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 Od Redakcji

Jak pamiętamy, „4 czerwca 1989 roku Polacy szli do wyborów w strugach deszczu 
i przy akompaniamencie piorunów, a całe tamte lato było chłodne i mokre”. Nie-
zależnie jednak od wydarzeń politycznych czasów wielkich przemian (choć należy 

przypomnieć, że od czerwcowych wyborów do zniesienia cenzury w Polsce, 11 kwietnia 
1990 r., trzeba było czekać jeszcze dziesięć miesięcy, a do rozpadu Związku Radziec-
kiego, 26 grudnia 1991 r., prawie trzy lata) w redakcji „Spotkań z Zabytkami” – miesz-
czącej się wtedy w siedzibie Wydawnictw Ośrodka Dokumentacji Zabytków, przy ul. Ma-
zowieckiej 11 w Warszawie − toczyła się dyskusja nad nowym pomysłem: „Nie od dziś 
zdajemy sobie sprawę, jak wiele interesujących nas tematów znajduje się poza wschod-
nimi granicami kraju – pisano w pierwszym powakacyjnym numerze pisma w odredak-
cyjnym felietonie (nr 5, 1989, s. 1). Coraz częściej jeździmy do radzieckich republik 
– Ukraińskiej, Białoruskiej, Litewskiej i innych, gdzie pozostały polskie ślady – przy-
wożąc stamtąd zdjęcia i wrażenia, które warto spisać. Na takie właśnie artykuły od 

przyszłego numeru czekać będzie nowy dział naszego pisma, 
który umownie zatytułowaliśmy SPOTKANIA NA WSCHODZIE. 
Będą w nim także zamieszczane drobne informacje o zabyt-
kach mało znanych, działalności konserwatorów i organizacji 
polskich na tamtych terenach. W najbliższym czasie pokaże-
my w tym dziale m.in. Lwów z początku naszego stulecia, wy-
magające natychmiastowego ratunku zabytkowe obiekty tego 
miasta, także artykuł o Olesku i pomniku Trzech Krzyży w Wil-
nie”. Był to więc pomysł, który narodził się po prostu z po-
trzeby chwili. Tyle tylko, że ta chwila znacznie się przedłużyła 
i… trwa nieprzerwanie do dzisiaj. 

Pierwsze artykuły w nowo utworzonym dziale ukazały się, tak jak zostało to zapo-
wiedziane, już w kolejnym numerze pisma (nr 6, 1989, s. 12-22). W tym numerze, czy-
li ponad 25 lat od tamtej chwili – dziękując wszystkim autorom piszącym artykuły do 
Spotkań na Wschodzie – prezentujemy ten dział bogatszy niż zwykle, wyróżniony gra-
fi cznie na pierwszych stronach pisma (s. 6-17).

Mamy nadzieję, że muzealników i kolekcjonerów zainteresuje z kolei artykuł Żane-
ty Gwardzińskiej, który publikujemy w cyklu Zabytki i prawo (Aspekty celno-podatkowe 
międzynarodowego wypożyczania dóbr kultury, s. 32-36; pełna wersja artykułu z przy-
pisami dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce SPOTKANIA PLUS). Jest 
on efektem przeprowadzonej przez autorkę na prośbę redakcji wnikliwej analizy nieuda-
nej próby przekazania przez naszego czytelnika z Kanady długoterminowego depozytu 
do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie − dziewiętnastowiecznej fi gurki Zygmun-
ta Krasińskiego (pisaliśmy o niej w dziale Wiedzieć więcej w numerze 3-4 z 2013 r.). 
Redakcja bowiem blisko dwa lata bezskutecznie poszukiwała opinii prawnej, mogącej 
być podpowiedzią, w jaki sposób pokonać piętrzące się przed zainteresowanymi strona-
mi trudności formalnoprawne.

Pozostałych artykułów nie trzeba specjalnie zapowiadać. Jesteśmy bowiem przeko-
nani, że nasi czytelnicy i tym razem w każdym z działów pisma znajdą dla siebie coś in-
teresującego. 
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NA OKŁADCE: 
Jacek Malczewski, „Portret 
Feliksa Jasieńskiego z teką”, 
1903, olej, deska, obraz 
w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Krakowie (zob. arty-
kuł na s. 68-70)



AMBASADORZY SŁOWA
W 2015 r. upływa 110 lat od chwili otrzy
mania przez Henryka Sienkiewicza Lite
rackiej Nagrody Nobla. W  związku z  tą 
rocznicą w Pałacyku pisarza w Oblęgorku 
czynna jest wystawa „Ambasadorzy sło
wa”, poświęcona czwórce polskich lau
reatów – oprócz autora Quo vadis, rów
nież Władysławowi Reymontowi, Czesła
wowi Miłoszowi i Wisławie Szymborskiej. 
Celem wystawy jest przypomnienie ży
cia i twórczości autorów, którzy rozsławili 
polską literaturę na świecie. 
Na wystawie można zobaczyć wie
le wyjątkowych fotografi i, dokumen
tów związanych z  noblistami, wyda
nia ich dzieł, przekłady oraz rękopi
sy, a także dyplomy noblowskie i przy
znawany noblistom medal. Ekspozy
cja jest rodzajem scenografi i, w  której 
przedmioty należące do pisarzy zderzo
ne są z cytatami z ich twórczości, foto
grafi ami osób, rzeczy i  miejsc. Prowa
dzi ona widza w świat wyobraźni i  in
telektualnych inspiracji twórców. Za
prezentowana jest też bardzo ciekawa 
korespondencja pisarzy z  tego okresu, 
w  tym listy Henryka Sienkiewicza do 
żony, w których bardzo dokładnie rela
cjonował uroczystości sztokholmskie. 
Na wystawie można również zapoznać 
się z przemówieniami noblistów. W ca
łości przytoczone są także laudacje wy
głaszane przez członków Akademii 
Sztokholmskiej.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY
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RAJD GRUNWALDZKI 2015
W dniach od 9 do 13 lipca 2015 r. już po 
raz siódmy organizowany jest Rajd Grun
waldzki. To ogólnopolskie przedsięwzię
cie turystycznoedukacyjne dla młodzie
ży stało się największym tego rodzaju 
cyklicznym wydarzeniem w  kraju. Jego 
ostatnie edycje gromadziły po tysiąc 
osób przybywających z  polskich woje
wództw, a także z Kanady, Litwy i Biało
rusi. Uczestnicy przez pięć wakacyjnych 
dni pieszo, rowerami, kajakami i  koleją 
przemierzają mało znane, lecz malowni
cze zakątki na pograniczu województw 
mazowieckiego, kujawskopomorskiego 
i  warmińskomazurskiego, dowiadując 
się po drodze, jak bogate może być dzie
dzictwo kulturowe obszarów nietknię
tych stopą „masowego turysty”. Od
krywają lokalną historię, wcielając się 
w  role współczesnych odkrywców i  po
szukiwaczy, lub przenoszą się w  prze
szłość w  ramach gry typu „Live Action 
Role Playing”.
Tematem przewodnim tegorocznej edy
cji rajdu, organizowanej pod patrona
tem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 

są zabytki. Uczestnicy projektu będą od
wiedzać w  terenie wybrane obiekty za
bytkowe, poznając ich dzieje i dokumen
tując obecny stan, a następnie publiko
wać efekty swoich działań w crowdsour
cingowym serwisie internetowym otwar
tezabytki.pl, a ponadto w serwisach Pa
noramio (skąd najlepsze zdjęcia zosta
ną zakwalifi kowane do publikacji w ser
wisie Google Earth), Instagram i  Face
book. Tym amatorskim badaniom będą 

towarzyszyć działania o charakterze po
pularyzatorskim, skierowane do lokal
nych społeczności. Ponadto uczestnicy 
opracują audio i  wideoprzewodniki po 
wybranych obiektach, które następnie 
zostaną udostępnione w  serwisach in
ternetowych samorządów lokalnych. Za
interesowane osoby będą mogły zdoby
wać również specjalną odznakę turystyki 
kwalifi kowanej – Grunwaldzką Odzna
kę TurystycznoKrajoznawczą, ustano
wioną w celu popularyzacji dziedzictwa 
kulturowego południowego pogranicza 
dawnego państwa zakonu krzyżackiego. 
Rajd Grunwaldzki jest organizowa
ny przez Związek Harcerstwa Polskiego 
w partnerstwie z samorządami lokalnymi, 
parkami krajobrazowymi, szkołami, para
fi ami różnych wyznań, muzeami, bibliote
kami i innymi instytucjami kultury, lokal
nymi organizacjami pozarządowymi oraz 
miejscowymi pasjonatami historii i  twór
cami kultury. Oprócz drużyn harcerskich 
w przedsięwzięciu mogą brać udział klu
by turystyczne i  sportowe, szkolne koła 
zainteresowań, patrole rodzinne, grupy 
nieformalne i turyści indywidualni.

SYBILLE 2014
W czasie I Kongresu Muzealników Pol
skich, który odbył się w dniach 23.04
25.04.2015 w Łodzi, nastąpiło wręcze
nie nagród Sybilla 2014, XXXV Konkursu 
na Wydarzenie Muzealne Roku. GRAND 
PRIX tej jubileuszowej edycji konkursu 
otrzymało Muzeum Narodowe w War

szawie za Galerię Faras im. Profesora Ka
zimierza Michałowskiego w nowej aran
żacji. Muzeum to za Galerię Faras otrzy
mało również nagrodę w kategorii „Wy
stawy historyczne i archeologiczne”. 
W  pozostałych kategoriach uhonorowa
ne zostały nagrodami następujące mu
zea: w kategorii „Wystawy etnografi czne” 

– Muzeum Etnografi czne im. Sewery
na Udzieli w Krakowie za wystawę „Spo
tkanie. Drzeworyty ludowe z kolekcji Jó
zefa Gwalberta Pawlikowskiego zacho
wanej we Lwowie”, w kategorii „Wysta
wy przyrodnicze i techniczne” – Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w Krakowie za wysta
wę „Poszerzenie oferty Ogrodu Doświad
czeń im. Stanisława Lema o nowe prze
strzenie edukacji przyrodniczej”, w kate
gorii „Edukacja” – Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy za program eduka
cyjny „Muzeum mojego podwórka”, w ka
tegorii „Projekty naukowobadawcze” 
– Narodowe Muzeum Morskie w Gdań
sku za „Opracowanie naukowe wraku 
średniowiecznego statku tzw. Miedziow
ca i jego ładunku”, w kategorii „Publika
cje” – Muzeum Sztuki i  Techniki Japoń
skiej Manggha za publikację Arcydzieła 
sztuki japońskiej w kolekcjach polskich 
/ Masterpieces of Japanese Art in Polish 
Collections. We wszystkich kategoriach 
przyznane też zostały liczne wyróżnienia. 
Konkurs Sybilla pod patronatem Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
realizowany jest przez Narodowy Instytut 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

Logo Konkursu Sybilla 01

Logo Rajdu Grunwaldzkiego 01
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KOPALNIA SREBRA W TARNOWSKICH 
GÓRACH DOSTĘPNA DLA TURYSTÓW

Zabytkowa Kopalnia Srebra w  Tarnow
skich Górach ponownie jest otwarta dla 
turystów. Dzięki przeprowadzonym pra
com wnętrze budynku nadszybia zy
skało nowe oblicze. Na jednej ze ścian 
holu głównego turyści mogą obejrzeć 
oś czasu z najważniejszymi wydarzenia
mi w  historii tarnogórskiego górnictwa. 
W obiekcie pojawiło się także nowe wy
posażenie, elementy graficzne i  multi
medialne, podświetlane plansze z  ilu
stracjami, fotele, projektor multimedial
ny i ekran projekcyjny.

