyczny budynek 
szkoły, po przeprowadzonym kilka lat 
temu remoncie, prezentuje się okaza-
le, natomiast opuszczony pałacyk Ko-
nopackiego jest ruiną. W  zdewasto-
wanych wnętrzach walą się drewniane 
stropy i schody, solidne niegdyś mury 
trawi wilgoć i  grzyb. Jeszcze istnieją 
schody z  częściowo zachowaną balu-
stradą, drewniane wewnętrzne okien-
nice i drzwi. W bardzo złym stanie są 
relikty pierwotnych drewnianych po-
sadzek. Już dawno rozbito kaflowe 
piece, by sprzedać na złom warte kil-
ka złotych żeliwne drzwiczki. Wil-
la Ksawerego Konopackiego czeka na 
ratunek...

Szymon Patoka

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

W 2014 r. obchodzimy rocznice powstania dwóch warszawskich mostów: 
150-lecie Mostu Kierbedzia i 100-lecie Mostu Poniatowskiego. Z tej 

okazji w czerwcu na dziedzińcu Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków 
zorganizowana została wystawa, na której można było m.in. zobaczyć frag-
menty obu mostów wydobytych z Wisły oraz zbiór dokumentacji projekto-
wej. Rocznice te upamiętnione też zostały w wydanej z tej okazji publikacji. 

Książka Dwa mosty Warszawy składa się z dwóch części. W części pierwszej 
Anna Mistewicz i Zbigniew Tucholski opisują historię Mostu Kierbedzia. Autorzy 
przytaczają wiele technicznych szczegółów budowli. Dowiadujemy się m.in., że 
w czasie budowania filarów mostu po raz pierwszy w imperium rosyjskim przy 
opuszczaniu cylindrów zastosowano komorę roboczą ze sprę-
żonym powietrzem – dzisiaj metoda ta, zwana kesonową, jest 
powszechnie stosowana. Po raz pierwszy w konstrukcji pomo-
stu zastosowane zostały belki poprzeczne, nowością były też 
połączenia nitowe. Na wszystkich etapach prac używano no-
woczesnych urządzeń mechanicznych − kafarów o wolnospa-
dowych młotach i kafara parowo-powietrznego, co wpłynę-
ło na obniżenie kosztów i przyspieszyło tempo prac. Majstrzy 
kesonowi pochodzili z Francji, do robót kamieniarskich spro-
wadzono Włochów, a resztę prac wykonywali polscy robotni-
cy. Stanisław Kierbedź, projektant mostu, wybitny polski inży-
nier, zaprojektował nowoczesną jak na owe czasy przeprawę 
przez Wisłę. Nazwa budowli – Most Aleksandrowski (na cześć 
cara Aleksandra II) nie przyjęła się, a po odzyskaniu niepod-

ległości budowla zyskała oficjalną nazwę Most Kierbedzia; tak od początku na-
zywali go warszawiacy. Konstrukcja została zniszczona w czasie drugiej wojny 
światowej. Na jej miejscu wybudowano Most Śląsko-Dąbrowski.

Kolejna ważna konstrukcja to Most Poniatowskiego, opisany przez Barba-
rę i Janusza Rymszów w drugiej części publikacji. Zaprojektowany przez Mie-
czysława Marszewskiego, był pierwszym mostem miejskim, wzniesionym ze 
względu na potrzeby transportowe mieszkańców. W książce opisana została 
dokładnie jego historia, przygotowania do budowy, parametry techniczne, 
stosowane przy wznoszeniu mostu rozwiązania projektowe. Początkowo na 
cześć cara Mikołaja II most otrzymał nazwę „Jego Cesarskiej Mości Najjaśniej-

szego Pana Mikołaja II”. Gdy oddawano go do eksploata-
cji w 1913 r., mijała setna rocznica śmierci księcia Józe-
fa Poniatowskiego, warszawiacy zaczęli więc nazywać bu-
dowlę jego nazwiskiem. 

Most Poniatowskiego był niszczony w czasie obu wo-
jen światowych; odbudowany według projektu konstruk-
cyjnego Stanisława Hempla został oddany do użytku 22 
lipca 1946 r. Kilka razy remontowany funkcjonuje do dziś.

W publikacji zamieszczonych zostało wiele ciekawostek 
dotyczących obydwu mostów. Ilustruje ją dużo archiwal-
nych zdjęć, pochodzących z muzeów i bibliotek warszaw-
skich oraz ze zbiorów Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. 

Czytelnicy, którzy chcieliby nabyć książkę, mogą kontak-
tować się z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. 

DWA WARSZAWSKIE MOSTY
Spotkanie z książką

2 | Pałacyk Ksawerego Konopackiego, stan 
obecny 

(fot. 2 – Szymon Patoka)

..............................................................................
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Ochrona pożarowa 
w dawnej Warszawie

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

Nie tylko dzieci mają wie-
le sentymentu do zawo-
du strażaka. Praca trudna, 
niebezpieczna, pełniona  

z  wielkim poświęceniem, z  zagro-
żeniem życia i  zdrowia. Warto więc 
przypomnieć, że również Warszaw-
ska Straż Ogniowa ma swoją historię 
i swoje zabytki.

Ochrona pożarowa Warszawy 
przestała mieć charakter incydental-
ny, ochotniczo amatorski od 1 stycz-
nia 1836  r., kiedy oficjalnym aktem 
prawnym powołano do życia War-
szawską Straż Ogniową. Decyzją 
Rady Administracyjnej Królestwa 
Polskiego pierwszym komendantem 
Straży został Jan Robosz, były puł-
kownik piechoty.

Straż Ogniową rozlokowano 
w  budynkach rządowych: Sztab oraz 
I Oddział w  byłych koszarach Arty-
lerii Konnej Gwardii przy ul. Nalew-
ki 3, II Oddział w tylnych budynkach 
ratusza przy pl. Teatralnym, III Od-
dział przy ul. Nowy Świat 14, IV Od-
dział na Pradze w drewnianych zabu-
dowaniach przy ul. Brukowej (obec-
nie Stefana Okrzei), a od 1878  r. 
w  nowym obiekcie przy ul. Spornej 
(obecnie Marcinkowskiego). Zabu-
dowania wszystkich oddziałów mia-
ły wysokie wieże, tzw. czatownie, skąd 

WOKÓŁ TRADYCJI

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

1 | Bronisław Puc, „Przegląd straży ogniowej 
na Placu Saskim”, 1871, drzeworyt wg rysunku 
Adolfa Kozarskiego

2 | Jan Styfi, „Oddział pierwszy straży 
ogniowej jadący do pożaru przez ulicę 
Senatorską”, 1871, drzeworyt wg rysunku  
Józefa Brodowskiego

1
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stale dyżurujący strażacy wypatrywali 
dymu lub ognia.

Skład Straży w  pierwszej fazie jej 
istnienia tworzyli: naczelnik, 5 kapi-
tanów (brandmajstrów), lekarz, fel-
czer, sekretarz, 79 ochotników i  123 
rekrutów. Wyposażenie stanowiło 10 
sikawek kołowych, 10 sikawek ręcz-
nych, 4 drabiny, 4 omnibusy do woże-
nia ludzi, 33 beczki z wodą, 5 wozów 

na drobny sprzęt, w  tym 96 wiader, 
74  toporów, 21 wojłoków do nakry-
wania dachów.

W 1851  r. zorganizowano jeszcze 
jeden oddział w  koszarach Mirow-
skich przy ul. Chłodnej. Nadano mu 
numer IV, zmieniając równocześnie 
Oddział praski na V. Wszystkie od-
działy na wzór wojskowy miały barw-
ne chorągwie, z  którymi wyruszały 

do akcji. I Oddział miał flagę czerwo-
ną, II białą, III niebieską, IV poma-
rańczową, a V zieloną. Interesujące, 
że również konie w każdym z oddzia-
łów były innej maści: w  I Oddziale 
kare, w II łaciate i siwe, w III gniade, 
w IV szaro-gniade, a w V kasztanowa-
te. Konie te, świetnie utrzymane, były 
dumą Warszawskiej Straży Ogniowej.

Przeglądy gotowości bojowej stra-
żaków, a także wyjazdy jednostek stra-
żackich do pożaru, szczególnie nocą, 
stanowiły wielką sensację oraz budzi-
ły ogromne zainteresowanie wśród 
przechodniów i  mieszkańców mia-
sta. Szczególnie często płonęły drew-
niane zabudowania Pragi, głównie na 
skutek niedrożności przewodów dy-
mowych.

Oprócz gaszenia pożarów do obo-
wiązków Straży Ogniowej należało 
czyszczenie kominów, a od 1841  r. 
także obsługa gazowych latarni ulicz-
nych. Gdy dostrzeżono pożar, naj-
bliższy oddział straży niezwłocznie 
wyruszał na miejsce, a na wieży wy-
wieszano znak wzywający inne od-
działy. W  dzień znakami tymi były 
czarne banie, a nocą białe i czerwone 
latarnie. Do zawieszania bani służyły 
żeliwne ramiona wieńczące szczyty 
wież obserwacyjnych. Obecnie takie 
ramiona można jeszcze zobaczyć na 
pieczołowicie zrekonstruowanej wie-
ży dawnego ratusza przy pl. Teatral-
nym. Nie wiszą już na niej ani kolo-
rowe banie, ani czerwone i  białe la-
tarnie. Mogłyby bowiem, zgodnie ze 
swoim pierwotnym przeznaczeniem, 
sygnalizować nieustający pożar w re-
jonie śródmieścia. Na zwieńczeniu 
wieży ratuszowej znajdowała się do-
datkowo nad ramionami pozłacana 
sylwetka syrenki.

Aż trzy warszawskie wieże strażac-
kie przetrwały ostatnią wojnę w  nie-
naruszonym stanie. Niestety, bezmyśl-
nie je rozebrano. Tę przy koszarach na  
Chłodnej – podczas powojennej od-
budowy obiektu około 1950  r., przy 
Nowym Świecie – kilka lat później 
w związku z budową gmachu Komite-
tu Centralnego PZPR, a wieżę na Pra-
dze przy Marcinkowskiego w 1954 r.

Pisząc o  Warszawskiej Stra-
ży Ogniowej (w 1950  r. zmieniono 

3
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nazwę na Warszawską Straż Pożarną), 
nie można pominąć chlubnych histo-
rycznych dokonań tej wielce zasłużo-
nej dla miasta organizacji. W 1918 r. 
strażacy brali udział w  rozbrajaniu 
Niemców, w  1920  r. uczestniczyli 
w obronie Warszawy przed armią bol-
szewicką, w 1939 r. zostali zmilitary-
zowani, bronili bohatersko Zamku, 
Ratusza, Katedry, Teatru Wielkiego, 
szpitali i  domów mieszkalnych. We 

wrześniu 1939  r. zginęło 30 straża-
ków, około 50 zostało rannych. Wie-
lu z  nich prezydent Starzyński ude-
korował Krzyżami Walecznych i Vir-
tuti Militari. W  1940  r. w  niemiec-
kim obozie koncentracyjnym Au-
schwitz zginął ostatni komendant 
WSO – podpułkownik pożarnictwa 
Stanisław Gieysztor. W 1944 r. więk-
szość strażaków walczyła w powstaniu 
warszawskim. W  1979  r. prowadzili 

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

3 | Maurycy Scholz, „Ratusz w Warszawie” 
(plansza I z serii Widoki Warszawy i okolic; 
na belwederku widoczna wieża obserwacyjna), 
1840, litografi a wg dagerotypu nieznanego 
autora

4 | Charles Claude Bachelier, „Ratusz” (plansza 
2 z serii Warszawa; fragment z ratuszem 
i wieżą obserwacyjną usytuowaną w tylnej 
części budynku), 1857, litografi a kolorowana 
ręcznie wg rysunku Juliana Ceglińskiego, nakład 
Franciszka Daziary, Zakład Litografi czny Rose-
-Joseph’a Lemerciera w Paryżu

5 | „Wieża obserwacyjna Warszawskiej Straży 
Ogniowej po przebudowie ratusza w latach 1864-
-1870”, 1864, wg zachowanego w byłym carskim 
archiwum w Rosji projektu Józefa Orłowskiego

6 | Julian Wróblewski, „Wieża obserwacyjna 
Warszawskiej Straży Ogniowej przy ul. Nowy 
Świat”, 1884, litografi a 

7 | Metalowe wysięgniki do zawieszania bani 
sygnalizacyjnych na wieży dawnego ratusza przy 
pl. Teatralnym, rysunek z projektu rekonstrukcji 
wieży z 1996 r.

8 | „Powrót straży ogniowej z ćwiczeń” 
(pocztówka z serii Życie warszawskie), 
1901-1908, fotografi a, nakład Antoniego 
Chodowieckiego w Warszawie

..............................................................................
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Wokół jednego zabytku

Rysownik 
przy tym był
..........................................................................................................................................

Jak już wiemy z artykułu Wiesła-
wa Olszowicza, zasadnicza re-
forma warszawskich służb od-
powiedzialnych w  XIX  w. za  

     bezpieczeństwo pożarowe miesz-
kańców miasta nastąpiła dopie-
ro w  1836  r. Wcześniejsza „»Straż 
ogniowa« utworzona w  roku 1810, 
nie odpowiadała [bowiem] swe-
mu zadaniu; złożona z  mieszkańców 
Warszawy, bez znajomości i ładu, jak-
kolwiek nie brakowało dobrych chę-
ci, nie umiała stawiać dzielnego opo-
ru rozhukanemu żywiołowi, tém wię-
céj przy braku dostatecznym sikawek 
i  wody” (R., Straż ogniowa miasta 
Warszawy, „Kłosy”, nr 299 z 23 mar-
ca 1871 r., s. 182).

W zakresie umiejętności, który-
mi od 1 stycznia 1836  r. mieli wy-
kazywać się przyjmowani na służ-
bę w  Warszawskiej Straży Ogniowej 
strażacy, było gaszenie ognia, czysz-
czenie kominów – dodajmy: a nawet 
ulic (!) – a później także zapalanie la-
tarni miejskich. Pod takim też kątem 
szkolono zgłaszających się do pracy 
kadetów i tak też (według specjalno-
ści) dzielono funkcjonujące w  mie-
ście Oddziały Straży Ogniowej na 
cztery specjalistyczne pododdziały.

Pracą kominiarzy zachwycał się 
np. cytowany już autor tekstu o War-
szawskiej Straży Ogniowej Anno Do-
mini 1871. „Do dzielnego i skuteczne-
go ratunku nie mało się téż przyczynia-
ją kominiarze – czytamy w „Kłosach” 
– których po kilkudziesięciu znajduje 
się przy każdym oddziale straży. Lu-
dzie ci odważni i  od dziecinnych lat 
oswojeni z  wysokością i  swobodném 
chodzeniem po dachach, z  zadziwia-
jącą śmiałością i  energią rzucają się 

w  najbardziéj niebezpieczne miejsca 
pożaru, i  nieraz, gdy dół zajęty nie-
ugaszonym pożarem, kominiarze po 
belkach pozostałych po spalonym sufi-
cie z  najzimniejszą krwią przeskaku-
jąc z jednéj na drugą, w miejscach dla 
innych niedostępnych, trafném uży-
ciem toporów lub oskardów przyno-
szą rzeczywistą nieocenioną korzyść”  
(R., Straż ogniowa…, tamże).

W każdym ze wskazanych pod-
oddziałów praca było nieco inna, ale 
tylko działania wszystkich tych wy-
specjalizowanych grup w  jednym 
zgranym zespole sprawdzały się pod-
czas pożarów najlepiej. I… nie tylko 
podczas pożarów.

Dowodzi tego pewien szero-
ko opisywany i  utrwalony w  ilustra-
cji opublikowanej w  prasie wypa-
dek, jaki wydarzył się w  kościele św. 
Krzyża przy Krakowskim Przedmie-
ściu w najgorszym z możliwych mo-
mentów – podczas mszy sprawowa-
nej tam pierwszego dnia Świąt Bo-
żego Narodzenia w 1881 r., kiedy to 
świątynia wypełniona była wierny-
mi ponad wszelką miarę. „Fałszywy 
alarm o pożarze pchnął setki ludzi ku 
drzwiom kościoła – opisywał przebieg 
tragicznych wydarzeń pisujący dla 
„Kłosów” dramatopisarz i  publicy-
sta Marian Gawalewicz – w popłochu 
tłum zbił się, zmieszał, utworzył zator 
i  stoczył się żywą kaskadą po kamien-
nych schodach przed świątynią, jak 
szalona fala, co przerwie tamy i  jed-
nym wielkim bałwanem rozbryzgu-
je się u  ujścia. Ołówek artysty odtwo-
rzył tę pełną grozy i tragiczności chwi-
lę, która trwała zaledwie kilka minut, 
a całe wieki ludzkiego życia kosztowa-
ła […]. W piérwszéj chwili rzucono się 
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bohaterską akcję ratowniczą po wy-
buchu w rotundzie PKO.

Z biegiem lat zmieniło się oczy-
wiście i  wyposażenie Warszawskiej 
Straży Pożarnej: w  1928  r. konie 
ustąpiły miejsca wozom zmotory-
zowanym, w 1936 r. Straż otrzyma-
ła nowoczesne koszary przy ul. Po-
lnej, w  1983  r. powstał pododdział 
ratownictwa wysokościowego. Do 
służby weszły śmigłowce. Obecnie 
już tylko z  rozrzewnieniem można 
wspominać dawne banie sygnaliza-
cyjne na wieżach strażackich. Zastą-
piły je nowoczesne urządzenia alar-
mowe i komunikacyjne, a mieszkań-
cy Warszawy mają do dyspozycji nie-
zawodny numer telefoniczny – 998.

Wiesław Olszowicz

Tekst napisany w  konsultacji z  pułkowni-
kiem Wojciechem Jabłonowskim ze Szko-
ły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

9 | Edward Falkowski, „Wieża pożarna 
przy ul. Chłodnej”, 1945-1950, fotografia

(ilustracje: 1-4, 8 – Biblioteka Narodowa; 
9 – reprodukcja wg Jerzy Majewski i Tomasz 
Markiewicz, „Budujemy Nowy Dom”, Warszawa 2012)

..............................................................................
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na ratunek; zaalarmowana straż po-
żarna, która przybyła na miejsce, aby 
gasić mniemany ogień, musiała po-
magać przy wynoszeniu trupów i ran-
nych, omdlałych i  wijących się z  bólu 
ofiar strasznego wypadku. Na szczę-
ście mały stosunkowo procent tysiącz-
nego tłumu, zebranego w kościele, padł 
ofiarą popłochu, który ograniczył się 
do osób zebranych w kruchcie i babiń-
cu. Bliżéj wielkiego ołtarza było spo-
kojnie i strach nie na kościół, ale z ko-
ścioła wypadł, porywając kilkaset osób, 

przy wyjściu samym skupionych […], 
[z których zginęło] tylko dwadzieścia 
ośm osób” (Quis. [M. Gawalewicz], 
Pokłosie, „Kłosy”, nr 864 z 19 stycznia 
1882, s. 43).

Na reprodukowanym tu drzewo-
rycie sztorcowym, wykonanym przez 
warszawskich rytowników Ksawere-
go Pillatiego i Stanisława Antoszewi-
cza (sygn. z  lewej, na dole: „K. P. S. 
A.”) według rysunku świadka kata-
strofy Juliana Maszyńskiego – mala-
rza i rysownika związanego ze środo-
wiskiem polskich „monachijczyków”, 
a później warszawskiej bohemy koń-
ca XIX  w. – widzimy m.in. skłębio-
ne ciała spanikowanych uczestników 
świątecznego nabożeństwa i  spie-
szących im na ratunek cywilów oraz 
warszawskich strażaków. Realizm tej 
sceny, ekspresja przedstawienia oraz 

dbałość o  detal w  rysunku, do dziś 
budzą nasze uznanie dla twórców 
tego nieaspirującego przecież do ran-
gi dzieła sztuki, ale ważnego, ujęte-
go w  migawkowym kadrze reporter-
skiego zapisu obrazka, któremu (nie-
zależnie od umieszczonego przy nim 
merytorycznego podpisu) można by-
łoby nadać uzupełniający tytuł: „Ry-
sownik przy tym był”.

Wojciech Przybyszewski

Większość ilustracji w tym i poprzednim arty-
kule – to ryciny pobrane z cyfrowych zbiorów 
Biblioteki Narodowej za pośrednictwem por-
talu polona.pl. Naszych czytelników zachęca-
my nie tylko do odwiedzania tego nowocze-
snego serwisu, ale także korzystania z  niego, 
zgodnie z podanymi tam zasadami.

| Ksawery Pillati i Stanisław Antoszewicz, 
„Katastrofa na schodach kościoła 
Świętokrzyskiego w Warszawie w pierwsze 
święto Bożego Narodzenia 1881 roku”, drzeworyt 
wg rysunku Juliana Maszyńskiego („Kłosy”, 
nr 864 z 19 stycznia 1882, s. 45)

..............................................................................
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Odnaleziony obraz 
Marcina Zaleskiego

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

ZBIORY I ZBIERACZE

celebrował JW. JX. Biskup Warszaw-
ski Antoni, a po Mszy ś[więtej] odby-
ła się solenna processja na taras zam-
kowy i  na Wisłę, gdzie uroczyście ten-
że Biskup z  licznem Duchowieństwem 
święcił wodę iako pamiątkę Jordanu. 
Wojsko i  Lud licznie zebrany otaczały 
to miejsce, a przy ukończeniu modlitw 
101 kroć z  dział uderzono. Następ-
nie przed JO. Xciem Feldmarszałkiem, 
otoczonym świetnym i licznym gronem 
Jenerałów i  Officerów, przez Krakow-
skie Przedmieście w  paradzie przecho-
dziło wojsko wszelkiej broni, pozdra-
wiając dostojnego Wodza. […] przez 
cały przeciąg obrzędu religijnego iako-
też parady wojskowej iaśniała najpięk-
niejsza pogoda przy kilku stopniowym 
mrozie” („Kurier Warszawski”, nr 18, 
1836, s. 1).

Namalowany przez Zaleskiego 
widok jest interesujący nie tylko ze 
względu na bardzo rzadko podejmo-
wany przez malarzy temat (w zbiorach 
Muzeum Warszawy znajdują się jesz-
cze dwa niewielkie obrazy przedsta-
wiające święto Jordanu w  Warszawie 
– MHW 416 i MHW 417), ale rów-
nież jego kontekst historyczny. Po-
kazuje prawosławny obyczaj religijny 
wprowadzony przez Rosjan w rozbu-
dowanej formie w Warszawie w okre-
sie represji po upadku powstania listo-
padowego. Trwał wówczas proces li-
kwidacji autonomii Królestwa Pol-
skiego i jego unifikacji z Rosją. Statut 
Organiczny z  1832  r. określał Króle-
stwo jako „przyłączone na zawsze do 
państwa rosyjskiego”. Władze carskie 
zniosły dotychczasową konstytucję, 
Sejm, wojsko polskie, administrację 
podporządkowały rosyjskim służbom 
wojskowym. Urzędników cywilnych, 

Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, w  ramach programu 
wspierającego powiększanie kolekcji 
muzealnych. Tym samym kolekcja ob-
razów Marcina Zaleskiego w muzeum 
powiększyła się do dziewięciu ory-
ginalnych dzieł tego wybitnego war-
szawskiego artysty.

Obraz przedstawia uroczystą cere-
monię święta Jordanu, zwanego tak-
że Epifanią, obchodzonego w koście-
le prawosławnym i  greckokatolickim 
18 stycznia (6 stycznia według kalen-
darza juliańskiego). Tego dnia na pa-
miątkę chrztu Chrystusa w  Jordanie 
dokonuje się obrzędu święcenia wody. 
Scena zarejestrowana przez Marci-
na Zaleskiego rozgrywa się w Warsza-
wie u  podnóża Zamku Królewskie-
go. Na drewnianym pomoście usta-
wionym przy brzegu Wisły widać ro-
syjskich żołnierzy z chorągwiami, du-
chownych w  szatach liturgicznych, 
wysokich rangą rosyjskich wojsko-
wych i urzędników. Na czele dygnita-
rzy kroczy feldmarszałek Iwan Paskie-
wicz, w latach 1832-1856 namiestnik 
Królestwa Polskiego, ubrany w  gene-
ralski mundur z błękitną wstęgą orde-
ru św. Andrzeja. Obok niego, z unie-
sionym krzyżem, idzie biskup prawo-
sławny Antoni. Z  lewej strony kom-
pozycji, na tarasie zamkowym, wi-
doczne są oddające strzały armaty. 
W  dolnej części malarz przedstawił 
grupki mieszkańców Warszawy stoją-
cych na skutej lodem Wiśle. W „Ku-
rierze Warszawskim” z dnia 19 stycz-
nia 1836 r. zachował się opis tej uro-
czystości: „W kaplicy zamkowej wo-
bec JO. Feldmarszałka, Xcia War-
szawskiego, tudzież Jenerałów, Urzęd-
ników władz wszelkich i  wielu osób, 

Do zbiorów Muzeum War-
szawy trafiły nowe dzie-
ła sztuki. Jednym z  nich 
jest obraz przedstawia-

jący „Święto Jordanu”, namalowany 
w 1836 r. i do niedawna uchodzący za 
zaginiony. Jest to dzieło Marcina Zale-
skiego (1796-1877), najwybitniejsze-
go polskiego wedutysty XIX w., który 
specjalizował się w widokach Warsza-
wy oraz wnętrzach warszawskich bu-
dowli; wzorował się na pracach Ber-
narda Bellotta zw. Canaletto. Był pro-
fesorem warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych (1846-1864) i Klasy Rysun-
kowej (1865-1868), gdzie uczył ry-
sunku i  malarstwa perspektywiczne-
go. „Święto Jordanu” namalował z na-
tury w 1836 r. (olej na płótnie, wym. 
75,5 x 99 cm, sygn.: „Zaleski. pinxit 
1836”). Kompozycję zaprezentował 
publicznie w tym samym roku na wy-
stawie sztuk pięknych w  Pałacu Ka-
zimierzowskim (Stefan Kozakiewicz, 
Warszawskie wystawy sztuk pięknych 
w  latach 1819-1845, Wrocław 1952, 
s. 204). Prawdopodobnie obraz był 
prezentowany jeszcze raz w  1838  r. 
w Ratuszu na kolejnej wystawie (tam-
że, s. 219). Dalsze losy obrazu nie są 
znane. Dzieło jednak nie zaginęło, jak 
przypuszczano (zob. Marcin Zaleski 
(1796-1877). Wystawa monograficz-
na [katalog wystawy w  Muzeum Na-
rodowym w Warszawie], oprac. Zofia 
A. Nowak, Warszawa 1984, poz. B 18 
na s. 83, poz. B 36 na s. 87). Zapew-
ne jeszcze w XIX w. trafiło do prywat-
nych zbiorów w Rosji. W 2006 r. zo-
stało odnalezione w  Moskwie przez 
kolekcjonera z  Polski i  przywiezione 
do kraju. Muzeum Warszawy nabyło 
je w  2014  r., dzięki dofinansowaniu 

Nabytki Muzeum Warszawy
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Święto Jordanu było obchodzone 
w Warszawie od końca XVIII w. przez 
grekokatolików. Po nabożeństwie 
w  kościele bazylianów przy ul. Mio-
dowej uroczysta procesja szła nad Wi-
słę ulicami Długą i Mostową. Prawo-
sławni obchodzili w Warszawie świę-
to Jordanu po raz pierwszy 18 stycz-
nia 1795 r. Jego inicjatorem był gene-
rał Aleksander Suworow, który kil-
ka miesięcy wcześniej szturmem zdo-
był Warszawę, kładąc kres powstaniu 
kościuszkowskiemu. W  okresie Kró-
lestwa Polskiego (po 1815  r.) wraz 
z pojawieniem się w Warszawie więk-
szej liczby Rosjan z księciem Konstan-
tym na czele, wyznawcy prawosła-
wia zaczęli organizować własne, od-
rębne obchody. Miały one charak-
ter kameralny. Od 1832  r., kiedy po 
upadku powstania listopadowego 

ZBIORY I ZBIERACZEZBIORY I ZBIERACZE

Zdrada, Historia Polski 1795-1914, 
Warszawa 2005, s. 293).