Ko pal nia Srebra jest jed nym z  dwóch 
głów nych za byt ko wych obiek tów prze
my sło wych w  Tar now skich Gó rach. 
Kilka ki lo me trów od niej po ło żo na jest 
Sztol nia Czar ne go Pstrą ga. Oby dwa 
za byt ki umoż li wia ją zwie dza nie czę ści 
pod ziem ne go kom plek su chod ni ków 
i  wy ro bisk po daw nym gór nic twie rud 
sre bro no śnych na tym te re nie, li czą ce
go ponad 150 km. Tu ry ści mogą zwie
dzać po ło żo ne kil ka dzie siąt me trów pod 
zie mią trasy.
Od 2004 r. ko pal nia i sztol nia są na pre
zy denc kiej li ście Po mni ków Hi sto rii, 
a od li sto pa da 2014 r. ko pal nia jest tzw. 
punk tem ko twicz nym sieci Eu ro pej skie
go Szla ku Dzie dzic twa Prze my sło we go 
(ERIH), sku pia ją ce go około 200 za byt
ków tech ni ki w Eu ro pie. Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej za bie ga 
o  wpis tar no gór skich obiek tów na listę 
UNE SCO.

REWITALIZACJA KANAŁU 
ELBLĄSKIEGO 

Trwająca od 2011 r. rewitalizacja Kanału 
Elbląskiego ma być zakończona do po
czątku czerwca br. i cały system zabyt
kowych pochylni zostanie udostępnio
ny do żeglugi. W ramach przeprowadzo
nych prac pogłębiono dno i wzmocnio
no brzegi na odcinkach: MiłomłynJe
zioro Drużno, MiłomłynOstródaStare 
Jabłonki, MiłomłynIława oraz między 
jeziorami Ruda Woda i  Bartężek. Prze
budowano i  zautomatyzowano śluzy 
w  Ostródzie, Zielonej, Małej Rusi i  Mi
łomłynie. Wyremontowano pochylnie 
Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Ca
łuny. Zbudowany w  latach 18441881 
Kanał Elbląski − nazywany początko
wo Oberlandzkim − jest unikatowym 
w  skali świata zabytkiem hydrotechni
ki, dzięki czynnemu systemowi pięciu 
zabytkowych pochylni z  tzw. suchym 
grzbietem. Statki i  jachty, żeby poko
nać różnicę poziomów, są umieszcza
ne na wózkach i przeciągane po torowi
sku za pomocą stalowych lin, które po
rusza koło wodne. Kanał ma ponad 151 
km i jest najdłuższym kanałem żeglow
nym w Polsce. W 2011 r. prezydent Bro
nisław Komorowski umieścił go na li
ście Pomników Historii. 

ŚRÓDMIEŚCIE GDYNI POMNIKIEM 
HISTORII
Decyzją prezydenta RP Bronisława Ko
morowskiego historyczny układ Śród
mieścia Gdyni otrzymał wyróżnie
nie Pomnika Historii. Wcześniej na li
ście znalazły się takie miejsca z Pomo
rza, jak pole bitwy na Westerplatte, ob
warowania Gdańska z  XVII  w., zespół 

katedralny w  Pelplinie, Kalwaria Ze
brzydowska czy Kanał Elbląski. Chro
niony obszar w  Gdyni zajmuje 90 ha 
i stoi na nim 450 budynków; od 2007 r. 
wpisany jest do rejestru zabytków. Gdy
nia stanowi symbol Polski międzywo
jennej. W  świadomości wielu osób jest 
też symbolem nowoczesności i budowy 
wolnej Polski. 

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

„EKSTAZA ŚW. FRANCISZKA” 
W KRAKOWSKIM EUROPEUM
Od 11 lutego do 22 marca 
2015  r. w  Ośrodku Kultury 
Europejskiej EUROPEUM 
(Oddział Muzeum Narodo
wego w  Krakowie) można 
było oglądać obraz El Gre
ca „Ekstaza św. Francisz
ka”; malowidło jest wła
snością Muzeum Diece
zjalnego w Siedlcach. 
Po 40 latach od odkrycia 
tego arcydzieła przez Iza
belę Galicką i  Hannę Sy
gietyńską okazuje się, że 
obraz jest w  złym stanie 
i  wymaga jak najszybszej 

konserwacji. W audycji Radia TOK FM dr 
Izabela Galicka zwróciła uwagę, że bar

dzo zżółkły położone wer
niksy, co doprowadziło do 
zmiany kolorytu obrazu. 
„Największym moim ma-
rzeniem jest – powiedzia
ła – aby odnowić wernik-
sy i  jednocześnie popra-
wić miejsca […], które były 
punktowane i uzupełniane. 
Potrzebna jest − koniecz-
nie! – ponowna konserwa-
cja: przede wszystkim ścią-
gnięcie werniksów i  za-
stąpienie ich innymi, żeby 
przywrócić obrazowi auten-
tyczną kolorystykę”. 

DNI EUROPEJSKIE W ŁAZIENKACH 
KRÓLEWSKICH W WARSZAWIE
W Łazienkach Królewskich w Warszawie 
w dniach od 1 do 17 maja br. odbyły się 
uroczyste obchody Dni Europejskich. To
warzyszył im III Piknik Europejski z oka

zji XI rocznicy przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. Zorganizowane zosta
ły liczne imprezy dla dorosłych i dzieci, 
a w Galerii Plenerowej przy Alejach Ujaz
dowskich umieszczono wystawę fotogra
ficzną „Rewitalizacja Łazienek Królew
skich 20102015”. W sierpniu br. kończy 
się właśnie 6letni program rewitalizacji 
i konserwacji Łazienek Królewskich. Pra
ce wykonane w jego ramach objęły m.in. 
remont Pałacu na Wyspie, Starej Oranże
rii z Teatrem Królewskim i Galerią Rzeź
by, Pałacu Myślewickiego, konserwa
cję kolekcji królewskich, rewitalizację 25 
ha zabytkowych ogrodów, wymianę na
wierzchni asfaltowej alejek na mineral
ne, zainstalowanie nowych sieci wodo
ciągowych, energetycznych, ciepłowni
czych. W dniu inauguracji obchodów Dni 
Europejskich w Łazienkach Królewskich 
odbyło się udostępnienie do zwiedzania 
Pałacu na Wyspie po konserwacji, a  20 
czerwca br. ma nastąpić otwarcie Starej 
Oranżerii po pracach konserwatorskich.

El Greco, „Ekstaza św. Franciszka”

Fragment Kopalni Srebra  
w Tarnowskich Górach

Sala Salomona w Łazienkach Królewskich  
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Departament Dziedzictwa 
Kulturowego (wcześniej 
jako Biuro Pełnomocni-
ka Rządu do spraw Pol-

skiego Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą) w  Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego od 
wielu lat gromadzi informacje do-
tyczące zabytków związanych z pol-
skim dziedzictwem kulturowym za 
granicą. Pracownicy departamen-
tu oraz współpracujący z  minister-
stwem eksperci – historycy i  histo-
rycy sztuki, archiwiści, biblioteko-
znawcy, konserwatorzy zabytków, 
przeprowadzają kwerendy oraz do-
kumentują obiekty architektury sa-
kralnej i  świeckiej, zabytki rucho-
me oraz cmentarze i  groby polskie, 
a  także polonika w  zagranicznych 
kolekcjach publicznych i  prywat-
nych. Nierzadko są to jedyne nauko-
we opracowania dotyczące tych za-
bytków i pamiątek historycznych.

Wiedza o  historii zabytków 
związanych z  Polską, ale znajdu-
jących się za granicą, nie jest sze-
roko dostępna. Wciąż nie może-
my też określić, jak wiele jest takich 
obiektów.

Ministerstwo Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego przywiązuje 
szczególną wagę do propagowania 
wiedzy na temat polskiego dziedzic-
twa kulturowego za granicą. Służą 

temu książki wydawane przez De-
partament Dziedzictwa Kulturowe-
go w  serii „Poza Krajem”, jak rów-
nież finansowane ze środków mini-
sterialnych kolejne publikacje wy-
ników prac dokumentacyjnych pre-
zentowane np. w  Materiałach do 
Dziejów Sztuki Sakralnej na Zie-
miach Wschodnich Dawnej Rze-
czypospolitej, których wydawcą jest 
Międzynarodowe Centrum Kultury 
w Krakowie.

Wsparcie finansowe minister-
stwa ułatwia organizację międzyna-
rodowych sesji i konferencji nauko-
wych, stanowiących jedno z  głów-
nych źródeł wymiany informacji na 
temat stanu badań, jak również for-
mę integracji środowisk badawczych 
Europy Środkowej i  Wschodniej. 
Przykładem jest Międzynarodowy 
Kongres Naukowy „Stan badań nad 
wielokulturowym dziedzictwem 
dawnej Rzeczypospolitej”, którego 
kolejna, trzecia już edycja planowa-
na jest na jesień 2015  r. (więcej in-
formacji oraz publikacje pokonfe-
rencyjne na stronie „Repozytorium 
cyfrowe poloników” www.repcyfr.
pl/dlibra).

Próbą całościowego ujęcia tema-
tu w  formie dostępnej online bazy 
danych jest zapowiadany właśnie 
portal „Polonika”. Według definicji 
Wielkiej Encyklopedii Powszechnej 

PWN do poloników należą doku-
menty piśmiennicze (druki, rękopi-
sy), przedmioty (dzieła sztuki, pa-
miątki narodowe lub historycz-
ne) lub miejsca (cmentarze) pocho-
dzenia polskiego bądź tematycznie 
związane z Polską, które znajdują się 
w  kraju lub za granicą. Celem pro-
jektu będzie więc prezentacja dzieł 
zaprojektowanych i wykonanych nie 
tylko przez artystów polskich (rów-
nież w  ramach projektów między-
narodowych). Pragniemy również 
przybliżyć odbiorcom prace, któ-
rych autorami byli artyści innych 
narodowości, pracujący na zlecenie 
polskich fundatorów, zarówno osób 
prywatnych, jak i  instytucji, a także 
tworzący dzieła związane z  Polską, 
jej historią i kulturą oraz Polakami, 
którzy w szczególny sposób zapisali 
się w  dziejach nie tylko Europy, ale 
całego świata.

Departament Dziedzictwa Kul-
turowego MKiDN rozpoczął reali-
zację projektu „Polonika” w 2013 r. 
we współpracy z  prof. Andrze-
jem Pieńkosem z Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Warszawskie-
go, prowadzącym badania nad pol-
skim dziedzictwem artystycznym 
za granicą. Podjęliśmy wówczas de-
cyzję, że baza obejmie obiekty po-
wstałe do 2000 r. na ziemiach, któ-
re nie znajdowały się w  granicach 

„Polonika”  
– nowy portal internetowy 
Departamentu Dziedzictwa 
Kulturowego MKiDN
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Rzeczypospolitej, a  opracowywa-
na i nadzorowana przez specjalistów 
stanowić ma pomoc dla badaczy 
z  dziedziny historii sztuki, literatu-
ry, muzyki i in. Może służyć polskim 
turystom i  służbom dyplomatycz-
nym, polskiej emigracji i  jej organi-
zacjom, a także przyczynić się do in-
tegracji międzynarodowej, ujawnia-
jąc nieznane i dokumentując te zna-
ne przykłady współpracy i współist-
nienia kulturalnego w  różnych czę-
ściach świata.

W portalu będzie można odna-
leźć zarówno interesujący obiekt, 
jak i  sprawdzić np. jakie prace da-
nego artysty, wpisane do bazy, znaj-
dują się w danym kraju, mieście lub 
ustalić wszystkie wpisane do bazy 
pomniki w  danym kraju. Umożli-
wi to pięć wyszukiwarek na głów-
nej stronie – nazwa obiektu, au-
tor/wykonawca, kraj, miasto, dział 
(np. malarstwo, rzeźba). Z  powodu 
ograniczeń, jakie wprowadza baza 

internetowa, portal zawierać będzie 
zarys informacji. Osoby zaintereso-
wane tematem będą mogły pogłębić 
swoją wiedzę dzięki zamieszczonej 
bibliografii.

Zależało nam, by projekt nie za-
wierał tylko suchych danych tek-
stowych. Zdajemy sobie sprawę, jak 
ważny jest materiał wizualny. Obec-
nie tylko część obiektów zawiera 
materiał ikonograficzny, jednak na-
szym celem jest, by fotografie (za-
równo te aktualne, jak i archiwalne) 
znalazły się przy każdym obiekcie.

Każdy obiekt został także ozna-
czony na mapie. Będzie to dużą po-
mocą dla osób planujących wyjazd 
do danego kraju, zainteresowanych 
polonikami, historią polskiej emi-
gracji, artystycznymi dokonaniami 
Polaków i osób związanych z Polską.

Użytkownicy portalu będą mo-
gli również zapoznać się z  życiory-
sami autorów/wykonawców obiek-
tów. Biogramy, często opracowy-
wane przez autorów haseł, znajdą 
się m.in. na stronie www.culture.pl.  
Będą dostępne w portalu „Polonika” 
po kliknięciu w  nazwisko autora/

wykonawcy obiektu wymienionego 
w haśle.

Hasła będą na bieżąco dopełnia-
ne i poprawiane, wzbogacana będzie 
również ich dokumentacja wizual-
na. Część opracowywanych haseł za-
wiera na razie tylko podstawowe in-
formacje. Będą one stopniowo aktu-
alizowane i uzupełniane.

Zapraszamy do włączenia się 
w  tworzenie bazy „Polonika”. Po-
przez okno do kontaktu z  Depar-
tamentem Dziedzictwa Kulturo-
wego mogą Państwo zgłaszać uwa-
gi, uzupełnienia do haseł już znajdu-
jących się w  bazie oraz zgłaszać te, 
które Państwa zdaniem powinny się 
w  niej znaleźć. Planujemy urucho-
mienie strony pod koniec czerwca, 
przed wakacjami. Stosowna informa-
cja i link do bazy znajdą się wówczas 
na stronie www.mkidn.gov.pl.

Dorota Janiszewska- 
-Jakubiak

Marta Górska

Departament Dziedzictwa 
Kulturowego MKiDN

| Strona główna portalu „Polonika”
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Początki osadnictwa na tere-
nie, na którym dzisiaj leży 
Landwarów, datują się na 
przełom XI i  XII  w., pierw-

sze zaś wzmianki o miejscowości Lan-
dvare pochodzą z  1394  r. i  znajdują 
się w  kronice Wiganda z  Marburga, 
rycerza i brata Zakonu Niemieckiego. 
Nazwa Landwarów pochodzi od nie-
mieckich słów land („ziemia”) i  wa-
ren („stać na straży, warować”). Bro-
niono bowiem niegdyś w tym miejscu 
podejścia do Trok, usypano obronne 
wały, na których odbywały się liczne 
potyczki Litwinów z Krzyżakami.

Pierwszym znanym właścicie-
lem Landwarowa (obecnie w  obwo-
dzie wileńskim), zwanego przez ów-
czesnych miejscowych mieszkańców 

Lietuwaryszki, był marszałek dworu 
króla Zygmunta Augusta, Jan Soko-
łowicz-Kuncewicz (1490-1563) her-
bu Jelita. Następnie majątek przeję-
ła w spadku jego córka Beata, zamęż-
na za Marcinem Komorowskim herbu 
Ciołek i w 1606 r. sprzedała go kanc-
lerzowi Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, Pawłowi Sapiesze herbu Lis. 
Po jego śmierci Lietuwaryszki wraz 
z  leżącą po sąsiedzku wsią Pietucho-
wo (utożsamianą niekiedy z Landwa-
rowem) oraz z  Waką Trocką stały się 
własnością jego sióstr: Jadwigi, będą-
cej zakonnicą-bernardynką oraz Ka-
tarzyny, również zakonnicy, ale bazy-
lianki. W 1666 r. Katarzyna Sapieżan-
ka sprzedała Landwarów Annie Na-
ruszewicz z  Sapiehów (1615-1668), 

która przed śmiercią zapisała je wi-
leńskim benedyktynom; w  ich posia-
daniu były one do 1760 r. Starał się je 
odzyskać syn Anny z Sapiehów, Alek-
sander Naruszewicz, ale bezskutecz-
nie. Natomiast prawnuk Tekli Ma-
rianny Naruszewiczowej, Jan Mikołaj 
Chodkiewicz, wygrał w 1760 r. spra-
wę sądową z  benedyktynami i  odzy-
skał landwarowski majątek, by rok 
później sprzedać go niejakiemu Fran-
cuzewiczowi, który z kolei pozbył się 
go na rzecz Antoniego Hryniewicza 
herbu Przeginia. 

Prawdopodobnie w  1773  r. ku-
pił je starosta międzyrzecki, Józef 
Dąbrowski herbu Junosza, ożenio-
ny z Heleną księżną Puzynówną. Na-
stępnie dobra te odziedziczył ich syn 
Ludwik Dąbrowski, marszałek po-
wiatu trockiego, ożeniony z  Krysty-
ną Niedźwiecką, a  jego spadkobier-
cy sprzedali je około 1855 r. Józefowi 
Tyszkiewiczowi.

Józef hr. Tyszkiewicz (1830-1891) 
herbu Leliwa, drugi z  kolei syn hra-
biostwa Józefa i  Anny z  Zabiełłów 
Tyszkiewiczów, był zawodowym ofi-
cerem w  rosyjskiej służbie i  nie miał 
czasu zajmować się nowo nabytym 
majątkiem, tym bardziej iż prowa-
dził dość hulaszczy tryb życia. Dopie-
ro po ożenku w 1861 r. z Teresą Hor-
wattówną (1840-1919) herbu Po-
bóg ustatkował się, wystąpił ze służby 
wojskowej i począł budować siedzibę 
w  Landwarowie. Włości landwarow-
skie składały się wówczas z  małego, 

Pałac Tyszkiewiczów 
w Landwarowie

SPOTKANIA NA WSCHODZIE
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na wpół drewnianego zameczku i fol-
warku. Józef Tyszkiewicz poszerzył je, 
kupując Pietuchowo, Raczkuny, Ru-
bieżę, Ustronie oraz folwarki Kar-
piówkę i Karaciszki. Był również dzie-
dzicem Kretyngi i  Połągi na Żmu-
dzi, a  w  Kretyndze istniał już pałac, 
w  którym hrabia pomieszkiwał pod-
czas budowy siedziby w  Landwaro-
wie. W  połowie lat sześćdziesiątych 
XIX  w. stanął tam niezbyt udany, 
neogotycki pałacyk, zaprojektowany 
przez Gustawa Schachta. Zamieszka-
li w nim Józef i Teresa Tyszkiewiczo-
wie, ale w 1875 r. przenieśli się na sta-
łe do Kretyngi. Przez wiele lat pałacyk 
stał pusty; uwiecznił go w tym czasie 
(w 1877 r.) piórkiem Napoleon Orda. 
Kiedy w  1891  r. Landwarów odzie-
dziczył syn Józefa, Władysław (1865-
-1936), żonaty z  Marią Krystyną ks. 
Lubomirską (1871-1958) z Kruszyny, 
niewątpliwy znawca sztuki i antyków, 
szybko wziął się za jego przebudowę, 
kierowaną przez belgijskiego architek-
ta de Waegha przy współpracy wilnia-
nina, Tadeusza Rostworowskiego.

Przebudowa trwała do 1899  r. 
W jej wyniku powstał dwukondygna-
cyjny neogotycki pałac, z dwupiętro-
wymi ryzalitami i  sześciokondygna-
cyjną wieżą, przykrytą ośmiobocz-
nym, spiczastym hełmem, z  cztere-
ma nadwieszonymi u  nasady hełmu 
mniejszymi wieżyczkami. W  elewa-
cji frontowej pałacu, zwróconej ku za-
chodowi, wydatny ryzalit środkowy, 
w którym znajdowało się główne wej-
ście z  portalem zamkniętym ostrym 
łukiem, połączony został z dwoma ry-
zalitami bocznymi za pomocą pod-
cieni o  trzech półkoliście zamknię-
tych arkadach. Nad nimi znalazły 
się balkony, a  na cokołach balkono-
wych balustrad stanęły cztery rzeźby, 
przeniesione z  warszawskiego pałacu 
Dückera, symbolizujące wiatry wie-
jące z  czterech stron świata. Elewa-
cja ogrodowa również miała trzy ry-
zality. Nie były one jednak połączo-
ne za sobą podcieniami, a  środkowy 
z  nich zamknięty był pięciobocznie. 
Licówka z  czerwonej cegły zamiast 
tynków oraz wykonane z  piaskowca 
bonie, sterczyny, kolumienki, tarcze 
herbowe, obramienia okien i  drzwi 

stanowiły bardzo efektowną dekora-
cję wszystkich elewacji i  wieży. Pałac 
został pokryty wysokim dachem, po-
nad który wyprowadzono wysokie, 
wąskie, wieloprzewodowe kominy, 
stanowiące dodatkowy element deko-
racyjny.

Główne drzwi wejściowe prowa-
dziły do hallu o  wysokości dwóch 
kondygnacji. Jego dość surowe ściany 
boniowane były w  części dolnej. Po-
nad wejściem znalazł się mały balko-
nik z  balustradą i  dwoma kolumien-
kami, będącymi postumentami dla 
amorków trzymających bukiety kwia-
tów. W ścianach bocznych znajdowa-
ły się dwie półkoliście sklepione ni-
sze, w  których stały posągi natural-
nej wielkości przedstawiające Apol-
la i  Florę. Hall oświetlała siedemna-
stowieczna, cerkiewna lampa, zwisa-
jąca z sufi tu na długim, srebrnym łań-
cuchu. Część tylna hallu była pod-
wyższona, wchodziło się na nią po 
trzech stopniach, by znaleźć się mię-
dzy czterema kamiennymi fi larami 

podtrzymującymi galerię pierwsze-
go piętra. Dalej, w  głębi hallu szero-
kie, oszklone drzwi prowadziły na ko-
rytarz i  do obszernej biblioteki. Była 
ona największym i  najbardziej repre-
zentacyjnym pomieszczeniem na par-
terze. W mahoniowych szafach ścien-
nych mieścił się pałacowy księgozbiór, 
w którym znaleźć można było przede 
wszystkim powieści i dzieła traktujące 
o historii sztuki. 