Jednym z  elementów antypolskiej 
polityki prowadzonej przez władze 
carskie i  namiestnika Iwana Paskie-
wicza było wspieranie prawosławia 
i  osłabienie znaczenia Kościoła kato-
lickiego, uważanego za ostoję polsko-
ści. W  1834  r. władze rządowe ode-
brały pijarom kościół przy ul. Dłu-
giej, który przebudowano na sobór 
katedralny Trójcy Świętej przy po-
wstającej siedzibie biskupa. Na Redu-
cie Wolskiej Paskiewicz polecił urzą-
dzić cmentarz prawosławny, a ko-
ściół św. Wawrzyńca – w którym zgi-
nął generał Józef Sowiński – przebu-
dować na cerkiew. Świątynia stała się 
mauzoleum szturmu na Warszawę 
w 1831 r. o jednoznacznie politycznej 
wymowie. 

których zdecydowaną większość na-
dal stanowili Polacy, umundurowano. 
Zamknięto Uniwersytet Warszaw-
ski, edukację podporządkowano Mi-
nisterstwu Oświaty w  Petersburgu. 
Wprowadzono stan wojenny (1833- 
-1856), na ziemiach polskich stacjono-
wała rosyjska armia okupacyjna. Dla 
zastraszenia warszawiaków wzniesio-
no Cytadelę z więzieniem politycznym 
w  X Pawilonie. W  testamencie poli-
tycznym z  1835  r. dla następcy tronu 
car Mikołaj I pisał: „Nie dawaj nigdy 
wolności Polakom, utrwal to, co zaczęte, 
i doprowadź do końca trudne dzieło zru-
syfikowania tego kraju […]” (za: Jerzy 

1 | Marcin Zaleski, „Święto Jordanu”, 1836, 
olej, płótno, wym. 75,5 x 99 cm (własność 
Muzeum Warszawy)

..............................................................................
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Rosji w  Królestwie Polskim i  miało 
pomagać władzy w  stopniowej rusy-
fikacji Polaków. Dano mu prawa wy-
znania panującego, chociaż w  pierw-
szej połowie XIX  w. ludności rosyj-
skiej w  Warszawie i  Królestwie Pol-
skim (nie licząc wojska) było bardzo 
mało, a sprowadzanie Rosjan z  głę-
bi imperium szło władzom opornie. 
W 1830 r. w Warszawie żyło zaledwie 
258 prawosławnych, w  1864  r. sta-
nowili oni 1,4% mieszkańców mia-
sta. Proces wzmożonej rusyfikacji Po-
laków miał dopiero nadejść po upad-
ku powstania styczniowego. Towarzy-
szył mu intensywny ruch inwestycyj-
ny w  zakresie budownictwa cerkiew-
nego.

Obraz Marcina Zaleskiego moż-
na będzie oglądać na wystawie w Mu-
zeum Woli (oddziale Muzeum War-
szawy) w dniach od 20 listopada 2014 
do 1 lutego 2015 r.

Jacek Bochiński

symboliczną wymowę. Pokazywały 
niepokornym Polakom do kogo na-
leży władza. W  styczniu 1835  r. Mi-
kołaj I pisał do Paskiewicza: „Procesja 
cerkiewna 6 (18) stycznia wobec Pola-
ków sprawiła mi wielkie zadowolenia, 
gdyż przekona ich, jak my czcimy naszą 
cerkiew […]” (Aleksander Szczerba-
tow, Rządy księcia Paskiewicza w Kró-
lestwie Polskim (1832-1847), Warsza-
wa 1900, s. 105).

Propagowanie prawosławia służy-
ło podkreśleniu politycznej dominacji 

namiestnikiem Królestwa Polskie-
go został Iwan Paskiewicz, przybra-
ły one rozbudowaną formę. Po ob-
rzędzie religijnym odbywała się para-
da wojskowa różnych formacji war-
szawskiego garnizonu, które masze-
rowały Krakowskim Przedmieściem 
przed Paskiewiczem i rosyjską genera-
licją. Ostentacyjne obchodzenie pra-
wosławnego święta religijnego u pod-
nóża niegdysiejszej siedziby polskich 
królów i  polskiego sejmu oraz towa-
rzysząca mu wojskowa parada miały 

2 | Marcin Zaleski, „Święto Jordanu” 
– fragment obrazu 

(zdjęcia: Krzysztof Skrabek)

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

Muzeum Warszawy zainicjowało nową serię wydawniczą Plany Warszawy, 
która ma umożliwić badanie rozwoju przestrzennego miasta na podsta-

wie cennych zabytków kartograficznych pochodzących ze zbiorów tego mu-
zeum. Pierwszą pozycją z cyklu jest opracowany i wydany w 1768 r. przez 
Georges’a Louisa Le Rouge’a Plan Warszawy dedykowa-
ny Stanisławowi Augustowi, Królowi Polskiemu Wielkie-
mu Księciu Litewskiemu, przez jego pokornego i uniżo-
nego sługę Le Rouge’a. 

Georges Louis Le Rouge był geografem, inżynie-
rem i architektem, autorem wielu prac kartograficz-
nych o charakterze militarnym. Plan Warszawy jego au-
torstwa jest jednym z najwierniejszych i najbardziej in-
teresujących odwzorowań osiemnastowiecznej stolicy, 
a jednocześnie najmniej znanym. Plan przedstawia War-
szawę z początku panowania Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, z czasów reform i szybkiego rozwoju, kie-
dy urbanizowały się nowe tereny – Żoliborz, Powiśle,  
Praga. 

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza, na-
pisana przez Katarzynę Wagner, przedstawia historię 
osiemnastowiecznej Warszawy, w tym elekcję i pierw-
sze lata panowania Stanisława Augusta. Autorka ana-

lizie poddała mecenat artystyczny króla, sytuację społeczną i gospodarczą 
w mieście. 

W drugiej części Paweł E. Weszpiński szczegółowo charakteryzuje tytu-
łowy plan Warszawy. Autor porównuje go również z trzema innymi planami 

epoki, opracowanymi przez Pierre’a Ricauda Tirregaille’a  
(z 1762 r.), Giovanniego Antonia Battisty Rizzi Zanno-
niego (z 1772 r.) i Pierre’a François Tardieu (z 1790 r.). 
Opracowanie Le Rouge’a nie jest pracą oryginalną, lecz 
przetworzeniem planu Tirregaille’a, co nie umniejsza zna-
czenia tego projektu.

Plan Le Rouge’a – opublikowany w formie odrębnego ar-
kusza – został dołączony do publikacji, ale nie zszyty z nią, 
lecz zabezpieczony okładką. Towarzyszy mu legenda, opra-
cowana przez Barbarę Hensel-Moszczyńską i Pawła E. We-
szpińskiego i krótki opis każdego przedstawionego na pla-
nie obiektu. Cenne są również biogramy twórców i współ-
twórców planów oraz obszerna bibliografia zamieszczona na 
końcu książki. Niestandardowa szata graficzna, dobrej jako-
ści papier i liczne ilustracje – to dodatkowe atuty pozycji. 

Publikację można nabyć (cena: 69 zł) w Muzeum 
Warszawy lub za pośrednictwem strony internetowej mu-
zeum (www.muzeumwarszawy.pl).

ARCHIWALNY PLAN WARSZAWY
Spotkanie z książką
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Brązy Braci Łopieńskich
.........................................................................................................................................

większość obiektów zgromadzonych 
w muzealnej kolekcji. Można było zo-
baczyć brązy wyjątkowej urody, obra-
zujące gust epoki, w której powstały.

Łopieńscy związali się z  warszaw-
skim brązownictwem w  latach sześć-
dziesiątych XIX w. Pierwszy warsztat 
otworzył Jan Łopieński, spuściznę po 
nim przejęli jego synowie: Grzegorz 
i  Feliks. To oni  na przełomie XIX 
i  XX  w. stworzyli największą war-
szawską firmę brązowniczą, której wy-
roby cieszyły się ogromnym uznaniem 
i  popularnością. Kolejne pokolenie 
Łopieńskich: Władysław i  Tadeusz 
zarządzali rodzinną firmą od 1936  r. 
Zakład przetrwał trudne lata wojenne 
i powojenne, w 1950 r. został jednak 
znacjonalizowany, a w 1954 Tadeusza 
zwolniono z powstałej na miejscu fir-
my Łopieńskich Spółdzielni Pracy 
Brąz Dekoracyjny, zakazując mu pra-
cy w tym zawodzie. W 1960 r. Tade-
usz otworzył przy ul. Poznańskiej 24 

bachantek, kandelabr w  typie empi-
re z motywami egipskimi (wchodzący 
w  skład wyposażenia domu Łopień-
skich), statuetka „Syrenka”, medalion 
z  wizerunkiem Antoniego Ostrow-
skiego oraz taca z liśćmi platana. Wy-
roby te stanowią doskonały przykład 
możliwości warsztatowych warszaw-
skiej firmy, której właściciele przykła-
dali ogromną wagę do precyzji odle-
wu i obróbki.

Kolejne przedmioty zasilające ko-
lekcję w coraz szerszym wymiarze po-
zwalają prześledzić działalność brą-
zowniczą i  złotniczą Braci Łopień-
skich. Dzieje firmy i  charakter two-
rzonych w  niej prac zostały ukazane 
na dwóch wystawach czasowych zor-
ganizowanych przez Muzeum War-
szawy. Pierwsza odsłona miała miejsce 
w 1978 r., druga w 2013. Na ostatniej 
wystawie (zob. „Spotkania z  Zabyt-
kami”, nr 7-8, 2013, s. 67-68; nr 11- 
-12, 2013, s. 63-66) zaprezentowano 

Muzeum Warszawy za-
kupiło do zbiorów tak-
że kilka niezwykle in-
teresujących obiektów 

związanych z  działalnością słynnej 
warszawskiej firmy Bracia Łopieńscy. 
Pierwszy obiekt pochodzący z tej wy-
twórni trafił do Muzeum Historycz-
nego m.st. Warszawy (obecnie Mu-
zeum Warszawy) już w  1958  r. Za-
kupiono wówczas miniaturę dzwo-
nu Zygmunta na Wawelu. Dochód 
z  odlewanych w  latach trzydziestych 
XX  w. dzwonków przeznaczony był 
na budowę nowego gmachu Mu-
zeum Narodowego w Krakowie. Wła-
śnie ten historyczny kontekst, a nie 
pochodzenie obiektu, zadecydował 
wówczas o  kupnie miniatury. Dopie-
ro w  latach siedemdziesiątych nad-
szedł czas, gdy na hasło Łopieńscy za-
częły otwierać się inwentarze muzeal-
ne. Brązy od Braci Łopieńskich były 
cenione przez współczesnych za ja-
kość wykonania i  smak artystyczny, 
a upływ czasu jedynie potwierdził ich 
wyjątkowe walory. 

W zbiorach Muzeum Warszawy 
w  chwili obecnej znajduje się ponad 
60 obiektów tej firmy. Wśród nich są 
plakiety i medaliony (22 sztuki), rzeź-
by oraz przedmioty z zakresu rzemio-
sła artystycznego. Kolekcję wyrobów 
artystyczno-brązowniczych wzboga-
ciło w tym roku pięć kolejnych obiek-
tów, z których cztery zakupiono przy 
dofinansowaniu ze środków Mini-
stra Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego. Do zbiorów trafiły: żardinie-
ra z  pełnoplastycznymi postaciami 

Nabytki Muzeum Warszawy

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

1 | Żardiniera z postaciami bachantek, model 
i odlew wykonany w firmie Braci Łopieńskich 
wg proj. Pierre'a Philippe’a Thomire’a, po 1900 r.

2 | Karta z zeszytu warsztatowego firmy Bracia 
Łopieńscy z 1906 r. z rysunkiem żardiniery 21
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w  zakładzie Łopieńskich przedmioty 
użytkowe wpisały się w historię war-
szawskiej wytwórczości brązowniczej.

W kolekcji muzealnej znaleźć 
można przykłady wyrobów, które 
świadczą o  tym, jak bogaty i  różno-
rodny był asortyment wyrobów ofe-
rowanych przez firmę (np. oświetle-
nie, galanteria, brązy stołowe). Zgro-
madzone przedmioty pozwalają rów-
nież na prześledzenie stosowane-
go wzornictwa. Zgodnie z  upodo-
baniami klientów, obiekty użytko-
we u  Łopieńskich utrzymane były 
zwykle w  modnych w  końcu XIX 
i na początku XX w. stylach: od Lu-
dwika XIV do XVI, chętnie sięgano 
również do motywów empirowych, 
później do secesji, rzadziej art déco. 
Szczególnie udaną ilustracją odwo-
łania się do stylu Ludwika XVI jest 
srebrzona patera z  motywem żywio-
łów, wykonana według projektu Mi-
chała Trębickiego (docenili ją współ-
cześni, przyznając firmie w  1894  r. 
na Powszechnej Wystawie Krajo-
wej we Lwowie dyplom honorowy). 
Przykład ten ukazuje, że przedmio-
ty użytkowe odlewano u  Łopień-
skich z modeli zaprojektowanych in-
dywidualnie przez artystów na po-
trzeby firmy. Projekty tworzyli rów-
nież sami właściciele, np. autorem za-
kupionej do zbiorów „Syrenki” jest 
Tadeusz Łopieński. Z  drugiej strony 
liczne wyroby bywają kopiami brą-
zów francuskich, np. żardiniera z  fi-
gurami bachantek wykonana została 
według projektu jednego z  bardziej 
znanych mistrzów francuskiego brą-
zownictwa: Pierre’a Philippe’a Tho-
mire’a (1751-1843), a model do me-
dalionu z przedstawieniem Antonie-
go Jana Ostrowskiego (m.in. dowód-
cy Gwardii Narodowej Warszawskiej 
w  powstaniu listopadowym) po-
wstał na podstawie płaskorzeźby dłu-
ta Jean Jacques’a M. C. V. Elshoecta 
z 1838 r.

Niezależnie od źródła pozyskania 
modelu, wyroby Łopieńskich cechu-
je wysoki poziom wykonania i precy-
zja wykończenia. Brąz jest materia-
łem trudnym w obróbce, prawidłowa 
realizacja odlewu i jego opracowanie 
wymaga doświadczenia i  wysokich 

warszawskiej firmy brązowniczej. 
Upór, niezwykłe oddanie wykonywa-
nej pracy, rzetelność, biegłość warsz-
tatowa oraz traktowanie brązownic-
twa jako przedsięwzięcia artystycz-
nego tworzą podstawy pracy kilku 
pokoleń rodziny Łopieńskich. Dzię-
ki wyznawanym zasadom oraz indy-
widualnym zdolnościom powstające 

Pracownię Metalowej Sztuki Zdobni-
czej – zakład obecnie prowadzi wraz 
z  mężem jego córka Anna Łopień-
ska-Lipczyk. To właśnie w  tej pra-
cowni powstała statuetka „Syrenka”, 
zakupiona ostatnio do muzealnych 
zbiorów. Ten niewielkich rozmiarów 
obiekt (wys. 28 cm) jest świadectwem 
trwającej od ponad 150 lat tradycji 

3 | Medalion z portretem 
hrabiego Antoniego 
Jana Ostrowskiego, 
wojewody i dowódcy 
Gwardii Narodowej 
Warszawskiej w powstaniu 
listopadowym, model 
i odlew wykonany w firmie 
Braci Łopieńskich w końcu 
XIX w. wg oryginału 
Jean Jacques’a M. C. V. 
Elshoecta z 1838 r. 

4 | Patera z motywem 
żywiołów, wykonana 
wg projektu Michała 
Trębickiego przed 1894 r.

3

44
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Najdroższa była przy tym praca gise-
ra (wykonawcy formy odlewniczej) 
i  cyzelera (do którego należało osta-
teczne wykończenie modelu). Ło-
pieńscy, stawiając na wysoką jakość 
firmowych wyrobów, dbali o  kwali-
fikacje swych pracowników. Niezwy-
kle związani z  miejscem pracy oso-
biście doglądali warsztatu i  angażo-
wali się w  proces powstawania brą-
zów. Kolejne pokolenia Łopieńskich 
otrzymywały staranne wykształcenie, 
pozwalające właściwie wykonywać 
powierzone im zadania. Kształcili się 
w  rysunku, odbywali praktyki rze-
mieślnicze. Przede wszystkim wpaja-
no im miłość i szacunek do brązu.

Jednym z głównych celów działal-
ności Muzeum Warszawy jest groma-
dzenie obiektów związanych z dzieja-
mi stolicy. Wyroby pochodzące z  fir-
my Łopieńskich są więc dla muzeum 
cennym nabytkiem, kolekcja, którą 
tworzymy, dokumentuje bowiem za-
równo losy rodziny ściśle związanej 
z  miastem, jak i  losy warszawskiego 
brązownictwa.

Monika Siwińska

kwalifikacji zawodowych. Na podsta-
wie ksiąg warsztatowych oraz danych 
opracowanych przez Zdzisława Ło-
pieńskiego ustalić można, że wartość 
robocizny nawet kilkakrotnie mo-
gła przewyższyć koszt materiałów. 

5 | Statuetka „Syrenka”, proj. Tadeusz 
Łopieński, odlew po 1960 r.

6 | Karta z zeszytu warsztatowego firmy Bracia 
Łopieńscy z lat 1910-1931 (wpis z ok. 1931 r. 
z rysunkiem „Syrenki”)

(zdjęcia: 1, 3, 4, 5 – Adrian Czechowski; 2,6 – Monika 
Siwińska)

5 6

W dniach 3-4 listopada 2011 r. odbyła się w Warszawie konferencja nauko-
wa „Curiosità, czyli koncept osobliwy”, zorganizowana w ramach ob-

chodów 25-lecia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej pokłosiem jest wydana w Warsza-
wie w 2013 r. książka „Curiosità” – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze 
i obyczaju. Autorzy publikacji usiłują odpowiedzieć w niej na pytanie, czym 
jest i jak się przejawia „osobliwość” w szeroko rozumianej kulturze. Pojęcie 
jest wieloznaczne i trudne do zdefiniowania; „osobliwość” 
mogła przybierać formę ciekawości, żartu, dowcipu, zbyt-
kowności, niecodzienności konceptu – te przykłady nie 
wyczerpują możliwości opisu dyskutowanego zjawiska.

W tomie zamieszczono 33 teksty autorstwa przedsta-
wicieli różnych dziedzin – historyków sztuki, literaturo-
znawców, kulturoznawców oraz socjologów; w ten sposób 
powstał interdyscyplinarny przegląd badań nad curiosità. 
Autorem wstępu jest prof. dr hab. Jakub Pokora z UKSW, 
który wprowadza czytelników w temat i jednocześnie kie-
ruje do naukowców apel o dalsze zgłębianie tego niezwy-
kle ciekawego zagadnienia. We wstępie czytamy: „Zde-
finiowanie zjawiska »curiosità« jest zadaniem trudnym 
przede wszystkim z powodu względności. To, co dla jed-
nych jest osobliwe, dla innych nie musi takie być. Decy-
duje o tym wiele czynników, przede wszystkim miejsce 
i czas występowania. W jednym kraju, ba, nawet w regio-
nie, coś uchodzi za niezwykłe, gdzie indziej bynajmniej. 

[...] Sprawę jeszcze bardziej komplikuje dystans czasowy: to, co dziś dla nas 
niezwykłe, kiedyś niekoniecznie lub wcale nie wywoływało zdziwienia. Z tego 
powodu badania są trudne i właściwie niemal bez szans, jeśli nie znajdzie się 
odpowiednich źródeł pisanych z epoki”.

Autorzy artykułów opublikowanych w tomie podjęli tę trudną próbę zdefi-
niowania „osobliwości” w sferze kultury i wskazania licznych i różnorodnych 
jej przykładów. Poruszone zostały m.in. zagadnienia z kategorii grafiki, em-

blematyki, architektury, sztuki ogrodów, literatury, rzeź-
by, malarstwa sakralnego, ceramiki, meblarstwa, gliptyki 
czy kolekcjonerstwa. Sięgnięto również do przedmiotów 
codziennego użytku – okazuje się, że intrygować może 
dziś choćby fajka czy też obco brzmiąca kraszuarka (ina-
czej spluwaczka). Ważnym punktem odniesienia dla ca-
łej koncepcji curiosità i właściwie całym oddzielnym te-
matem jest natomiast kunstkamera, czyli gabinet osobli-
wości.

Wszystkie artykuły opatrzono tradycyjnymi przypisa-
mi dolnymi, w których zawarto odniesienia bibliograficz-
ne (nie ma oddzielnego spisu bibliografii). Publikację uzu-
pełnia indeks osób. Książka liczy niemal 500 stron i za-
wiera ponad 100 czarno-białych ilustracji. Zainteresowani 
publikacją mogą się kontaktować w tej sprawie z Sekreta-
riatem Instytutu Historii Sztuki UKSW (e-mail: ihs@uksw.
edu.pl); planowane jest także umieszczenie zdigitalizowa-
nej wersji książki na stronie internetowej tego instytutu. 

CURIOSITÀ
Spotkanie z książką
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Kadr z przeszłości
.........................................................................................................................................
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obrazów olejnych poświęconych naj-
cenniejszym zabytkom architektu-
ry polskiej: warszawskim Łazienkom 
(w latach 1872-1873), Wilanowo-
wi (1873-1874) oraz Zamkowi Kró-
lewskiemu i Pałacowi Prymasowskie-
mu (1875). 

W 2013  r. zbiory Muzeum Pa-
łacu Króla Jana III wzbogacił obraz 
Aleksandra Gryglewskiego „Sypial-
nia Królowej” (olej, płótno, wym. 
44 x 60 cm; sygn. „A.G.” – mono-
gram wiązany, 1874), który do tego 
momentu znajdował się w  depozy-
cie Muzeum Narodowego w  War-
szawie. W tychże zbiorach zachowa-
ła się druga jego wersja (olej, płótno, 
wym. 64 x 88 cm, sygn. „A. Gryglew-
ski 1873”), „Gabinet Holenderski” 
(1874), rysunki przygotowawcze do 
tych płócien oraz rysunek przedsta-
wiający Garderobę Króla. Bez wąt-
pienia są to dzieła o  najwyższej war-
tości artystycznej; nie tylko pedan-
tycznie, z miniatorską wręcz precyzją 
dopracowane pod względem wierne-
go odtworzenia szczegółów wystroju 
i wyposażenia, lecz też niepozbawio-
ne walorów malarskich, wykonane 
z wyczuciem harmonii ujęcia ogólne-
go. Przykuwa uwagę bogactwo szcze-
gółów przedstawionych z drobiazgo-
wą dokładnością i  biegłość wykaza-
na przy oddawaniu właściwości fak-
tur i  materii, tym bardziej że nie za-
burza to w żaden sposób odbioru ca-
łości kompozycji – Gryglewski, jak 
na kierownika katedry perspektywy 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie 
przystało, swobodnie łącząc perspek-
tywę linearną z powietrzną, wspania-
le oddaje wrażenie przestrzeni.

Obraz przedstawia Sypialnię Kró-
lowej (po przebudowie i  modyfi-
kacji przeprowadzonej przez Ma-
rię Zofię Denhoffową, właściciel-
kę pałacu od 1733 r., z zachowaniem 

króla i magnatów związanych z pała-
cem dołączyły portrety jego samego 
i  jego wnętrz. Bryłę i  otoczenie bu-
dowli najwcześniej uwiecznił Bernar-
do Bellotto zw. Canaletto w czterech 
obrazach z serii widoków Warszawy, 
tworzonej na zlecenie króla Stanisła-
wa Augusta. Za jego przykładem po-
dążyli inni artyści, działający najczę-
ściej pod auspicjami kolejnych wła-
ścicieli. 

Ikonografię wnętrz niegdysiej-
szej królewskiej rezydencji otwiera 
seria akwarel Wincentego Kasprzyc-
kiego, wykonanych dla Augusta Po-
tockiego krótko przed lub w  roku 
1838, w której wśród widoków z  in-
nych podwarszawskich rezydencji 
Potockich znajdujemy np. „Wnętrze 
jednego z dolnych pokoi w Wilano-
wie” czy „Wnętrze biblioteki w  kor-
pusie pałacu wilanowskiego”. Rów-
nież z  czasów Aleksandra Potoc-
kiego (1839) pochodzi obraz olej-
ny „Sypialnia Króla” pędzla Marci-
na Zaleskiego. Dla Augustostwa Po-
tockich pracował drezdeński akwa-
relista Willibald Richter, który w la-
tach 1856-1858 wykonał serię 26 wi-
doków Wilanowa i  Morysina. Dziś 
z czarno-białych reprodukcji fotogra-
ficznych znamy jedynie cztery z  sze-
ściu widoków komnat pałacowych 
(pozostałe prace zaginęły): Gabinet 
Zwierciadlany Królowej, Gardero-
bę Króla, Salę Białą (Wielką Salę Ja-
dalną Augusta II) i Salę Biblioteczną. 
Powstała również inna seria akwa-
reli tegoż artysty, w  której obok wy-
żej wymienionych znajdziemy Sypial-
nię Królowej i Gabinet Holenderski. 
Listę malarsko-rysunkowych źródeł 
(istnieje też seria 18 rycin różnych ar-
tystów wydanych w  albumie Willa-
nów) ikonografii wnętrz pałacu wi-
lanowskiego dopełniają dzieła Alek-
sandra Gryglewskiego, autora cyklu 

Pałac w  Wilanowie w  swej 
warstwie strukturalno-iko-
nograficznej przepojony jest 
znaczeniami symboliczny-

mi tak dalece, że z niewielką przesa-
dą rzec można, iż sam stał się symbo-
lem. Początkowo, jeszcze w  czasach 
króla Jana III, dominowały rozliczne 
metafory władzy i sławy, domu słoń-
ca, siedziby Rzeczypospolitej, póź-
niej – nie detronizując poprzednich 
– coraz większej wagi nabierać po-
częły odniesienia właściwe rezyden-
cji magnackiej, podkreślające nie tyl-
ko prestiż rodu, lecz w  równej mie-
rze potęgę intelektu i  ducha właści-
cieli. Wraz z  objęciem dziedzictwa 
pałacu przez Stanisława Kostkę Po-
tockiego z niespotykaną dotąd mocą 
wybrzmiał wymiar patriotyczno-nie-
podległościowy, krystalizując się wo-
kół idei uczynienia muzeum z  gma-
chu „ręką bohatera wzniesionego”.  
Rzeczą naturalną było, iż w  tychże 
trudnych czasach zniewolenia i utra-
ty suwerenności myśli wielu prawych 
synów rozbitego w  pył narodu kie-
rowały się ku dawnym czasom wol-
ności i  świetności państwa, szukając 
tam i  ukojenia, i  siły do dalszej wal-
ki z zaborcą. Jednym z wyrazów tych 
dążeń, zwłaszcza w  kręgach arysto-
kracji, było zainteresowanie kolek-
cjonowaniem pamiątek narodowych 
i  „starożytności” rozumianym jako 
ważna misja społeczno-wychowaw-
cza. Zyskujący na dynamice „ruch 
starożytniczy” leżał u  podstaw roz-
kwitu malarstwa wedutowego (od 
drugiej połowy XVIII aż po koniec 
XIX w.), które okazało się niezastą-
pionym narzędziem wizualnej in-
wentaryzacji zabytkowych budow-
li i elementów ich wyposażenia. I tak 
w  zbiorze sentymentalnych świa-
dectw historii gromadzonych „ku 
pokrzepieniu serc” do wizerunków 
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saska konsola z  marmurowym bla-
tem, na której znajduje się szkatuła 
hebanowa z  mozaiką florencką (?). 
Wejście do Antykamery Królowej 
(pośrodku tejże ściany) flankują dwa 
postumenty w stylu Boulle’a, na któ-
rych stoją dwa świeczniki-fontanny. 