Z biblioteką sąsiadowały dwa po-
koje gościnne. Jeden z nich wyróżniał 
się szczególnym umeblowaniem, stało 
w nim bowiem m.in. łoże z baldachi-
mem, zwieńczonym strusimi pióra-
mi i królewską koroną, jako że należa-
ło ono niegdyś do sabaudzkiego kró-
la. W drugim pokoju też znajdowało 
się nie byle jakie łóżko − wykonano 
je we Włoszech w XVII w. z  jasnego 
orzecha i  ozdobiono złotymi wstaw-
kami. Pokoje gościnne na parterze 
nie kończyły się na tych dwóch, było 
ich znacznie więcej. Niektóre miały 
również wyszukane wyposażenie, np. 

 

1 | Napoleon Orda, 
„Landwarów − widok 
ogólny”, 1877, rysunek 
(wg Album Widoków 
Historycznych Polski 
poświęcony Rodakom 
zrysowany z natury przez 
Napoleona Ordę, http://
pinakoteka.zascianek.pl/
Orda/Orda_Wilno.htm)

2 | „Pałac hr. Tyszkiewicza 
w Landwarowie”, 1908, 
pocztówka ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej

..............................................
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kandelabrach i  lichtarzach. Na ścia-
nach wisiało kilkanaście obrazów ta-
kich malarzy, jak Jacopo Bassano, An-
toon van Dyck, Nicolas Largillière, 
Guido Reni, Joachim Beuckelaer. 

Z salą balową sąsiadowała jadal-
nia, z  długim stołem dębowym oraz 
dwoma stołami pomocniczymi i  24 
krzesłami z  XVIII  w. Na siedemna-
stowiecznych, bogato zdobionych po-
stumentach umieszczono 12 wyrzeź-
bionych w  czarnym hebanie popiersi 
rzymskich cezarów. Z sufitu ozdobio-
nego stiukowymi rozetami zwisał brą-
zowy żyrandol na 30 świec, z  krysz-
tałowymi kwiatami akantu. Na ścia-
nach wisiały obrazy przedstawiają-
ce czterech ewangelistów oraz portre-
ty rodzinne Tyszkiewiczów. W  sza-
fach wpuszczonych w  ściany znajdo-
wały się porcelanowe i szklane naczy-
nia. Władysław Tyszkiewicz był nie-
poślednim kolekcjonerem porcelany, 

fajansu, naczyń szklanych i  srebr-
nych. Wśród jego zbiorów najwięk-
szą wartość miał osiemnastowieczny 
serwis z Miśni na 48 osób. Liczbą na-
czyń przewyższał go znacznie serwis 
z  francuskiego fajansu przeznaczony 
dla 100 osób, wyprodukowany spe-
cjalnie na zamówienie Tyszkiewiczów 
i  sygnowany ich herbem, oraz ser-
wis obiadowy ze szkła kryształowego 
francuskiej firmy Baccarat − także na 
100 osób. Był też tam komplet z fran-
cuskiej porcelany na 48 osób, również 
naznaczony herbem Leliwa. Mniejszą 
liczbę naczyń zawierały dwa angiel-
skie serwisy fajansowe. Jeden w kolo-
rze sepii przeznaczony był na obiady, 
na drugim, szafirowym, z  namalowa-
nymi pejzażami, spożywano podwie-
czorki. Oba przeznaczone były dla 12 
osób. Oprócz kompletnych serwisów 
w  kolekcji znalazły się jeszcze poje-
dyncze naczynia, głównie duże talerze 

meble i  portiery pochodzące z  rzym-
skiego pałacu Torlonia albo umeblo-
wanie przeniesione w  całości z  war-
szawskiego pałacu Pod Blachą księcia 
Józefa Poniatowskiego.

Oprócz hallu głównego, znajdu-
jącego się w  ryzalicie środkowym, 
mieszczącego klatkę schodową pro-
wadzącą na piętro, w ryzalitach bocz-
nych były jeszcze dwa mniejsze hal-
le, z  dębowymi klatkami schodowy-
mi. Kamienne schody z głównego hal-
lu prowadziły do sali balowej, usy-
tuowanej dokładnie nad biblioteką. 
Nazywano ją również „salonem czer-
wonym”, gdyż jej ściany zostały obite 
czerwoną morą, czerwone były tak-
że portiery i  tapicerka trzech kom-
pletów mahoniowych mebli wykona-
nych w  stylu dyrektoriatu, a  pocho-
dzących z pałacu Torlonia. Do oświe-
tlenia służyły bogato zdobione lampy 
oraz świece umieszczane w brązowych 
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mahoniowe. Wyróżniały się wśród 
nich angielskie biurko szafkowe, ka-
napa i fotele obite delikatną skórą ma-
rokańską, a  także kilka stolików oraz 
półeczek wiszących i  stojących. Na 
białych ścianach wisiały portrety ro-
dzinne, niemające jednak większej 
wartości.

dekoracyjne i  porcelanowe wazony, 
i to w niebagatelnej liczbie kilkudzie-
sięciu sztuk, a pochodzące z Baranów-
ki, Korca, Miśni, Petersburga i Werbi-
łek koło Moskwy.

W amfiladzie traktu ogrodowego, 
między ryzalitem środkowym a bocz-
nym południowo-wschodnim zna-
lazł się „salon angielski”, wyposażo-
ny w  kilka angielskich mebli; zwany 
też był „zielonym”, ze względu na zie-
lone, grube tapety, imitujące plusz. 
Oświetlały go dwie lampy spirytuso-
we z jedwabnymi abażurami, a ogrze-
wał kamienny kominek, bardzo wy-
soki, sięgający sufitu, którego górną 
część podtrzymywały dwie kariatydy. 
Został on sprowadzony z Włoch, z ja-
kiegoś zamku. Poza kariatydami zdo-
biły go jeszcze płaskorzeźbione kwia-
ty oraz medalion przedstawiający 
„Gody w  Kanie”. Salon umeblowany 
został dość eklektycznie: oprócz foteli 
angielskich znajdował się tam angiel-
ski stolik do gry w szachy i karty, kil-
ka innych, mniejszych stolików, szafa 
biblioteczna, kanapa, stół z owalnymi 
klapami i  bogato intarsjowanym bla-
tem, osiemnastowieczne fotele heba-
nowe, siedemnastowieczna trzyoso-
bowa ława kościelna i  siedemnasto-
wieczny modlitewnik. 

Z „salonem angielskim” sąsiado-
wał gabinet pana domu, wyposażo-
ny w  dziewiętnastowieczne meble 

Po drugiej, lewej stronie sali balo-
wej znajdował się buduar pani domu, 
odpowiadający położeniem i  wiel-
kością „salonowi zielonemu”. Nosił 
on nazwę „salonu niebieskiego”, po-
nieważ jego ściany obito niebieskim 
atłasem z  białymi scenami wziętymi 
z rzymskiej mitologii; niebieskie były 
też portiery i  tapicerka foteli. Prze-
dzielał go na dwie części niski murek 
z szerokim przejściem pośrodku, przy 
którym stały dwie kolumny podpie-
rające sufit ozdobiony sztukateriami. 
Zwisał z  niego kryształowy żyrandol 
w stylu dyrektoriatu. Była jeszcze trze-
cia kolumna, niepodpierająca niczego, 
lecz dźwigająca głowę Nerona. Stoją-
ce tu meble, a  także fortepian w  sty-
lu Ludwika XVI wykonane były z ma-
honiu. Osobliwością tego fortepianu 
były klawisze: te, które powinny być 
czarne, wykonane zostały ze srebra, 
a zamiast białych ułożono hebanowe. 
Między dwoma pięcioramiennymi 
kandelabrami stojącymi na marmuro-
wym kominku umieszczono cenny ze-
gar francuski ze złoconego brązu, któ-
ry odbijał się w wielkim lustrze zawie-
szonym nad kominkiem, a  złożonym 

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

3 | Pałac w Landwarowie − widok 
współczesny

4 | Leliwa − herb Tyszkiewiczów

5 | Szreniawa − herb 
Lubomirskich

6 | Główny portal wejściowy
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z  wielu kwadratowych lustrzanych 
płyt zespolonych mosiężnymi gwoź-
dziami z  pozłacanymi główkami. 
Wśród kilku zdobiących ściany obra-
zów wisiało dzieło Rafaela – „Madon-
na z Panem Jezusem”. 

Na północno-wschodnim krańcu 
amfilady traktu ogrodowego znajdo-
wała się sypialnia, którą również moż-
na było nazwać „niebieską” ze wzglę-
du na niebieski atłas użyty do obicia 
ścian i portiery w takim samym kolo-
rze. Jej umeblowanie, chociaż wyko-
nane z mahoniu, nie było wyszukane, 
składało się z  dwóch łóżek oraz licz-
nych stoliczków, szafeczek i  komó-
dek. Z  sypialnią sąsiadowała ubieral-
nia pani domu, w  której wpuszczone 
w ściany szafy ozdobione zostały nie-
bieskimi liliami burbońskimi. Z  po-
mieszczenia tego można było wyjść 
bezpośrednio na klatkę schodową, 
umieszczoną w bocznym ryzalicie.

Tak wyglądały pałacowe wnętrza 
tuż przed wybuchem pierwszej woj-
ny światowej. Szczególną ich ozdobą 

były dwuskrzydłowe, wysokie, póź-
noklasycystyczne drzwi wewnętrzne, 
pomalowane na kolor zielony. Każ-
de skrzydło podzielone było na pięć 
pól, a każde pole zawierało medalion 
z jakąś postacią z mitologii lub z mo-
tywami roślinnymi i  herbami rodo-
wymi. Drzwi te w  liczbie trzydziestu 
par sprowadził Władysław Tyszkie-
wicz z Włoch, podobnie jak marmu-
rowe kominki, niektóre meble i  wie-
le dzieł sztuki. A  dlaczego właśnie 
z Włoch? Otóż za działalność patrio-
tyczną w  latach 1904-1906 został on 
skazany przez władze carskie na wy-
gnanie. Udał się wówczas do Włoch 
i tam, w Mediolanie, założył antykwa-
riat, w którym gromadził dzieła sztu-
ki. Większość ich zabrał ze sobą, kie-
dy mógł już wrócić do kraju, a później 
sprowadzał jeszcze w większej liczbie, 
wiedząc gdzie i w jaki sposób może je 
nabyć. 

Pałacowy park zaprojektował słynny 
francuski ogrodnik, Édouard Franço-
is Andrè, sprowadzony do Landwarowa 

przez Józefa Tyszkiewicza. Od stro-
ny miasta wjeżdżało się do parku po 
grobli przez neogotycką bramę, któ-
rą zdobił spiżowy koń, umieszczony 
na jej wierzchołku. Droga wjazdowa 
biegła dalej wokół wielkiego, owalne-
go gazonu i kończyła się przed elewa-
cją frontową pałacu. Gazon podzielo-
ny był na partery, porośnięte ozdob-
nie strzyżonymi krzewami lub pokry-
te dywanowo klombami kwiatowymi. 
Na środku każdego z  parterów stała 
kolumna z  osiemnastowiecznym wa-
zonem, służącym za donicę dla pną-
czy. Na końcu środkowej alei prze-
cinającej gazon stanął pomnik z  po-
piersiem biskupa Jerzego Tyszkiewi-
cza (1596-1656), a  przed głównym 
wejściem do pałacu − dwie wiwato-
we armatki, które później przenie-
siono w  głąb parku, a  ich miejsce za-
jęła marmurowa wanna pochodząca 
z Rosji, z czasów Katarzyny II. W ni-
szy nad bocznym wejściem do pałacu 
umieszczono marmurowe popiersie 
króla Jana Sobieskiego w  rycerskim 
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hełmie na głowie, zaś pomnik całe-
go zakutego w  zbroję, anonimowe-
go rycerza stanął pośrodku okrągłe-
go klombu kwiatowego, znajdujące-
go się na prawo od pałacu. Przy licz-
nych alejkach parku, mającego po-
wierzchnię 12,7 ha, można było spo-
tkać rzeźby przedstawiające postacie 
znane ze starożytnej mitologii. Część 
parku nazwano „Szwajcarią” ze wzglę-
du na niemal górskie pofałdowanie 
terenu. W skalistym podłożu wykuto 
sztuczne groty, naturalne niecki wy-
pełniono wodą, tworząc system sta-
wów połączonych strumieniem z  kil-
koma kaskadami. W głębi parku prze-
trwała kilkukondygnacyjna wieża, bę-
dąca pozostałością po siedemnasto-
wiecznym zameczku. Józef Tyszkie-
wicz przebudował ją na neogotycką 
kaplicę, a  jego syn Władysław prze-
znaczył na mieszkania dla służby. Park 
otoczony został z trzech stron sztucz-
nym jeziorem o powierzchni kilkuset 
hektarów, połączonym kanałem z na-
turalnym jeziorem Galve.

Podczas pierwszej wojny świa-
towej pałac został zdewastowany, 
a większość jego wyposażenia przepa-
dła. Kiedy w 1915 r. wojska niemiec-
kie zbliżały się do Wilna, w  pałacu 
landwarowskim zakwaterowali się ofi-
cerowie sztabu rosyjskiej armii. Poleci-
li oni Władysławowi Tyszkiewiczowi 

wywieźć wszystkie cenne przedmio-
ty w głąb Rosji i oznajmili mu, że pa-
łac zostanie wysadzony w  powietrze, 
aby nie dostał się w  ręce niemieckie. 
Wszystko to, co zostało wywiezio-
ne do Rosji, przepadło. Ocalały tylko 
te nieliczne dzieła sztuki, które uda-
ło się potajemnie przewieźć do Wil-
na i  przechować w  pałacu przy ulicy 
Trockiej. Pałac jednak ocalał, gdyż ko-
zak, który miał go wysadzić w powie-
trze, został przekupiony przez Tysz-
kiewiczów sumą 100 rubli. 

Działania wojenne doprowadzi-
ły jednak pałac do znacznej dewastacji 
i po zakończeniu wojny jego właścicie-
le nie zdecydowali się w nim zamiesz-
kać. Zabezpieczyli go tylko przed dal-
szymi zniszczeniami, a  ich siedzibą 
stał się dotychczasowy budynek ad-
ministracyjny oraz pomieszczenia nad 

7 | Zwieńczenie 
ryzalitu na osi 
głównej

8 | Fragment parku

9 | Wieża w parku 
pałacowym 
− za czasów 
Józefa Tyszkiewicza 
służyła jako kaplica

(zdjęcia: 
3-9 − Katarzyna i Jerzy 
Samusikowie)
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Jak wynika z opisu Edwarda Ru-
likowskiego, zamieszczonego 
w Słowniku geograficznym Króle-
stwa Polskiego, „Rzyszczów, w do-

    kumentach Irzyszczów, [to] mia-
steczko nad zatoką Dniepru, w wązkiej 
dolinie, w  głębi której płynie strumień 
Lechlicz […], odległe o 80 wiorst na po-
łudniowy wschód od Kijowa. Z dwóch 
stron okrążają miasteczko góry. Na jed-
nej z  nich, panującej nad Rzyszczo-
wem, jest zamczysko ośmiokątne z  ba-
stionami po węgłach. Góra ta nazywa 
się Iwan albo Iwanhora; lud utrzymu-
je, że na niej stał Jan Kazimierz i przy-
patrywał się przeprawie wojsk swoich 
przez Dniepr w  1663  r.” Rzyszczów 
był związany z Rzeczpospolitą Oboj-
ga Narodów od czasu unii lubelskiej 
(1569), kiedy to znalazł się w  Koro-
nie Polskiej wraz z  Kijowszczyzną, 
tworzącą woj. kijowskie. Wsławił się 
w  1664  r. przeprawą Stefana Czar-
nieckiego wraz z jego hufcami przez 
Dniepr w  pościgu za Tatarami, był 
też jednym z  wielu miast i  miaste-
czek kresowych podlegających pol-
skim wpływom kulturalnym, a  na-
leżących wraz z  przyległymi obszer-
nymi dobrami do tamtejszych moż-
nych rodów − właścicielami Rzysz-
czowa byli Chałeccy, Woroniczowie, 
Hołowińscy, Tyszkiewiczowie, Szcze-
niowscy, Działyńscy. Można dodać, 
że nazwa Rzyszczów (ukr. Rżyszcziw) 

pochodzi najprawdopodobniej od 
słowa rżysko, a z kolei od nazwy mia-
steczka wywodzi się nazwisko Rzysz-
czewskich, kresowych posesjonatów.

Tereny naddnieprzańskie nie na-
leżały wówczas do spokojnych, bo-
wiem nie tylko podlegały wstrząsom 
kozackich i  hajdamackich zawieruch 
(m.in. Chmielnicczyzna 1648-1657 
czy Koliszczyzna 1768), ale też o  ich 
posiadanie toczyło z  Rzeczpospoli-
tą zbrojne zmagania carstwo rosyj-
skie. Wygranym okazało się to ostat-
nie, a zawarty pokój Grzymułtowskie-
go (1686) zatwierdził nie tylko utratę 

Kościół i klasztor 
w Rzyszczowie 
nad Dnieprem

stajnią zaprzęgową. Ocalałe cenne 
przedmioty i dzieła sztuki zostały wy-
wiezione do Warszawy i umieszczone 
w prawym skrzydle Pałacu Błękitnego, 
w  którym Tyszkiewiczowie wówczas 
pomieszkiwali. Słynne włoskie drzwi 
zostały sprzedane do warszawskiego 
Zamku Królewskiego i  spłonęły wraz 
z  nim podczas drugiej wojny świato-
wej. Władysław Tyszkiewicz zmarł 
w  1936  r. i  został pochowany w  lan-
dwarowskim kościele, który miał stać 
się kaplicą grobową rodziny Tyszkie-
wiczów. Tak się jednak nie stało i tyl-
ko on sam spoczywa tam do dzisiaj. 
Jego żona, Maria Krystyna z  Lubo-
mirskich, wyemigrowała we wrześniu 
1939 r. do Italii, gdzie mieszkała spo-
krewniona z  włoską rodziną królew-
ską jej synowa Helena, żona Stefana 
Eugeniusza, który został aresztowany 
na Litwie przez NKWD i wywieziony 
do Moskwy, skąd udało mu się z woj-
skiem Andersa przedostać do Włoch 
pod koniec działań wojennych. Ma-
ria Krystyna Tyszkiewiczowa zmar-
ła w  1958  r. i  spoczęła na rzymskim 
cmentarzu Campo Verano. We Wło-
szech też został pochowany Stefan 
Eugeniusz, zmarły w  1976  r., a  jego 
młodszy brat, Eugeniusz Stanisław, 
ostatni prawowity właściciel landwa-
rowskiego pałacu, wyemigrował do 
Anglii, tam zakończył życie w 1990 r. 
i tam znajduje się jego grób.

Drugą wojnę światową pałac 
przetrwał bez większych zniszczeń. 
Po wojnie stał się magazynem zbo-
ża, a  później, po dobudowaniu jesz-
cze jednej kondygnacji, urządzono 
w  nim fabrykę dywanów. W  2007  r. 
jego dzierżawcą na lat 99 stał się je-
den z najbogatszych przedsiębiorców 
budowlanych na Litwie − Laimu-
tis Pinkevičius. Gdy w  2008  r. brał 
ślub z piękną litewską modelką, Astą 
Valentaitė, przyrzekał, że najdalej za 
trzy lata pałac będzie odrestaurowany 
i  młoda para w  nim zamieszka. Nie-
stety, kiedy oglądaliśmy landwarowski 
pałac w sierpniu 2013 r., nic nie wska-
zywało, że rozpoczęto w nim jakiekol-
wiek prace renowacyjne.

Katarzyna  
i Jerzy Samusikowie

1

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2015           12



lewobrzeżnej Ukrainy wraz z  Kijo-
wem, ale też zastrzegł, że znaczny ob-
szar nad brzegiem Dniepru – tam wła-
śnie znajdował się Rzyszczów − miał 
pozostać opustoszały do czasu póź-
niejszych postanowień politycznych, 
co spowodowało opuszczenie tych te-
renów przez ówczesnych ich właści-
cieli. Dopiero w  latach następnych, 
po ich powrocie, nastąpiło częściowe 
odrodzenie miasteczka, ale drugi roz-
biór Rzeczypospolitej (1793) defini-
tywnie pozbawił Koronę Polską ca-
łej Kijowszczyzny na rzecz Rosji. Lata 
zaborów przyniosły rusyfikację, kasa-
tę zgromadzeń zakonnych oraz pau-
peryzację żywiołu polskiego, rugowa-
nie śladów kultury polskiej i  tradycji 
łacińskiej na rzecz prawosławia. Cza-
sy radzieckie po 1918 r. dopełniły de-
gradacji spuścizny historycznej i  kul-
turowej na tych terenach, spowodo-
wały też znaczne zniszczenia, a  czę-
sto wręcz zagładę wielu zabytkowych 
obiektów. Dziś Rzyszczów, leżący 
od 1991 r. w wolnej Ukrainie, zaczy-
na być świadom strat poniesionych 

w  jego substancji zabytkowej na sku-
tek zawieruch dziejowych. 

Umacnianie się władzy Rzeczy-
pospolitej wśród ruskiego żywiołu na 
terenie Kijowszczyzny, tak jak i w in-
nych wschodnich województwach 
Korony, następowało poprzez lokal-
ną administrację, obecność wojsko-
wą, ugruntowywanie postanowień 
unii brzeskiej (1596) oraz krzewie-
nie katolicyzmu. I tak np. wojewo-
da kijowski Janusz Tyszkiewicz ufun-
dował w  Kijowie zakon jezuitów, 
„aby się chwała Boga Wszechmogące-
go szerzyła i mnożyła i studya tak wia-
ry katolickiej, jako i  nauk wyzwolo-
nych kwitnęły”, zapisując im w 1646 r. 
m.in. na swych dobrach rzyszczow-
skich 30 000 zł polskich. Niewiele po-
nad sto lat później, w  1764  r., staro-
sta trechtymirowski Stanisław Szcze-
niowski, właściciel części Rzyszczo-
wa, wraz z  żoną Urszulą z  Nitosław-
skich osadzili w  Rzyszczowie tryni-
tarzy i  wznieśli kościół oraz klasztor 
Trójcy Świętej de redemptione capti-
vorum, czyli dla przeprowadzenia wy-
kupu jeńców, którzy dostali się w  bi-
surmańską niewolę. Świątynia zosta-
ła wzniesiona z  drewna i  w  1765  r. 
poświęcona przez ks. Marcina Iwona 
Rybińskiego, kanonika i  dziekana ki-
jowskiego, który ustanowił przy niej 
parafię. W  tym czasie Rzyszczów li-
czył 150 domostw i  800 mieszkań-
ców. Trzy lata później, więc w 1768 r., 

kościół został spalony przez hajdama-
ków, ale po sześciu latach odbudowa-
no go także jako budowlę drewnianą; 
przy kościele znajdowała się szkółka 
i  szpital dla dziesięciu chorych. Nie-
bawem, bo w 1813 r. wzniesiono mu-
rowany budynek klasztoru. 