Na pierwszym planie z  pra-
wej strony obrazu przedstawił ma-
larz francuskie biurko zdobne brąza-
mi z blatem wykładanym aksamitem 
w  karmazynowej barwie, zastawione 
srebrną szkatułą i  srebrnym pozłaca-
nym kielichem z czaszą ze szkła rubi-
nowego. Nad drzwiami do poszcze-
gólnych pomieszczeń umieścił su-
praporty ze scenami mitologicznymi 
pędzla Louisa Silvestre’a („Perseusz 
uwalniający Andromedę” i  „Toaleta 
Wenus”). Ponad ścianami odtworzył 
fasetę z  prostokątnymi malarskimi 

ZBIORY I ZBIERACZEZBIORY I ZBIERACZE

prawy – kominek z  kompletem wa-
zonów. Nad kominkiem góruje 
zwierciadło w bogato zdobionej, zło-
conej ramie ze zwieńczeniem, a przed 
nim ustawiony jest francuski ekran 
kominkowy z wkomponowaną tkani-
ną z herbem Polski w snycerskiej, bo-
gato zdobionej, złoconej oprawie. Po 
lewej stronie obrazu, między okna-
mi (ściana wschodnia) wyekspono-
wana została toaletka królowej Ma-
rysieńki na komodzie boulle’owskiej, 
przed którą stoi taboret. Powyżej wisi 
lustro w  bogato zdobionej, złoconej 
ramie. Po stronie prawej (ściana za-
chodnia) znajduje się portret Teresy 
Kunegundy na tle pałacu, a pod nim 
zegar ścienny w pozłacanych ramach 
z  dwiema rubinowymi kolumnami 
i  herbem Lubomirskich Szreniawa. 
Na wspólnej osi z nimi ustawiona jest 

fasety i  plafonu z  czasów Sobieskie-
go) od strony Antygabinetu Królo-
wej, z  otwartą perspektywą na amfi-
ladę pokoi: od Gabinetu Holender-
skiego, poprzez Sypialnię Króla aż do 
Gabinetu Chińskiego Króla. W cen-
trum kompozycji, na prawo od wej-
ścia do Gabinetu Holenderskiego 
(ściana południowa) widzimy sekre-
tarzyk, dar Innocentego XI dla króla 
Jana III, zwieńczony garniturem wa-
zonów. Nad nim wisi pastelowy por-
tret władcy, a po jego bokach usta-
wione są dwa taborety. Lewy naroż-
nik komnaty zdobi zegar podłogowy, 

| Aleksander Gryglewski, „Sypialnia Królowej”, 
1874, sygn. „A.G.”  (monogram wiązany), olej, 
płótno, wym. 44 x 60 cm (własność Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

................................................................................
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nieruchomości i  ruchomości wila-
nowskich; mimo zwykłej dla tego 
typu dokumentów lakoniczności za-
pisów, rzucają one snop światła rów-
nież na te fragmenty wnętrza i  ele-
menty wystroju, które nie są widocz-
ne w całości czy wręcz pozostają poza 
kadrem. 

Nie sposób też nie dostrzec, że ta-
kie obrazy, jak ten, oprócz oczywistej 
funkcji dokumentacyjnej, niosą też 
znaczny ładunek emocjonalny, ewo-
kują wzruszenia podobne do tych, 
które towarzyszą nam przy oglądaniu 
starych fotografii rodzinnych. Sko-
jarzenie to tym bardziej ugruntowa-
ne w realiach, że twórcy prospektów 
i  widoków wnętrz sami niejedno-
krotnie parali się fotografią. Przywo-
łajmy tu choćby sylwetkę wspomnia-
nego wyżej Marcina Zaleskiego,  któ-
ry będąc wybitnym wedutystą, zasłu-
żył sobie również (w opinii Aleksan-
dra Macieszy) na miano ojca fotogra-
fii artystycznej w Polsce. Swoje zdję-
cia już w  pierwszej połowie 1840  r., 
a być może nawet w  1839 wykony-
wał w  technice dagerotypii, asysto-
wał więc powstaniu fotografii na zie-
miach polskich. Nie jest udowodnio-
ne, czy w  malarskim procesie twór-
czym korzystał z  wymiernego spo-
sobu utrwalenia wciąż zmieniającej 
się rzeczywistości za pomocą sprzętu 
techniczno-optycznego. Z  całą jed-
nak pewnością możliwości fotogra-
fii, widzianej wówczas jako połącze-
nie wynalazku o aspekcie naukowym 
z artystycznym, mariaż kartezjańskie-
go widzenia świata i wrażliwości po-
ety na ulotność chwili, nie mogły po-
zostawiać obojętnymi malarzy archi-
tektury z ambicjami uchwycenia kli-
matu przedstawianych miejsc, tego 
słynnego genius loci, który nierzad-
ko raczej czujemy niż rozumiemy. 
Dodajmy, że i Zaleski od 1846 r. był 
profesorem perspektywy wykreślnej 
(w Szkole Sztuk Pięknych w Warsza-
wie), a jego obrazy, obok prac Cana-
letta, stały się punktem odniesienia 
dla rekonstruujących po drugiej woj-
nie światowej warszawskie obiekty 
historyczne. 

Analogiczną rolę odgrywać 
może obraz Gryglewskiego w pałacu 

przedstawieniami wiosennych prac 
polowych, ujętymi w dekorację sztu-
katorską z  motywami sfinksów, put-
tów, szachownicy i  kompozycji ro-
ślinnych (w narożach), a na sufi-
cie plafon „Wiosna” – dzieło Jerze-
go Eleutera Szymonowicza-Siemigi-
nowskiego. 

Tak dbały o  wierność prawdzie 
historycznej artysta nie ustrzegł się 
pewnych potknięć i  omyłkowo na-
malował w  Sypialni taborety z  lwi-
mi łapami pokryte tkaniną saską. Po-
mieszał tym samym motywy zdobni-
cze: wystrój tej komnaty uzupełniały 
taborety saskie, podczas gdy taborety 
z  lwimi łapami należały do umeblo-
wania Gabinetu Holenderskiego. Za-
pewne wynika to z  pomylenia szki-
ców przygotowawczych do malowa-
nych jednocześnie wnętrz, wykony-
wanych in situ. 

Gryglewski użył też triku malar-
skiego, który przełamuje sztywność 
konwencji, stwarzając wrażenie nie-
dawnej obecności osób w  pomiesz-
czeniu – jeden z  rogów mięsistego 
dywanu jest zmarszczony tak suge-
stywnie, że chciałoby się zainterwe-
niować w  materię malarską i  wygła-
dzić go, dopasowując do statyki i do-
stojeństwa całości. Nawet po upływie 
tylu lat intryguje to widza i skłania do 
podjęcia interakcji ze światem przed-
stawionym. Mimowolnie pojawia się 
zaciekawienie: „Kto tędy przecho-
dził?”, „Czy się potknął?”, „Kto to po-
prawi?”. Stąd już tylko krok do głęb-
szych badań mających na celu prze-
śledzenie podobieństw i  różnic mię-
dzy obecnym a ówczesnym wystro-
jem komnaty, podjęcia prób identy-
fikacji przedstawionych dzieł sztu-
ki, tropienia ewentualnego kierun-
ku przemian, a nawet wychwycenia 
rozmaitych odcieni gustów urządza-
jących wnętrze. Zastanawia np. brak 
dekoracji glifów i  nadproży okien-
nych i  skłania do przypuszczeń, że 
w  momencie powstawania obrazu 
były one zakryte boazerią (najpew-
niej już od wieku XVIII). 

Obraz Gryglewskiego skłania 
do dokonywania porównań przed-
stawionych na nim detali z  opisa-
mi w  zachowanych inwentarzach 

wilanowskim, a więc np. potwier-
dzić trafność doboru kolorystyki 
przy niedawnej konserwacji Gabine-
tu Chińskiego. Gdyby zawiesić go na 
tle kurtyny udrapowanej w  wejściu 
do Antygabinetu Królowej, mógł-
by czynić scenograficzny efekt zwier-
ciadła, tak przystający klimatem do 
upodobań doby baroku. Jako cie-
kawostkę można przywołać tu fakt, 
że w  zbiorach Muzeum Narodowe-
go w  Krakowie przechowywana jest 
sepiowa fotografia Sypialni Królo-
wej, wykonana w Warszawie w zakła-
dzie „Kloch&Dutkiewicz” (działają-
cym w  latach 1866-1873). Gryglew-
ski tworzył zatem swoje „malarskie 
fotografie” w  sytuacji swoistego na-
pięcia między „starą” a „nową” sztu-
ką. Ponieważ i obraz, i zdjęcie ujmują 
do złudzenia podobny kadr komnaty, 
możemy pokusić się o  niecodzienne 
porównanie; w  tym zestawieniu wy-
raźnie widać jak dalece – przy całym 
podobieństwie formalnym – róż-
ne są to środki wyrazu artystyczne-
go.  Mimo zastosowania tego samego 
rozproszonego, sączącego się przez 
otwory okienne światła, umożliwia-
jącego ograniczenie kontrastu walo-
rowego i  osiągnięcie jak największej 
dokładności odwzorowania detalu, 
obraz siłą rzeczy znacznie mocniej 
apeluje do naszej wyobraźni, żywiej 
oddziałuje na sferę emocji niż inte-
lektu. Tłumaczy to dobitnie przywią-
zanie do tradycyjnych technik utrwa-
lania światła, zwłaszcza że – jak wi-
dać – pozwoliły one na przedstawie-
nie znacznie szerszej perspektywy. 

Z pewnością dla omawianego ob-
razu nie sposób znaleźć odpowied-
niejszego miejsca niż muzeum wi-
lanowskie, gdzie wyeksponowany 
stanowić będzie dla zwiedzających 
wzruszający dowód na trwałość tra-
dycji i  idei oświeceniowych Stanisła-
wa Kostki Potockiego. Dodatkową, 
nie tak częstą w  odniesieniu do za-
bytków polskich, zaletą obrazu jest 
dobry stan konserwatorski i  niepod-
ważalna, odtwarzalna ciągłość jego 
historii.

Dominika  
Walawender-Musz

ZBIORY I ZBIERACZE
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Utworzony z inicjatywy UNESCO 
w 1992 r. Program „Pamięć 

Świata” ma na celu zwrócenie 
uwagi rządów i opinii publicz-
nej na znaczenie oraz koniecz-
ność ochrony dziedzictwa do-
kumentacyjnego, a także podej-
mowanie działań na rzecz jego 
popularyzacji i szerokiego udo-
stępniania. Obecnie na Liście 

Międzynarodowej tego progra-
mu znajduje się ponad 300 po-
zycji. Dwanaście z nich repre-
zentuje polskie dziedzictwo do-
kumentacyjne. Wśród nich są: 
dzieło Mikołaja Kopernika O ob-
rotach sfer niebieskich, utwory 
Fryderyka Chopina, tablice 21 
Postulatów Gdańskich z Sierp-
nia 1980, Archiwum Biura Od-
budowy Stolicy. Lista ta jest 
uzupełniana co dwa lata. W ra-
mach Programu „Pamięć Świa-
ta” tworzone są również listy 
regionalne i krajowe. 

W wyniku prac Polskiego Ko-
mitetu Programu UNESCO „Pa-
mięć Świata”, w skład które-
go wchodzą przedstawiciele naj-
większych polskich bibliotek, 

archiwów, środowiska nauko-
wego i Polskiego Komitetu do 
spraw UNESCO, powstała pierw-
sza edycja Polskiej Listy Krajo-
wej Programu UNESCO „Pamięć 
Świata”. Znalazło się na niej 11 
zabytków, szczególnie istotnych 
dla naszej kultury, narodowej 
tożsamości i pamięci historycz-
nej, przechowywanych w zbio-

rach 9 instytucji (z Warszawy, 
Krakowa, Gniezna, Poznania 
i Wrocławia). Są to:

− Konstytucja 3 maja 1791 
(Ustawa Rządowa) − uznawa-
na za pierwszą w Europie i dru-
gą na świecie nowoczesną kon-
stytucję, przechowywana w Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie.

− Złoty kodeks gnieźnieński 
z drugiej połowy XI w. (Codex 
Aureus Gnesnensis) − księga li-
turgiczna używana podczas wiel-
kich wydarzeń kościelnych i pań-
stwowych od średniowiecza do 
czasów współczesnych, przecho-
wywana w Archiwum Archidiece-
zjalnym w Gnieźnie.

− Kronika Galla Anonima 
z XII w. − najstarsza kronika pol-
ska zachowana w Kodeksie za-
mojskim, zawiera informacje 
o początkach państwa polskiego 

i ważnych wydarzeniach w jego 
dziejach, przechowywana jest 
w Bibliotece Narodowej w War-
szawie.

− Dokument lokacyjny miasta 
Krakowa z 5 czerwca 1257 r. − 
akt wprowadzający Kraków do 
środkowoeuropejskiego syste-
mu prawa miejskiego, mający 

wpływ na obecną zabudowę mia-
sta, przechowywany w Archiwum 
Narodowym w Krakowie.

− Banderia Prutenorum autor-
stwa Jana Długosza z 1448 r. − 
najstarsza w Europie księga cho-
rągwi, zawiera podobizny 56 
chorągwi zdobytych na wojskach 
krzyżackich, w tym pod Grunwal-
dem, przechowywana jest w Bi-
bliotece Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie.