Ważną datą dla rzyszczowskiej 
parafii był rok 1819, kiedy to ks. Jó-
zef Czarnecki, przełożony klasztoru, 
dzięki zebranym ofiarom oraz fun-
duszom przekazanym przez drugie-
go współwłaściciela Rzyszczowa, mar-
szałka pow. bogusławskiego Zacharia-
sza Hołowińskiego oraz (nieznane-
go z  imienia) dzierżawcy Remiszew-
skiego, rozpoczął budowę tym ra-
zem już murowanego kościoła. Świą-
tynia stanęła na dawnym cmentarzu, 
frontem do miasteczka, zaś tyłem do 
Dniepru; 8 września 1829  r. zosta-
ła poświęcona pod wezwaniem Trój-
cy Świętej. Wygląd rzyszczowskiego 
kościoła znany jest dziś jedynie z  za-
mieszczonego w  „Tygodniku Ilustro-
wanym” w 1863 r. drzeworytu, wyko-
nanego według rysunku Adolfa Ko-
zarskiego, oraz rysunku Napoleona 
Ordy z 1874 r.; nie są dotychczas zna-
ne jakiekolwiek rysunki czy fotogra-
fie z wnętrza świątyni. Była to budow-
la nawiązująca w  swym stylu do kla-
sycyzmu, z  dwuspadowym dachem, 
o  zwartej jednoprzestrzennej bry-
le z  absydą. Od frontu przylegała do 
niej czworoboczna kruchta, nadbudo-
wana masywną, jednokondygnacyj-
ną wieżą, zwieńczoną hełmem z  na-
pisem: „Bóg jest opatrzny” i dźwigają-
cą pokryty blachą wysmukły obelisk 
z drewnianym krzyżem. Nawa kościo-
ła, podobnie jak kruchta, była oświe-
tlona przeprutymi w ścianach półko-
listymi oknami ze szprosami; w  gór-
nej części ścian biegły dwa rzędy 
gzymsów. Po śmierci ks. Józefa Czar-
neckiego w  1831  r. wyposażeniem 
i  dekoracją wnętrza kościoła zajął się 
proboszcz ks. Ludwik Chyżyński. 

Trynitarze zarządzali rzymskoka-
tolicką parafią rzyszczowską do cza-
su kasaty ich zgromadzenia, co na-
stąpiło w  1833  r. w  wyniku ukazów 
wydanych rok wcześniej przez Sy-
nod Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi 
w ramach polityki represji i konfiskat 

1 | Kazimierz Krzyżanowski, „Kościół Trójcy 
Świętej w Rzyszczowie”, 1863, drzeworyt 
wg rysunku Adolfa Kozarskiego wykonanego 
na podstawie fotografii nieznanego autora

2 | Napoleon Orda, „Rzyszczów. Kościół Trójcy 
Świętej – widok ogólny od rzeki Dniepr” („Teka 
Ukraina”), 1874, akwarela, ołówek

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

2

   Spotkania z Zabytkami       5-6  2015    |   13



na  ziemiach zabranych przez władze 
carskie po upadku powstania listopa-
dowego. 

W 1863 r. kościół w Rzyszczowie 
miał pięć ołtarzy; w ołtarzu głównym 
znajdował się malowany na płótnie 
przybitym do drewna obraz przed-
stawiający słynącego cudami Jezusa 
w całej postaci, „z obliczem niewypo-
wiedzianie pociągającem”. Na wypo-
sażenie świątyni składało się również 
kilka „niezgorszych malowideł”, jed-
nakże odczuwano brak nawiązujące-
go do jego patronów obrazu Trójcy 
Świętej, który miał być zamówiony 
w  Warszawie. Na zewnętrznej stro-
nie wymurowanego w  półowal mu-
zycznego chóru wymalowano w  mi-
niaturze wizerunki papieży, a  w  za-
krystii znajdowały się portrety do-
brodziejów kościoła − Hołowiń-
skich (Zacharyasza i jego syna Zeno-
na) oraz wspomnianego wyżej Remi-
szewskiego. Na zewnątrz, wokół ko-
ścioła umieszczono grobowce Hoło-
wińskich i  Eustachego Jankowskie-
go. Obok świątyni stała trójarkado-
wa murowana dzwonnica z  dwoma 
rzędami gzymsów i attyką zwieńczo-
ną iglicą z  krzyżem, a  cały ten kom-
pleks otaczał ceglany mur. Nieco da-
lej, na położonym w kierunku Dnie-
pru starannie utrzymanym katolic-
kim cmentarzu można było napotkać 
liczne nagrobne pomniki.

Według danych opublikowanych 
w  1889  r. parafia rzyszczowska obej-
mowała 1336 wiernych w  pięciu 

miasteczkach (Rzyszczów, Chodo-
rów, Kaniów, Kozin, Stepańce)  i  65 
wsiach leżących w  powiatach kijow-
skim i  kaniowskim; funkcjonowa-
ły również w  trzynastu wsiach kapli-
ce filialne. Po ustanowieniu władzy 
radzieckiej na Ukrainie (po 1918  r.) 
zdecydowana większość rzymskoka-
tolickich kościołów została zamknię-
ta, parafie likwidowano, a  budynki 
świątynne wykorzystywano na cele 
pozakultowe, np. magazyny. Taki też 
los spotkał kościół i klasztor w Rzysz-
czowie. Zniszczono również całą do-
kumentację kościelną i  wyposażenie. 
Później, w  latach drugiej wojny świa-
towej, kościół oraz pomieszczenia 
klasztoru zostały zamienione przez 
niemieckich okupantów na więzie-
nia i  katownie. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych kościół wykorzysty-
wany był jako skład, a  cele klasztor-
ne do 1972  r. służyły różnym insty-
tucjom, np. miejscowej szkole, przed-
siębiorstwu przemysłowemu, placów-
kom handlowym, itp.; niektóre z nich 
użytkują je do dziś.

Tragiczny los spotkał natomiast 
kościół – popadał w zaniedbanie, słu-
żąc ciągle jako skład, bywał też wyko-
rzystywany jako obiekt plenerowy dla 
różnych filmów, zwłaszcza o  tematy-
ce wojennej, jak np. w filmie z 1960 r. 
Povest plamiennykh let (Opowieść 
lat płomiennych), w  reżyserii Yuliya 
Solntseva, kiedy to zapewne został 
znacznie uszkodzony przez insceniza-
cję pożogi. Wreszcie w 1987 r. został 

zrównany z ziemią przy użyciu mate-
riałów wybuchowych. Obecnie jego 
miejsce znaczy już tylko pusty plac.

Historia zatoczyła więc koło, nie 
tylko znosząc z powierzchni ziemi za-
bytkową, o  ponad dwustuletniej hi-
storii świątynię, ale też odsuwając 
w  niepamięć związek tego dawnego 
kresowego miasteczka z niegdysiejszą 
Rzeczpospolitą, co stanowi nieodwra-
calną stratę dla naszego dziedzictwa 
kulturowego za granicą, ale też i zacie-
ra trwające przez ponad czterysta lat 
oddziaływanie cywilizacji łacińskiej 
na dzieje i  tożsamość naddnieprzań-
skich ziem. 

Nie zachowały się również 
w  Rzyszczowie dwa polskie cmenta-
rze; jedynie na pozostałościach jedne-
go z nich odnaleziono sześć mogił oraz 
trzy płyty nagrobne: Tekli z Sokołow-
skich Piotrowskiej (zm. w 1835 r.), Lu-
dwika Neymana (zm. w 1859 r.) i Ade-
li z  Malczewskich Neymanowej (zm. 
w  1880  r.). Ponadto kiedy w  styczniu 
2014  r. zwalono w  Rzyszczowie po-
mnik Lenina, po rozbiciu cokołu oka-
zało się, że wypełniały go trzy nagrob-
ne płyty – Teresy Hołowińskiej (zm. 
1870 r.), Zenona Hołowińskiego (zm. 
1887 r.) i Anny z Hołowińskich Pod-
gorskiej (zm. 1909 r.), które znajdowa-
ły się na cmentarzu przy dawnym ko-
ściele trynitarzy. Istnieją plany, by na 
miejscu zrujnowanego kościoła lub na 
dawnym polskim cmentarzu wznieść 
kapliczkę i w niej złożyć ujawnione na-
grobki. 

Jan Skłodowski

Autor dziękuje Pani Ludmile Karpenko 
z  Miejskiej Rady w  Rzyszczowie za infor-
macje i  przesłane materiały dotyczące prze-
szłości i  zabytków miasta oraz Pani dr Miro-
sławie Sobczyńskiej-Szczepańskiej z  Kato-
wic, badaczce architektury trynitarzy na tere-
nach dawnej Rzeczypospolitej, za konsultację 
w kwestii archiwaliów.

3 | Płyty nagrobne odnalezione w 2014 r. 
w cokole pomnika Lenina w Rzyszczowie

(ilustracje: 1 – wg „Tygodnik Ilustrowany”, nr 193 
z 6 czerwca 1863 r., s. 221; 2 – fot. Muzeum 
Narodowe w Krakowie; 3 – fot. Maryna Zajczenko) 

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

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2015           14



Szanujący się lwowski urzęd-
nik w  dni powszednie nie ja-
dał śniadań w  domu. Po dro-
dze do biura wstępował do lo-

kalu, w  którym mógł nie tylko wy-
pić kawę z pianką i świeżutką bułecz-
ką, ale też przeczytać poranną gaze-
tę i  porozmawiać w  gronie stałych 
bywalców. Lokale takie, liczne i  nie-
drogie, chętnie odwiedzane również 
przez studentów, nazywały się „poko-
jami do śniadań” lub barwniej „śnia-
dańkowymi”. Najsłynniejszy prowa-
dziła przy ul. Akademickiej róg Cho-
rążczyzny Zofia Teliczkowa, budzą-
ca zaufanie dzięki niepospolitej tuszy 
i  nienagannej fryzurze. Po wielu la-
tach bywalcy wspominali wyśmienite 
parówki i flaczki, a także „świetne śle-
dziki na mnóstwo sposobów, jajka z ka-
wiorem, sałatki, pasztety i  inne pysz-
ności [...]. Tu zawsze można przekąsić 
coś dobrego i  zakropić czymś dobrym, 
a  przy tej okazji spotkać znajomych, 
a nawet załatwić z postawionymi wyso-
ko osobistościami jakieś ważne sprawy. 
»Ciocia« Teliczkowa była bezkonku-
rencyjna pod względem jakości i wybo-
ru serwowanych potraw” (Helena Ol-
szewska-Pazyrzyna, Mój lwowski mi-
krokosmos, „Rocznik Lwowski”, 1992, 
s. 166). Nie tylko na śniadanie zresz-
tą, bo lokal wbrew nazwie był czynny 
przez cały dzień, a do „interesu” nale-
żał też dobrze zaopatrzony sklep kolo-
nialny.

Dawne szyldy  
i napisy we Lwowie

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

1 | „Pokój do śniadań”

2 | Mleczarnia przy ul. Rejtana

1
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  rycznych granic oznaczała zmianę 
przynależności państwowej wraz z ra-
dykalną wymianą ludności. Na Kre-
sach ze ścian „wyglądają” zatem na-
pisy polskie oraz żydowskie, na Dol-
nym Śląsku, Pomorzu czy w  Prusach 
Wschodnich – niemieckie, na ukraiń-
skim Zakarpaciu i w rumuńskim Sied-
miogrodzie – węgierskie. Dla tych, 
którzy chcieliby przeszłość „odzyska-
nych” ziem całkowicie wymazać z pa-
mięci, ślady takie są z  reguły niewy-
godne i niepożądane, bo przeczą pro-
pagandzie, psują „politykę historycz-
ną” – najlepiej więc zaraz po odsło-
nięciu szybko je usunąć. We Lwowie 

też nie działo się inaczej, ale w  la-
tach ostatnich sytuacja uległa zmia-
nie. Znalezione podczas remontów 
lub ujawniające się samorzutnie na-
pisy są coraz częściej zachowywane 
i  konserwowane – jako świadectwa 
dziejów miasta i turystyczna atrakcja. 
Tak stało się m.in. na parterze budyn-
ku u zbiegu ulic Św. Stanisława i Rej-
tana (dziś Tiktora i  Kurbasa), gdzie 
starannie odsłonięto malowane szyl-
dy mleczarni, z  galicyjskich jeszcze 
czasów, z  całym oferowanym asorty-
mentem i w  trzech językach: po pol-
sku, po niemiecku i alfabetem hebraj-
skim. W środku zaś mieści się obecnie 
zakład usług drukarskich. Tuż obok, 
przy sąsiedniej bramie (Rejtana 10) 
zobaczymy malowany szyld „Hotel 
Francuski”.

Co więcej, dawne reklamy bywa-
ją uzupełniane współczesnymi, w tym 
samym starym stylu. Jak świadczą za-
chowane napisy, w  przedwojennym 
sklepie przy ul. Słonecznej (Kulisza) 
sprzedawana była „HERBATA CHIŃ-
SKO-ROSYJSKA”, a także „KAKAO CY-
KORJA MYDŁO ŚWIECE ZAPAŁKI” 
oraz „FARBY POKOSTY LAKIERY 
OLIWY”. Czyli, jak się niegdyś mówi-
ło, „szwarcmydło powidło”. Obecnie 
mieści się tu sklep spożywczy, o czym 
informują nowe teksty w  trzech alfa-
betach (łacińskim, hebrajskim, ukra-
ińskim), o treści „PRODUKTY”. Przy-
kładów znaleźć można więcej – naśla-
dowanie historycznych szyldów sta-
ło się elementem mody „retro”. Na 
fali owego zainteresowania w 2012 r. 
dwie młode Ukrainki, Ksenia Boro-
din i Iwanna Honak, znawczynie i pa-
sjonatki Lwowa, rozpoczęły publiko-
wanie dwujęzycznej serii książeczek 
Lwów po polsku, poświęconej wszel-
kim zachowanym w  mieście polskim 
napisom, od tablic pamiątkowych 

Gdy dawny Lwów przeszedł do 
historii, po „śniadańkowych” rozko-
szach nie pozostało śladu. No, może 
z  jednym wyjątkiem. Parę lat temu 
nad sklepową witryną przy niegdysiej-
szej ul. Hoffmana Opata (dziś Cze-
chowa) na Łyczakowie spod zmursza-
łego tynku odsłonił się wyblakły na-
pis: „POKÓJ DO ŚNIADAŃ”, a powy-
żej „HANDEL TOWARÓW KOLO-
NIALNYCH” (jak u Teliczkowej). Po-
zostałe napisy, umieszczone obok wej-
ścia, wskazywały asortyment sklepu: 
„Kawa Herbata Rum Koniaki Miód”.

Podobne pamiątki odnajdziemy 
wszędzie tam, gdzie rewizja histo- 

3 | Napisy dawne obok współczesnych

4 | „Samorachująca maszyna”

5 | Przestroga właściciela domu

6 | „Śledzie pocztowe”

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

........................................................................
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ceniona, prosperowała tu znakomicie 
do 1939  r. Przy ul. Ruskiej róg Ryn-
ku był z kolei skład „APARATÓW KO-
ŚCIELNYCH SREBRA BRONZU [!] 
ITP”. W  Pasażu Andriollego, łączą-
cym Rynek z  ul. Teatralną, zacho-
wał się nadgryziony przez czas napis 
„MAGAZYN OBUWIA”, a  obok duży 
„fresk” pełen warzyw, ciast, serdelków, 
flaszek i beczułek.

Mieszkańcy Lwowa mieli pod do-
statkiem zarówno artykułów pierw-
szej potrzeby, jak i  luksusowych. Do 
sklepiku przy ul. Gliniańskiej (Don-
cowa) na Łyczakowie biegało się po 
„SER JAJA NABIAŁ Codzienie [!] 
MASŁO”. Wszystkiego nie widać, bo 
tynk odpadł tylko częściowo... Przy 
ul. Rzeźnickiej (Nalewajki) mieścił 
się „SKŁAD TOWARÓW BŁAWAT-
NYCH, SUKIENNYCH I CHUSTEK – 
I. HALPERN I LECZNIWES”. W bra-
mie przy ul. 3 Maja można się zetknąć 
z  najnowszą techniką: „MASZYNY 
DO PISANIA. SAMORACHUJĄCA 
MASZYNA DO PISANIA RR DODA-
JE ODEJMUJE AUTOMATYCZNIE. 
Burroughs”. Amerykańska firma Bur-
roughs istnieje w  Plymouth (Michi-
gan) do dziś, produkuje bankomaty, 
skanery i kasy fiskalne.

Na ścianie domu przy pl. Rzeźni 
umieszczono przed wielu laty mało 
już aktualną, ale trwałą informację 
dla klientów, że „SKLEP FIRMY FI-
SCHER I PIEPES został przeniesiony 

przez nazwy ulic, wszelkiego rodzaju 
szyldy i reklamy, sygnatury producen-
tów i rzemieślników, aż po elektrycz-
ne puszki rozdzielcze, włazy miejskich 
kanałów i kontrolki sieci gazowej.

Przyjrzyjmy się paru jeszcze re-
liktom pisanym i  malowanym, pro-
weniencji głównie, chociaż nie tyl-
ko, handlowej. Tuż obok lwowskiego 
Rynku, przy ul. Grodzickich 3 (Dru-
karskiej) firma „JAN MUSZYŃSKI” 
wciąż zaprasza na „MIODY STARE 
PODOLSKIE”. Fabryka Wódek i  Li-
kierów Muszyńskiego, mniej dziś zna-
na niż Baczewski, ale niegdyś wysoko 

na ul. Kazimierzowską”. Natomiast 
napis w  sieni kamienicy czynszowej 
przy ul. Lindego 2 (Liszta) przywo-
łuje problemy właściciela z niezdyscy-
plinowanymi lokatorami: „PODNA-
JĘCIE ODSTĄPIENIE MIESZKAŃ 
Z  URZĄDZENIEM LUB BEZ JEST 
BEZ ZEZWOLENIA GOSPODARZA 
wzbronione”. Polskich napisów lub ich 
fragmentów przetrwało na tyle dużo, 
że wędrując po lwowskich uliczkach, 
sieniach i podwórkach, można doko-
nać ciekawych odkryć.

Smakołyki od dawna niewidziane 
– i niejedzone – przypomina intrygu-
jący, choć skromny i  zamazany napis 
na narożnym domu przy ul. Moniusz-
ki: „ŚLEDZIE POCZTOWE”. Za cesa-
rza Franciszka Józefa był to najlepszy 
dostępny w handlu gatunek tych po-
pularnych ryb. Sprowadzano je z Ho-
landii lub znad Adriatyku nie normal-
nym transportem towarowym, lecz 
wagonami pocztowymi, więc z  łowi-
ska trafiały do sklepu w  ciągu kilku-
nastu godzin. Dzięki temu mogły być 
delikatnie tylko solone, zachowując 
smak, a nie tracąc świeżości. Lwowska 
kuchmistrzyni Maria Ochorowicz- 
-Monatowa w  wydanej na początku 
XX  w. i  potem wznawianej Uniwer-
salnej książce kucharskiej poświęci-
ła im odrębny przepis z kategorii wy-
kwintnych przekąsek:

„Najlepsze śledzie są tak zwane 
pocztowe. Takich śledzi nie moczy się, 
tylko obmywa w kilku zimnych wodach 
lub, jeśli bardzo słone, to można namo-
czyć w  mleku na 3-4 godziny. Potem 
opłukawszy, ściągnąć delikatnie skó-
rę, rozpłatać na dwie połowy, pokra-
jać je w ukośne paski i ułożyć na półmi-
sku. Do pyszczków włożyć gałązki zielo-
nej pietruszki lub sałaty, a z boku przy-
brać marynowanymi grzybkami i  kor-
niszonami, z wierzchu kaparkami i po-
lać dobrą oliwą”.

Napis przy ul. Moniuszki (któ-
ra nazwy nie zmieniła) wraz z ponad 
stuletnią recepturą na śledzie z  pie-
truszką w  pyszczku nie tylko tworzy 
fascynujący tekst kultury, ale jest rów-
nież jakże wyrazistym echem bezpow-
rotnie minionego Lwowa.

Jarosław Komorowski
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Kazimierz Bieliński (1683-1766), marszałek wielki koronny, wielce 
zasłużony dla Warszawy za aktywną i długoletnią działalność 
na rzecz rozwoju i porządkowania miasta, w latach osiemdziesiątych 
XVII w. wzniósł jedną ze swoich rezydencji poza Warszawą, 
w dobrach w pobliżu Karczewa – pałac w Otwocku Wielkim. Budowla 
zlokalizowana została na otoczonym wodami jeziora półwyspie, 
który później po przekopaniu kanału stał się sztuczną wyspą 
o nazwie Rokola.

stanisław grzelachowski

Pałac
Bielińskich 
w Otwocku 

Wielkim



Pałac w  Otwocku Wielkim, o  ce-
chach budowli reprezentacyjnej, 
otrzymał jednocześnie układ wiej-
skiej willi. W  planie powstał trzy-

traktowy korpus, w  którym środkowy trakt 
od strony ogrodu został wysunięty przed 
lico i  zamknięty trójbocznie. Po obu stro-
nach korpusu dobudowano pawilony, a mię-
dzy nimi i korpusem w narożach owalne wie-
życzki, ze schodami wewnątrz. Trzykondy-
gnacyjna budowla przekryta została wysoki-
mi dachami, ponad którymi górowały wie-
życzki zakończone hełmami. Całość rozwią-
zano na zasadzie symetrii, z dwutraktowym 
układem wnętrz. W środkowym trakcie kor-
pusu znalazły się najbardziej reprezentacyj-
ne pomieszczenia: obszerna sień i  jadalnia 
w parterze, a ponad nimi westybul i sala ba-
lowa. Prawdopodobnie na poziom westybu-
lu prowadziły schody zewnętrzne i  dopiero 
później wykonana została wewnętrzna klatka 
schodowa po prawej stronie sieni. Elewacja 

od strony jeziora zaakcentowana została pła-
skim ryzalitem zwieńczonym trójkątnym 
frontonem, wypełnionym stiukową dekora-
cją.  Okna pierwszego piętra  we wszystkich 
elewacjach zwieńczono także frontonami, 
lecz przerwanymi w  środku dla umieszcze-
nia w nich dekoracyjnych elementów stiuko-
wych.  Wystrój nadokienny uzupełniony zo-
stał jeszcze tarczami herbowymi w ozdobnej 
oprawie, umieszczonymi na osi założenia: 
w  fasadzie Bielińskich, w  ryzalicie elewacji 
ogrodowej Bielińskich i Morsztynów.