− Kazania świętokrzyskie 
z drugiej połowy XIII w. − naj-
starszy zachowany prozatorski 
tekst w języku polskim, przecho-
wywany w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie.

− Opis żup bocheńskich i wielic
kich z 1518 r. (Brevis et accura-
ta regiminis ac status zupparum 
Vieliciensium et Bochnensium sub 
annum Christi 1518 descriptio) – 
zawiera unikatowy opis struktury 

i funkcjonowania jednego z naj-
większych królewskich przedsię-
biorstw ówczesnej Europy, prze-
chowywany w Bibliotece Nauko-
wej Polskiej Akademii Umiejęt-
ności i Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie.

− Białoruski Tristan z XVI-
-XVII w. − rękopiśmienny ko-
deks z białoruską wersją legendy 
o Tristanie i Izoldzie, przechowy-
wany w Bibliotece Raczyńskich 
w Poznaniu.

− Autograf Pana Tadeusza Ada
ma Mickiewicza (1832-1834) 
− dzieło literackie, pamiątka hi-
storyczna, nośnik narodowych 
wartości, przechowywany w Za-
kładzie Narodowym im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu.

− Akta Organizacji Narodo
wej Powstania Styczniowego 
(1863-1864) – obejmują zapisy 
dążeń narodu polskiego do odzy-
skania niepodległości utraconej 
w wyniku trzech rozbiorów Pol-
ski, w zbiorach Archiwum Głów-
nego Akt Dawnych w Warszawie.

− Memoriał Ignacego Jana Pa
derewskiego do prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Woo
drowa Wilsona z 17 stycznia 
1917 r. − zawiera uzasadnie-
nie konieczności odbudowy nie-
podległej, niezależnej gospodar-
czo Polski z dostępem do morza, 
przechowywany jest w  Archi-
wum Akt Nowych w Warszawie. 

Uroczystość wręczenia certyfi-
katów wpisu na Polską Listę Kra-
jową Programu UNESCO „Pamięć 
Świata” odbyła się 17 październi-
ka 2014 r. w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie. Lista będzie w kolej-
nych latach rozszerzana. Obejmie 
przechowywane w polskich biblio-
tekach, archiwach i muzeach do-
kumenty, stanowiące świadectwo 
ważnych w dziejach Polski wyda-
rzeń, osób, przemian kulturowych 
i cywilizacyjnych.

☐

Polska Lista Krajowa „Pamięć Świata”

1 | Złoty kodeks gnieźnieński 
z drugiej poł. XI w.

2 | Dokument lokacyjny miasta 
Krakowa z 1257 r.

...........................................................
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W bieżącym roku mija set-
na rocznica śmierci Józefa 

Chełmońskiego (1849-1914), 
artysty, o którym jego monogra-
fistka Aleksandra Melbechow-
ska-Luty pisała, że „po latach 
pełnej pasji pracy, doświadczył 
[…] satysfakcji wielkiego uzna-
nia, doczekał się entuzjastycz-
nych recenzji, zaszczytów i na-
gród. Po śmierci Jana Matejki 
w 1893 roku uważano go już za 
największego z żyjących mala-
rzy polskich. Gdy artysta zmarł 
w 1914 roku, jego sława i po-
pularność ustaliła się na długie 
lata” (A. Melbechowska-Luty, 
Chełmoński. Malarz polskich ży-
wiołów, wyd. Dom Pracy Twór-
czej w Radziejowicach, Radzie-
jowice 2014, s. 11).

„Jak wiadomo z biogra-
fii artysty, latem 1888 r., po 
powrocie z Paryża Józef Cheł-
moński zakupił w sąsiadują-
cej z Radziejowicami Kuklów-
ce skromny dworek z kawał-
kiem ziemi uprawnej, by spę-
dzić tam ostatnie dwadzieścia 
pięć lat swojego życia. Związ-
ki Józefa Chełmońskiego z Ra-
dziejowicami i okolicą czynią 
nas odpowiedzialnymi za pod-
trzymywanie pamięci o wiel-
kim artyście i pielęgnowanie 
jego dorobku” – tłumaczy dy-
rektor Domu Pracy Twórczej 
w Radziejowicach Bogumił 
Mrówczyński wieloletnie zaan-
gażowanie pracowników tego 
ośrodka i ich przyjaciół na 
rzecz utrwalania pamięci o tym 
wybitnym polskim malarzu. 
W kalendarzu wydarzeń Pa-
łacu w Radziejowicach z oka-
zji Roku Józefa Chełmońskiego 
pojawiły się więc kolejne Jubi-
leuszowe Wieczory z Chełmoń-
skim – zawsze z odpowied-
nio dobraną oprawą muzycz-
ną w najlepszym wykonaniu – 
podczas których prezentowa-
ne były wybrane dzieła arty-
sty lub poświęcone mu wydaw-
nictwa. I tak np. program X Ju-
bileuszowego Wieczoru z Cheł-
mońskim, 17 października br., 

obejmował pokaz obrazu Jó-
zefa Chełmońskiego „Męczeń-
stwo św. Bartłomieja”, wypo-
życzonego z kościoła parafial-
nego św. Bartłomieja Aposto-
ła w Pawłowicach koło Tere-
sina (w ramach cyklu „Pokaz 
jednego obrazu”), prezentację 
poświęconej mu publikacji au-
torstwa Elżbiety Charazińskiej 
oraz koncert muzyki epoki ba-
roku w wykonaniu znakomitej 
orkiestry Arte dei Suonatori.

Wcześniej, bo już na wio-
snę, 10 kwietnia 2014 r., w ko-
ściele parafialnym św. Kazi-
mierza w Radziejowicach od-
była się uroczysta msza świę-
ta, upamiętniająca 100. roczni-
cę śmierci Józefa Chełmońskie-
go. Szczególną rangę wydarze-
niu nadała obecność Pierwszej 
Damy Rzeczypospolitej – Anny 
Komorowskiej wraz z przedsta-
wicielami kancelarii Prezyden-
ta RP. We mszy świętej uczestni-
czyli również najwyżsi przedsta-
wiciele władz samorządowych.

Podczas mszy świętej ks. bi-
skup Andrzej Dziuba pobłogo-
sławił ufundowaną przez władze 
gminne powiększoną, swobod-
ną kopię obrazu Chełmońskiego 
„Pod Twoją obronę” – wykona-
ną przez konserwatora Andrzeja 
Laska i umieszczoną w ołtarzu 
głównym. Dla upamiętnienia ju-
bileuszu, po zakończeniu litur-
gii, w obecności najwyższych 
władz państwowych i kościel-
nych, w radziejowickim parku 
odbyło się uroczyste posadze-
nie jesionu wyniosłego, który 
otrzymał imię „Józef”. Wybra-
no miejsce nad stawem, z któ-
rego Józef Chełmoński malo-
wał w 1898 r. swój obraz „Staw 
w Radziejowicach”.

Z okazji Roku Józefa Cheł-
mońskiego w Radziejowicach 
ukazało się również kilka in-
nych interesujących publika-
cji. Pierwsza z nich – to mono-
grafia Chełmoński. Malarz pol-
skich żywiołów. Jej autorka, wy-
bitny historyk sztuki, długolet-
ni pracownik Instytutu Sztuki 

Polskiej Akademii Nauk, znana 
nie tylko z rzetelnego warszta-
tu naukowego, ale również z ta-
lentu erudycyjnego, Aleksan-
dra Melbechowska-Luty opo-
wiada barwnie i ze swadą o ko-
lejach trudnego życia wielkie-
go artysty i omawia jego sztu-
kę. Przedstawia dzieło mala-
rza na szeroko zarysowanym tle 
osiągnięć środowiska artystycz-
nego Warszawy, następnie ko-
lonii polskiej w Monachium lat 
siedemdziesiątych, jak też roda-
ków przewijających się przez Pa-
ryż lat osiemdziesiątych XIX w. 
Podkreśla podobieństwa, punk-
tuje różnice. Poddaje wnikliwej 
analizie dzieła malarskie Cheł-
mońskiego, zwracając uwagę na 
wątki ikonograficzne i warsztat 
malarza. Umiejętnie wplata cy-
taty zarówno z ówczesnej kryty-
ki, jak i późniejszych omówień 
twórczości. Ubarwia swoje wy-
wody, przywołując wspomnie-
nia przyjaciół artysty i świadków 
jego życia.

Kolejna książka nosi ty-
tuł Józef Chełmoński na fo-
tografiach i we wspomnie-
niach. Jest to unikatowa pozy-
cja zawierająca wspomnienia 
o malarzu ludzi mu współcze-
snych. Książka jest świadec-
twem uczestników i świadków 
życia Chełmońskiego. Znajdu-
ją się w niej relacje osób mu 
bliskich, przyjaciół, malarzy, 
znajomych, mecenasów sztu-
ki, protektorów czy członków 
rodziny. Wśród autorów tek-
stów znajdziemy m.in. Stani-
sława Witkiewicza, Wojciecha 
Kossaka, Antoniego Piotrow-
skiego, Edwarda Krasińskie-
go, Pię Górską, Adama Chmie-
lowskiego czy Helenę Modrze-
jewską. Wyboru i opracowania 
tekstów dokonała Zofia Ku-
cówna. W albumie zaprezen-
towane zostały również liczne 
istniejące fotografie przedsta-
wiające postać malarza; więk-
szość z nich nie była do tej 
pory nigdzie publikowana.

Rok Józefa Chełmońskiego w Radziejowicach

2

1

|    Spotkania z Zabytkami       11-12  2014           68



ROZMAITOŚCI

Następna publikacja, przygo-
towana przez wybitnego znawcę 
twórczości Chełmońskiego, Ta-
deusza Matuszczaka, przywraca 
zbiorowej pamięci tę część spu-
ścizny malarza, którą w wyniku 
zawirowań historii i ludzkich lo-
sów uznajemy obecnie za zagi-
nioną. Katalog Chełmoński po-
szukiwany obejmuje 108 uło-
żonych chronologicznie dzieł; 

liczba ta stanowi wedle ustaleń 
autora niemal połowę z nama-
lowanych przez Chełmońskiego 
obrazów olejnych. Pieczołowicie 
wyszukany materiał ilustracyjny 
pozwala „zobaczyć” większość 
z dzieł utraconych w burzliwym 
wieku XX. Materiał zgromadzo-
ny w tym katalogu, mimo że od-
nosi się jedynie do zaginionej 
części obrazów olejnych artysty, 
umożliwia prześledzenie ewolu-
cji stylistycznej wszystkich zaist-
niałych w jego malarstwie wąt-
ków i w zestawieniu z wydaw-
nictwami przedstawiającymi za-
chowane dzieła Chełmońskiego 

ukazuje wielkość jego sztuki 
i ogrom talentu.

Ponadto staraniem Domu 
Pracy Twórczej w Radziejowi-
cach wznowione zostały wspo-
mnienia o malarzu autorstwa Pii 
Górskiej. Pochodząca z Woli Pę-
koszewskiej Pia Górska (1878- 
-1974) była malarką, pisar-
ką, działaczką społeczną. Malar-
stwa uczyła się u Józefa Rapac-
kiego i Józefa Mehoffera, jednak 
jej mistrzem, przewodnikiem du-
chowym i przyjacielem był Józef 
Chełmoński. Gdy w 1932 r. na-
kładem wydawnictwa Gebethner 
i Wolff ukazały się wspomnienia 

O Chełmońskim Pii Górskiej, oka-
zało się, że ich autorka była wy-
jątkowo bacznym obserwatorem, 
o dużej wrażliwości i pisarskich 
zdolnościach. Stąd też książ-
ka ta stała się niezwykle cenną 
i barwną opowieścią o malarzu, 
z wszystkimi jego sprzecznościa-
mi i rozterkami.

Wymienione wydawnictwa  
można kupić bezpośrednio 
w Domu Pracy Twórczej w Ra-
dziejowicach (96-325 Radziejo-
wice, ul. Sienkiewicza 4) lub dro-
gą elektroniczną, pisząc na adres:  
palac@palacradziejowice.pl.

☐

Od trzech lat członkowie Koła Fotografii Przyrodniczej, działającego przy 
Uniwersytecie Warszawskim, Paweł J. Mazurkiewicz, Katarzyna Czajkow-

ska, Natalia Walczak i Jan Jabłonka − studenci i doktoranci Kolegium Mię-
dzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 
UW i Wydziału Biologii UW badają obiekty sakralnej architektury drewnia-
nej na Mazowszu. 

Większość spośród prawie trzystu sfotografowanych bu-
dynków sakralnych została już szczegółowo opisana w in-
ternecie na stronie www.drewnianemazowsze.pl, a cały 
materiał w formie albumu Drewniana architektura sakral-
na województwa mazowieckiego opublikowało w 2014 r. 
warszawskie wydawnictwo SCRIPT. Wydanie pozycji sfinan-
sowała Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Nauko-
wego. 

Album obejmuje obiekty znajdujące się na terenie woj. 
mazowieckiego, nie uwzględniono terytoriów należących 
obecnie do woj. łódzkiego, podlaskiego czy warmińsko- 
-mazurskiego, opisano natomiast te, które wchodzą 
w skład części Małopolski i zachodniego Podlasia.

W pierwszej części publikacji przedstawiony został 
krótki rys historyczny Mazowsza i rozwoju drewnianej ar-
chitektury sakralnej na tym terenie. Pomocą w rozumie-
niu tekstów służyć może słowniczek terminów architekto-

nicznych i przykładowe plany oraz przekroje budowli.  Cenny jest – niespo-
tykany w publikacjach o podobnym temacie − wykaz wyzwań nadawanych 
obiektom sakralnym, przedstawionym na szczegółowych mapkach.

Druga część publikacji – to leksykon drewnianej architektury sakralnej 
Mazowsza. Budowle tu prezentowane uporządkowane zostały w porządku al-
fabetycznym nazw miejscowości, na terenie których się znajdują (od Bar-

cic w pow. wyszkowskim po Żurominek w pow. mławskim). 
Każdy obiekt został krótko opisany (rok powstania, współ-
rzędne geograficzne, wyzwanie, materiał, stan obecny) 
i opatrzony archiwalnym i współczesnym zdjęciem. War-
tość dokumentacyjna tej publikacji jest więc ogromna. 

Niestety, album został wydany w niewielkim nakładzie, 
już prawie wyczerpanym. Autorzy starają się o wznowienie 
pozycji. Planują zamieścić w nowym wydaniu tłumaczenia 
tekstów na język angielski oraz płytę CD z prezentacją opi-
sanych budowli. Być może znajdą się osoby lub instytucje, 
które włączyłyby się w ten plan. Warto, aby popularyzacja 
tematyki podjętej przez grono młodych naukowców-pasjo-
natów była kontynuowana. 

Zarówno czytelnicy, którzy chcieliby nabyć album, jak 
i ci zainteresowani współpracą z autorami proszeni są 
o kontakt za pośrednictwem strony internetowej www.
drewnianemazowsze.pl.

DREWNIANA ARCHITEKTURA MAZOWSZA
Spotkanie z książką

1-4 | Okładki publikacji wydanych 
przez Dom Pracy Twórczej 
w Radziejowicach

............................................................
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Pamięć o 36. pułku Legii Aka-
demickiej utrwalono w na-

zewnictwie licznych polskich 
ulic, placów i skwerów, a tak-
że na wielu pomnikach i tabli-
cach kommemoratywnych. Do 
najsłynniejszych pamiątek po tej 
formacji wojskowej należą tabli-
ce rocznicowe w stołecznych ko-
ściołach Matki Boskiej Loretań-
skiej i św. Anny, pomniki w for-
mie głazów narzutowych w Trze-
biatowie i Brwinowie oraz dzia-
ło z czasów wojny polsko-bolsze-
wickiej na Uniwersytecie War-
szawskim. Przed drugą wojną 
światową na tej najstarszej war-
szawskiej uczelni znajdował się 
jeszcze jeden zabytek, poświę-
cony studentom poległym w wal-
kach o wolność ojczyzny w latach 
1918-1920. Chodzi o tablicę pa-
miątkową, która ozdabiała mo-
numentalną aulę audytoryjną Pa-
łacu Kazimierzowskiego. Warto 
przypomnieć historię fundacji tej 
tablicy oraz pokusić się o jej re-
konstrukcję.

Ruch niepodległościowy mło-
dzieży akademickiej w czasie 
pierwszej wojny światowej rozwi-
jał się stopniowo w ramach Pol-
skiej Organizacji Wojskowej. Zna-
cząco przybrał na sile na począt-
ku listopada 1918 r., gdy po-
wołano w Warszawie Akademic-
ki Komitet Wykonawczy, którego 
zadaniem był werbunek studen-
tów do nowo formowanych od-
działów wojskowych. 10 listopa-
da to oni witali na dworcu kole-
jowym w Warszawie powracają-
cego z magdeburskiej twierdzy 
Józefa Piłsudskiego. U boku Na-
czelnego Wodza rozpoczęli też 
niezwłocznie służbę. Na murach 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
innych uczelni zaczęły pojawiać 
się odezwy, namawiające mło-
dzież do zapisywania się do Le-
gionu Akademickiego. Na tere-
nie kampusu przy Krakowskim 
Przedmieściu mieściło się też 
główne biuro werbunkowe. Le-
gię Akademicką utworzono osta-
tecznie 11 listopada. Na począ-
tek do jej priorytetowych zadań 

należały: rozbrajanie wojsk oku-
pacyjnych, służba wartownicza, 
przejmowanie urządzeń woj-
skowych oraz szkolenie wojsko-
we. 3 grudnia Legię Akademic-
ką przekształcono w pułk i nada-
no mu numer 36. 10 dni później 

żołnierze złożyli na pl. Saskim 
uroczyste ślubowanie na wierną 
i ofiarną służbę Rzeczypospolitej. 
Studenci warszawscy, walczą-
cy w szeregach 36. pułku, brali 
udział w wielu słynnych bitwach: 
bronili Lwowa, zdobywali Kijów, 
uczestniczyli w legendarnym 
„Cudzie nad Wisłą”. W pamięci 
żołnierzy zapisała się szczegól-
nie batalia z 3 czerwca 1920 r., 
podczas ofensywy wojsk bolsze-
wickich na froncie północnym, 
w miejscowości Duniłowicze 
(obecnie teren Białorusi), gdzie 
poległo 50 Polaków (w tym 3 ofi-
cerów). Dzień ten stał się w la-
tach 1921-1939 świętem pułku, 
hołdem złożonym poległym oraz 
oddaniem czci tym, którzy wal-
czyli za sprawę polską. Od listo-
pada 1920 r. 36. pułk Legii Aka-
demickiej pełnił służbę pokojo-
wą, a jego głównym zadaniem 
było szkolenie bojowe.

Zaginiona dziś tablica z Pa-
łacu Kazimierzowskiego została 

ufundowana z inicjatywy towa-
rzystwa Bratniej Pomocy. Uro-
czystość jej odsłonięcia odby-
ła się na akademii uniwersytec-
kiej w dniu 20 stycznia 1924 r. 
Oficjalne obchody rozpoczęły 
się około godziny 10.30 nabo-

żeństwem odprawionym przez 
dziekana Wydziału Teologiczne-
go prof. Ignacego Grabowskiego 
w kościele wizytek. Podczas spo-
tkania w akademickiej świątyni 
podniosłą mowę wygłosił póź-
niejszy rektor uczelni − ks. prof. 
Antoni Szlagowski. 

Następnie wszyscy zaproszeni 
goście udali się do wielkiej auli 
audytoryjnej Pałacu Kazimie-
rzowskiego, gdzie przy dźwię-
kach Marszu Żałobnego Fryde-
ryka Chopina kolejno na podium 
zasiadali ubrani w ceremonialne 
togi profesorowie i rektor prof. 
Ignacy Koschembahr-Łyskowski. 
Miejsca honorowe zajęli przed-
stawiciele armii, władz oraz ro-
dzin poległych. Po bokach sali 
ustawili się delegaci korporacji 
akademickich ze swoimi sztan-
darami. Na uroczystość marsza-
łek Józef Piłsudski nie przybył. 
W tym samym czasie przemawiał 
bowiem w sali kina „Colosseum” 
przy Nowym Świecie w związku 

z uroczystościami dotyczący-
mi powstania styczniowego. Na 
Uniwersytecie Warszawskim ar-
mię reprezentował gen. Aure-
li Serda-Teodorski. Uczelnia-
ną akademię otworzył Jego Ma-
gnificencja słowami „Obchodzi-

my uroczystość domową, po-
niekąd rodzinną, ale napawa-
jącą nas dumą”. Jego przemó-
wienie było krótkie, ale nie-
zwykle przejmujące. Po rekto-
rze na trybunę zaproszono zna-
nego historyka prof. Władysła-
wa Smoleńskiego. Wygłosił on 
wykład zatytułowany Młodzież 
w walkach o niepodległość Pol-
ski, przedstawiając w nim wielo-
wiekową historię zmagań mło-
dych Polaków w obronie polskich 
granic. W dalszej kolejności wy-
stąpił Stanisław Słupecki, któ-
ry reprezentował prezesa Brat-
niej Pomocy, Janusza Rabskie-
go. Następnie rektor Koschem-
bahr-Łyskowski odsłonił marmu-
rową tablicę, a dziekan Grabow-
ski, przy dźwiękach hymnu Mi-
kołaja Gomółki, ceremonialnie 
ją poświęcił.

Pamiątkowa płyta miała pro-
stokątną formę i charaktery-
zowała się czytelnym gzymsi-
kiem poniżej górnej krawędzi 

Tablica pamiątkowa ku chwale Legii Akademickiej

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

1 | Aula 
audytoryjna Pałacu 
Kazimierzowskiego 
podczas zjazdu 
profesorów 
szkół wyższych 
i nauczycieli szkół 
średnich w dniu 13 
kwietnia 1928 r. 
(fot. ze zbiorów 
Narodowego 
Archiwum 
Cyfrowego)

2 | Rekonstrukcja 
tablicy na 
podstawie: 
Władysław 
Smoleński, Młodzież 
w walkach o Polskę, 
Warszawa 1924

................................1
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oraz dwoma uszakami na dolnym 
brzegu. Ozdabiała południową 
ścianę pomieszczenia na wyso-
kości dwóch, neorenesansowych 
portali wejściowych. Nazwiska 
109 poległych studentów wy-
ryto na niej w pięciu pionowych 
kolumnach. Warto zwrócić uwa-
gę, że na tej żałobnej liście znaj-
dowały się również kobiety, któ-
re mogły oficjalnie studiować na 
Uniwersytecie Warszawskim do-
piero od listopada 1915 r. Oko-
licznościowe spotkanie 20 stycz-
nia 1924 r. zakończył polonez 
elegijny Zygmunta Noskowskie-
go, wykonany przez orkiestrę 
akademicką. Podobne tablice 
ku pamięci poległych studentów 
ozdobiły też gmachy Politechni-
ki Warszawskiej i Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego.

W latach dwudziestych XX w. 
na Uniwersytecie Warszaw-
skim odbyło się jeszcze kilka in-
nych, ważnych uroczystości, ho-
norujących 36. pułk Legii Aka-
demickiej. 10 stycznia 1921 r. 
obok Pałacu Kazimierzowskiego, 
od strony skarpy, stanęło działo 

z czasów wojny polsko-bolsze-
wickiej. Zachowane ze zniszczeń 
ostatniej wojny zostało nieste-
ty usunięte w 1948 r. ze względu 
na swoją patriotyczną wymowę. 
Kopię tego działa (dar Minister-
stwa Obrony Narodowej) odsło-
nięto ponownie na terenie uni-
wersyteckim dopiero w 1990 r., 
w ramach obchodów 70. roczni-
cy „Cudu nad Wisłą”. W 1921 r. 
władze czterech warszawskich 
uczelni, tj. Uniwersytetu, SGGW, 
Szkoły Głównej Handlowej oraz 
Politechniki, ufundowały pułko-
wi piękny sztandar, symbolizu-
jący honor i patriotyczny czyn 
młodzieży akademickiej. Na cho-
rągwi umieszczono emblematy 
wymienionych szkół wyższych. 
Przekazanie sztandaru ówcze-
snemu dowódcy pułku płk. Ka-
zimierzowi Sawickiemu nastą-
piło na pl. Saskim 27 listopada 
1921 r. Na uroczystości Naczel-
nika Państwa i Naczelnego Wo-
dza reprezentował ówczesny mi-
nister spraw wojskowych gen. 
Władysław Sikorski, natomiast 
Uniwersytet Warszawski − rektor 

W WALKACH O CAŁOŚĆ I NIEPODLEGOŚĆ POLSKI
W LATACH 1918-1920

BOHATERSKO SWOJE ŻYCIE ODDALI NASTĘPUJĄCY SŁUCHACZE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Bachrach Henryk 
Badowski Tadeusz 
Bednarz Jan
Blumental Jerzy
Borer Lucjan
Cederbaum Stanisław
Chrzanowski Jan
Cyman Aleksander 
Dardziński Kazimierz
Doney Aleksandra
Dziadak Stanisław
Dziewulski Władysław
Fiweger Tadeusz
Gautier Kazimierz
Gawkowski Kazimierz
Gładyszewski Longin
Głowaczewski Edmund
Godlewski Mieczysław
Golschlag Zygmunt
Gołębiowski Zygmunt
Górzyński Józef
Grzymkowski Jan

Gutowski Tadeusz
Hadrian Paweł
Haus Samuel
Hencel Marian
Hnatkiewicz Józef
Hordliczka Tadeusz
Janowski Rafał
Jaworski Henryk
Kalabiński Aleksander 
Kamiński Zygmunt 
Kaznowski Stanisław
Kirjaseter Mieczysław
Klępiński Józef
Kokowski Zdzisław
Kopel Józef
Koszko Maria
Kowalewska z Badjorów 
Kazimiera
Kowerski Krzysztof
Królikowski Jan
Kuksz Stanisław
Kulisz Ignacy

Kwiatkowski Stanisław
Kwiatkowski Witold
Linowski Stanisław
Łada Tadeusz
Łopieński Adam
Machnicki Aleksander
Maciejowska Paulina
Maciński Stanisław
Mąka Aleksander
Micewicz Witold
Milak Kazimierz
Miłkowski Władysław
Mirabel Stanisław
Olszewski Henryk
Pikulski Antoni
Piotrowicz Franciszek
Piotrowski Olgierd
Podolski Stanisław
Potkański Antoni
Pozner Jerzy
Płoski Stanisław
Pruszewski Konstanty 

Przybyłowski Jan 
Psyk Marian
Radyszkiewicz Feliks
Restorff Bohdan
Rewoliński Stanisław
Rokicki Józef
Rose Jerzy 
Rosiński Stanisław
Roztropowicz Henryk
RozwadowskiMieczysław
Różycki Józef
Rydel Aleksander
Rzeczkowski Maksym
Siawciłło Jarosław
Śmietanowski Stefan
Staniszewski Bohdan
Starostecki Ludomir
Stempowski Paweł
Stokowski Tadeusz
Straszewicz Zdzisław
Światowicz Antoni 
Świdwiński Wojciech 

Szymański Tadeusz 
Szczepańska Wanda 
Szymonowicz Antoni 
Szyszkiewicz Jan 
Thum Kazimierz
Türke Edmund 
Wache Stanisław
Wądołowski Karol
Węgrzyn Stanisław
Wilga Wiktor 
Wiśniowski-Prus Stanisław
Witkowski Witold
Wojciechowski Antoni 
Wojciul Stanisław
Wolski-Sarjusz Ludwik
Wrześniewski Tadeusz
Zaleski Józef
Zalewski Gustaw 
Zandsznajder Mieczysław
Zienkowski Edward
Złoty Olgierd

KU UCZCZENIU ICH WIELKIEJ OFIARY, NA OŁTARZU MIŁOŚCI OJCZYZNY ZŁOŻONEJ,
TABLICĘ TĘ UFUNDOWAŁA W ROKU 1923 MŁODZIEŻ AKADEMICKA

3 | Tablica na ścianie Budynku Poseminaryjnego, upamiętniająca 
akademickich legionistów (fot. autora)

3

2
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Geologiczne fascynacje sprzed 
lat nadal zajmują w domu 

sporo miejsca, nie tylko w posta-
ci półki z książkami, ale też kil-
kudziesięciu kilogramów próbek 
minerałów i skał oraz skamienia-
łości. Są pomiędzy nimi zebra-
ne w czynnych wtedy kamienio-
łomach „marmury”, czyli wapie-
nie z Bolechowic i Szewc, zlepie-
niec Zygmuntówka i kalcytowa 
Różanka Zelejowska – bohatero-
wie znakomitego opracowania dr. 
Michała Wardzyńskiego w trzecim 
tematycznym dodatku do „Spo-
tkań z Zabytkami”. Ale jest rów-
nież czarny wapień („marmur”) 

z Dębnika, żałobny gagat z Odro-
wąża – i kwarcyt daktylowy, który 
na Dolnym Śląsku odnalazł i opi-
sał Johann Wolfgang Goethe (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 
2004). Osobne pudło zajmują 
uzupełniane nadal próbki kreso-
we: okruch, który odpadł od Ka-
mienia Filaretów (pegmatyt bio-
tytowy z czerwonym skaleniem), 
czarny krzemień z Krzemieńca, 
bazalt z Janowej Doliny, żółta-
wy granit spod Skały Czackiego 
w Żytomierzu. Najstarszy w tym 
gronie jest okaz o tyle niezwy-
kły, że pochodzi z Podola, ale po-
zyskany został w samym centrum 
Warszawy. Stało się to za sprawą 

wybitnego geologa, prof. Stefana 
Zbigniewa Różyckiego, ściślej zaś 
jego książki Geolog detektywem. 
Na tropach ludzi, kultur i sztu-
ki (Warszawa 1979). Zwracając 
szczególną uwagę na niedostrze-
ganą zwykle obecność rozma-
itych skał i minerałów w otacza-
jącej nas przestrzeni urbanistycz-
nej i dziełach architektury, autor 
osobny rozdział poświęcił obiek-
tom tak zdawałoby się nieefek-
townym, jak Bruki i chodniki.

Profesor urodził się na dale-
kiej Ukrainie, w Konstantynówce 
koło Doniecka, już w latach szkol-
nych wędrował po Wołyniu i Kry-

mie, nic więc dziwnego, że wśród 
materiałów, używanych do bruko-
wania Warszawy wskazywał tak-
że skały pochodzące z Kresów. 
A wśród nich – dewońskie pia-
skowce z okolic Trembowli, dobrze 
dzielące się na płyty, np. chodni-
kowe. „W połowie lat trzydzie-
stych – pisał – piaskowce trembo-
welskie zaczęły napływać do War-
szawy i między innymi wyłożono 
nimi ówczesny plac Saski”. Plac od 
1928 r. nosił imię marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, a jego wyłoże-
nie piaskowcem miało z założenia 
charakter prowizoryczny. Od cza-
su rozebrania w 1926 r. złowro-
giego rosyjskiego soboru ogłasza-
no bowiem kolejne konkursy na 
zagospodarowanie ważnego, a za-
niedbanego miejsca – po czym nie 
dochodziło do realizacji projektów. 
Wreszcie w 1937 r. na polecenie 

prezydenta Stefana Starzyńskiego 
położono owe trembowelskie pły-
ty, w większości kwadraty o wy-
miarach mniej więcej 40 x 40 cm.

Piaskowiec z pl. Piłsudskie-
go, drobnoziarnisty, o wyraź-
nej laminacji w postaci jasnych, 
ciemniejszych i zdecydowanie 
ciemnych warstewek, występo-
wał w dwóch odmianach barw-
nych: żółtej i jasnowiśniowej. 
Jak informował prof. Różycki, 
płyty z Podola „doskonale zdały 
egzamin – i w zupełnie zadowa-
lającym stanie leżą tam do dzi-
siaj”. Stwierdzenie to jest już 
niestety nieaktualne. 2 czerw-
ca 1979 r. ówczesny pl. Zwycię-
stwa wszedł do historii najnow-
szej jako miejsce mszy św., któ-
rą podczas pierwszej pielgrzymki 
do Polski odprawił papież Jan Pa-
weł II. Dwa lata później, 31 maja 
1981 r. w miejscu papieskie-
go ołtarza odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe księdza prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. Wkrót-
ce potem, w lipcu, dla uczczenia 
pamięci prymasa ludzie sponta-
nicznie ułożyli krzyż z kwiatów. 
W stanie wojennym odbywały się 
przy nim patriotyczne manifesta-
cje. Legitymowanie i zatrzymy-
wanie uczestników nie pomogło, 
a likwidowany przez zomowców 
krzyż szybko odtwarzano, toteż 
władze podjęły decyzję o „re-
moncie” placu. Ograniczył się on 
początkowo do ogrodzenia tere-
nu dwumetrowym, pilnie strze-
żonym płotem, potem zdemon-
towano nawierzchnię. Chwila 
była ostatnia – by zdobyć prób-
kę piaskowca z Trembowli trze-
ba było pójść, podnieść „okruch 
historii” i zabrać do domu. Bo 
przecież podróż na Podole nawet 
w marzeniach nie wydawała się 
wówczas możliwa.

A swoją drogą ciekawe, czy 
jest to okruch ostatni. To zna-
czy – czy wszystkie płyty wywie-
ziono wtedy na wysypisko, czy 
też przynajmniej te dobrze za-
chowane złożone zostały w ja-
kimś miejskim magazynie lub na 
składowisku? I czy mimo upływu 
czasu ktoś wie coś na ten temat? 
Tak różne rzeczy można zna-
leźć w zupełnie nieoczekiwanych 
miejscach...

Jarosław Komorowski 

Okruch historii
prof. Jan Mazurkiewicz. Osiem lat 
później, 2 czerwca 1929 r., tym 
razem w obecności prezydenta 
Ignacego Mościckiego, w wielkiej 
auli Uniwersytetu Warszawskie-
go odbyła się akademia, podczas 
której udekorowano nową od-
znaką 36. pułku Legii Akademic-
kiej sztandary czterech warszaw-
skich szkół akademickich.

Tablica pamiątkowa poświę-
cona poległym studentom wi-
siała w auli audytoryjnej Pała-
cu Kazimierzowskiego tylko do 
1931 r., tj. do momentu prze-
budowy tego ceremonialnego 
wnętrza pod kierunkiem prof. 
Politechniki Warszawskiej Alek-
sandra Bojemskiego. Jako zwo-
lennik form minimalistycznych 
i funkcjonalnych, Bojemski usu-
nął historyzujący kostium archi-
tektoniczny sali. Na zdjęciach 
z lat trzydziestych, ukazujących 
uroczystości w nowo zaaranżo-
wanej auli audytoryjnej, nie wi-
dać już opisywanego zabytku. 
Być może tablicę przeniesiono 
do innego pomieszczenia pa-
łacowego, istnieje także duże 
prawdopodobieństwo, że zosta-
ła ona zdjęta ze względu na nie-
pokoje wśród młodzieży akade-
mickiej, powstałe na tle anty-
semickim na początku listopa-
da 1931 r. Przebiegając bowiem 
oczami po liście upamiętnio-
nych, można dostrzec nazwiska, 
świadczące o żydowskim pocho-
dzeniu kilku bohaterów.

Społeczność Uniwersytetu 
Warszawskiego nie zapomnia-
ła jednak o 36. pułku Legii Aka-
demickiej. W 1998 r., w osiem-
dziesiątą rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, na 
ścianie Budynku Poseminaryj-
nego (obecnie siedziba Wydzia-
łu Prawa i Administracji) odsło-
nięto nową tablicę pamiątkową, 
która przypomina o odwadze, 
poświęceniu i miłości do ojczy-
zny poprzednich pokoleń wy-
chowanków tej uczelni.

Adam Tyszkiewicz

Artykuł jest skróconą wersją wystąpienia au-
tora na konferencji „I Spotkania Muzeal-
ne z Niepodległością”, zorganizowanej przez 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejów-
ku, na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 
24 października 2014 r.

| Okruch piaskowcowej płyty

(fot. Jarosław Komorowski)

............................................................
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ALBUM O POWSTANIU 
WARSZAWSKIM

Wśród wielu publikacji upamiętniających powsta-
nie warszawskie w związku z 70. rocznicą wybu-

chu, na szczególną uwagę zasługuje album 63 dni ży-
cia i walki (Wydawnictwo BOSZ przy współpracy Mu-
zeum Powstania Warszawskiego). Na 236 stronach 
zamieszczony tu został reportaż z kolejnych dni po-
wstania. 200 ilustracji pochodzących ze zbiorów Mu-
zeum Powstania Warszawskiego dokumentuje nie tyl-
ko działania zbrojne, ostatnie chwile przed nowymi 
akcjami, ale i codzienne życie mieszkańców Warsza-
wy w czasie bohaterskiego zrywu. 

Zawarta w albumie opowieść nie została przedsta-
wiona chronologicznie. Zdjęcia warszawiaków czer-
piących wodę z rur w leju po bombie pod koniec wrze-
śnia mieszają się z kadrami ukazującymi niepewność 
i strach mieszkańców stolicy w pierwszych dniach po-
wstania. Ujęcia powstańców cieszących się po prze-
chwyceniu broni wroga, myjących nogi w wiadrze po 
ewakuacji kanałami ze Starówki, przeplatają się z ob-
razami powstańczych grobów w podwórkach kamie-
nic i przepełnionych prowizorycznych szpitali. Wzru-
szające są fotografie młodych sanitariuszek, przeglą-
dających się ukradkiem w lusterkach samochodów, 
stojących przy zburzonych ulicach.

Zamieszczone w publikacji zdjęcia wykonali sami 
uczestnicy powstania, m.in. Jerzy Chojnacki „Choj-

na”, Eugeniusz Lo-
kajski „Brok”, Marian 
Grabski „Wyrwa” czy 
Czesław Gerwel „Or-
łoś”. Fotografie zo-
stały opatrzone opisa-
mi i fragmentami  po-
wstałych w tamtym 
czasie utworów, m.in. 
Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, Tadeusza 
Gajcego, Mirona Bia-
łoszewskiego, Lesła-
wa M. Bartelskiego, 

Artura Adama Międzyrzeckiego, oraz skanami do-
kumentów. Wyboru unikatowego, w większości nie-
publikowanego dotychczas materiału ilustracyjnego 
i cytatów dokonał Jan Łoziński, który jest również au-
torem biogramów i podpisów do ilustracji.

O codziennym życiu w powstańczej Warszawie 
wspomina w posłowiu Andrzej Krzysztof Kunert, se-
kretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
który podkreśla, że powstanie warszawskie trwało 
dwukrotnie dłużej niż opór Polski stawiany Niemcom 
w czasie kampanii wrześniowej.

Szata graficzna albumu zachwyca starannością, 
reprodukcje zdjęć – doskonałą jakością. Lektura tej 
pozycji może być dodatkową ciekawą lekcją historii.

Publikację można nabyć (cena: 99, 90 zł) w księ-
garniach na terenie kraju lub zamówić bezpośrednio 
w Wydawnictwie BOSZ (adres biura: 38-600 Lesko, 
ul. Przemysłowa 14, tel. 13 469 90 00, 13 469 90 
10, e-mail: biuro@biuro.com.pl, www.bosz.com.pl).  

Spotkanie z książką

ROZMAITOŚCI

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

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami  
będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym prenumeratorom, którzy zamówią  
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację niżej) 

książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

Nagrody otrzymują:

Roman Kowalczyk z Wituni − Monika Bartoszek, Jan Szczepkowski (1878-1964), wyd. Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2014
Piotr Konkol z Wejherowa − Masoneria. Pro publico bono (publikacja towarzysząca wystawie 
w Muzeum Narodowym w Warszawie), Warszawa 2014
Adam Kondracki z Marek − Anna Mistewicz, Zbigniew Tucholski, Barbara Rymsza, Janusz Rymsza, 
Dwa mosty Warszawy. 150 lat Mostu Kierbedzia i 100 lat Mostu Poniatowskiego, wyd. Miasto 
Stołeczne Warszawa, 2014
Joanna Dudecka z Warszawy − Fabryka Norblina. Opowieść o niezwykłej fabryce, wyd. Stowarzyszenie 
Nasz Norblin i Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina, Warszawa 2012
Muzeum Regionalne w Pułtusku − Et in Arcadia ego. Studia memoriae professoris Thomae Mikocki 
dicata, wyd. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013
Ponadto wszyscy nagrodzeni prenumeratorzy otrzymują płytę CD Stare Miasto w Warszawie. Pomnik 
światowego dziedzictwa, z prezentacją przygotowaną w ramach mecenatu kulturalnego m.st. Warszawy 
z okazji obchodów 20-lecia wpisania Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
wyd. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy 2001

P R E N U M E R ATA
W 2015 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 17 zł każdy. W wypad-
ku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 102 zł. Aby zamówić 
prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto Fundacji Hereditas: Fundacja Hereditas, 
ul. Marszałkowska 58 lokal 24, 00-545 Warszawa. 

Konto: ING Bank Śląski 36 1050 1038 1000 0090 6992 4562
Przy wpłacie prosimy o podanie dokładnego adresu, na jaki ma być dostar-
czana przesyłka. Dane można też przesłać pocztą elektroniczną na adres:  
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. Najprostszą metodą zamówienia prenume-
raty jest wypełnienie formularza na stronie spotkania-z-zabytkami.pl. W przypadku 
chęci otrzymania faktury VAT prosimy o podanie danych do jej wystawienia. Wszelkie 
pytania w sprawie prenumeraty na 2015 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas,  
tel. (22) 891-01-62, e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. 

S P R Z E D A Ż

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