Do otwockiego pałacu Bielińskich brak 
jest dokumentów archiwalnych i  ikonogra-
ficznych dotyczących ich twórców. Na pod-
stawie oceny architektury budowli  i  ogól-
nej dyspozycji przestrzennej przyjmuje się, że 
twórcą tym mógł być Tylman z Gameren, au-
tor podobnych realizacji pałacowych. 

Po Kazimierzu Bielińskim dobra otwoc-
kie z pałacem przejął jego syn Franciszek, od 
1742 r. marszałek koronny. Nowy właściciel 

1 | Pałac w Otwocku 
Wielkim, elewacja od strony 
ogrodu
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przystąpił do przebudowy pałacu, na prze-
ciwległym brzegu jeziora pobudował nowe 
obiekty gospodarcze: spichlerz, stajnię, obo-
rę, browar i  gorzelnię. W  pałacu nadbudo-
wano wieże, z obu jego stron wzniesiono ofi-
cyny, zachodnia prawdopodobnie z kuchnią 
została połączona z nim podziemnym i nad-
ziemnym łącznikiem. Wnętrza uzupełnio-
no nowym wystrojem sztukatorskim i malar-
skim. Ze względu na powiązania Jakuba Fon-
tany z marszałkiem Bielińskim uważa się, że 
prace te prowadzone były przez tego archi-
tekta; jednak tylko browar i oficyna zachod-
nia mają udokumentowanie jego działal-
ności.

W okresie rządów Franciszka Bieliń-
skiego prowadzone też były prace w otocze-
niu pałacu. Wytyczono nowe aleje − głów-
ną na osi założenia i promieniście odchodzą-
ce od niej boczne. Wśród terenów zielonych 
wzniesiono obiekty ogrodowe. Przypuszcza 
się też, że na osi założenia, na wodach jezio-
ra był most łączący pałac z zapleczem gospo-
darczym. 

Marszałek Franciszek Bieliński, nie mając 
dzieci, za życia przekazał swój majątek bra-
tankowi, również Franciszkowi. Utrzymywał 

2 | Widok pałacu 
od północy

3
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on nadal rezydencję w należytym stanie, lecz 
już od początku XIX w. następował stopnio-
wy jej upadek. Bratanek Franciszek przeka-
zał majątek synom: Pawłowi i Józefowi, ci zaś 
sprzedali go Wojciechowi Sulimierskiemu. 
Ponieważ zadłużenie własności sukcesyw-
nie się powiększało, odbyła się jej licytacja, 
w  wyniku której dobra otwockie w  1828  r. 
zostały nabyte przez kupca warszawskiego Je-
rzego Kurtza. Córka nowego nabywcy wraz 
z mężem przystąpili do remontu podupada-
jącego pałacu. Prace z tym związane prowa-
dzone były po 1850 r. na podstawie projek-
tu młodego architekta Jana Teofila Sbarbo-
niego, zawodowo związanego z  Henrykiem 
Marconim. Wykonano wówczas nowe dachy 
i  wymieniono hełmy wież. Z  upływem cza-
su rodzina Kurtzów miała trudności z utrzy-
maniem całego założenia pałacowego. Nastą-
pił dalszy proces jego degradacji. Na przeło-
mie XIX i XX w. dobra otwockie kilkakrot-
nie wystawiane były na licytację.

Najbardziej niepomyślny czas dla Otwoc-
ka Wielkiego nastąpił w  okresie pierwszej 
wojny światowej. Zniszczenia i  rabunki wy-
posażenia doprowadziły wtedy pałac do 

ruiny. Nie nadeszły też lepsze dla niego cza-
sy w  okresie międzywojennym. Pałac pozo-
stawał nadal w stanie ruiny, a ówczesny wła-
ściciel, Władysław Jezierski, nie podejmował 
prac związanych z odbudową. Dopiero po za-
kończeniu drugiej wojny światowej, po prze-
jęciu pałacowego zespołu na własność pań-
stwa, w 1946 r. Naczelna Dyrekcja Muzeów 
i Ochrony Zabytków zleciła wykonanie prac 
zabezpieczających i  konserwatorskich. Po 
przeprowadzeniu inwentaryzacji rozpoczęto 
budowlane roboty remontowe. Zrujnowany 
budynek pałacu pozbawiony był dachów nad 
korpusem głównym i  pawilonem zachod-
nim, nie miał stropów, uszkodzone były ścia-
ny nośne. Wykonano więc nowe dachy z po-
kryciem dachówką holenderską, nowe stropy 
żelbetowe i ceramiczne, wewnątrz wież ścia-
ny i schody żelbetowe, w celu ich wzmocnie-
nia. Doraźnie zabezpieczono freski i sztuka-
terie. Odkryte zostały  fundamenty i piwni-
ce obu oficyn. Z  wykorzystaniem tych po-
zostałości w  1951  r. odbudowano oficynę 
wschodnią. Wszystkimi tymi pracami kiero-
wał i nadzorował je doświadczony architekt 
i konserwator – Jan Koszczyc Witkiewicz. 

3 | 4 | 5 | Fragmenty 
wnętrz sal pałacowych: 
sali barokowej (3), 
klasycznej (4) 
i  biedermeier (5)
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Odremontowany obiekt przeznaczo-
no na dom poprawczy dla dziewcząt, co 
w  przypadku tej rangi zabytku było wyjąt-
kowo niekorzystną decyzją. Dopiero na 
początku lat siedemdziesiątych XX  w. za-
łożenie pałacowe zostało przejęte przez 
Urząd Rady Ministrów. W kolejnych latach 

prowadzone były prace budowlane, ada-
ptacyjne i konserwatorskie, przystosowują-
ce cały zespół na rezydencję rządową. Od-
budowana została oficyna zachodnia wraz 
z galeriami arkadowymi, łączącymi obie ofi-
cyny z  pałacem. W  głównym korpusie pa-
łacu przekształcono klatkę schodową, pro-
wadzono renowację wnętrz z uzupełnienia-
mi dekoracji i  konserwacją fresków. Ostat-
nie z  wykonanych prac objęły konserwację 
tynków i  elementów sztukatorskich elewa-
cji pałacu.

Aż do początku XXI  w. zespół  pałaco-
wy wykorzystywany był przez instytucje rzą-
dowe. W  2004  r. przeszedł pod zarząd Mi-
nisterstwa Kultury, nowym użytkownikiem 
stało się Muzeum Narodowe w  Warszawie, 
które utworzyło w  nim oddział Muzeum 
Wnętrz. Po wykonaniu niezbędnych prac 
remontowych i  adaptacyjnych pałac 7 lip-
ca 2004 r. został udostępniony dla zwiedza-
jących.

Wobec ogromnej destrukcji, jakiej doznał 
pałac w ciągu wielu lat zaniedbań, przetrwały 
w nim tylko niektóre elementy dawnego wy-
posażenia. Dzięki profesjonalnej pracy kon-
serwatorów zostały one doprowadzone do 
możliwie najlepszego stanu. Najwięcej ory-
ginalnych partii znajduje się w salach pierw-
szego piętra. Najbardziej dekoracyjnym wnę-
trzem na tym piętrze i w całym pałacu jest we-
stybul. W  ścianach wewnętrznych znajduje 
się osiem nisz konchowych, a wejście do sali 
balowej ujęte jest oprawą w formie draperii, 

6 | Fragment wnętrza 
westybulu

7 | 8 | Fragment 
dekoracji ściennej w sali 
freskowej morskiej (7) 
i  narożnik ścienny 
z kominkiem w tej sali (8)

7

6

8
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podtrzymywanej przez putta i hermy. W ni-
szach w ozdobnych obramieniach, z woluto-
wymi konsolami u  podstawy, ustawione są 
współcześnie wykonane w  klasycznym sty-
lu posągi, zastępujące te zaginione. Trzy sale 
amfiladowe po lewej stronie westybulu re-
prezentują odmienną dekorację, są to pokry-
wające całe ściany freski. W  dwóch pierw-
szych salach pochodzą one z XVIII w., nato-
miast w ostatniej sali, we wschodnim pawilo-
nie są starsze, z XVII w. W sali przylegającej 
do westybulu malowidła freskowe przedsta-
wiają sceny marynistyczne, w  następnej zaś 
sali antyczne. Inny rodzaj malarstwa wyko-
nany został w ostatniej sali, zwanej „Salą Ho-
racego”. Umieszczono tu na ścianach dziesięć 
scen, stanowiących ilustrację cytatów z dzieł 
tego poety, namalowanych w kolorze szarym 
w  technice en grisai lle. Po przejęciu pałacu 
przez Muzeum Narodowe freski zostały pod-
dane pracom konserwatorskim. 

Spośród kominków wbudowanych we 
wnętrzach pałacowych, z  tych, które miały 
oprawy z materiałów trwałych, pozostały tyl-
ko nikłe fragmenty. W lepszym stanie prze-
trwały kominki w  oprawach wykonanych 
sposobem sztukatorskim. W  głównej klatce 
schodowej, na poziomie pierwszego piętra, 
w narożniku ścian zachował się tego rodzaju 
kominek, zapewne z XVIII w., z bardzo ory-
ginalnym zwieńczeniem w  postaci Feniksa. 
Mimo doznanych dużych zniszczeń komin-
ki w odnawianych wnętrzach zostały zrekon-
struowane. 

Zrujnowany pałac przed remontem po-
zbawiony był stropów, a tym samym i plafo-
nów sufitowych, w  częściowo lepszym sta-
nie zachował się wystrój ścian. Dlatego też 
w czasie prac konserwatorskich wnętrza od-
tworzono na podstawie zachowanych jeszcze 
fragmentów i  w  całości dostosowano stylo-
wo do epoki budowy pałacu. Umeblowano 
je i wyposażono w oryginalne dzieła malar-
skie i  rzemiosła artystycznego, pochodzące 
z zasobów muzealnych.

W trzech amfiladowych salach parteru, 
po prawej stronie sieni stylowe wnętrza re-
prezentują kolejno: barok, klasycyzm i bie-
dermeier. Na ścianie głównej klatki scho-
dowej zawieszony jest portret pędzla Fran-
ciszka Smuglewicza, przedstawiający bi-
skupa wileńskiego Jana Stefana Giedroycia. 
Wokół niego znajdują się mniejsze portre-
ty królów i osobistości polskich z początku 

XIX  w., wzorowane na wcześniejszych 
z  XVII i  XVIII  w. Na pierwszym piętrze, 
po prawej stronie westybulu, w  trzech też 
amfiladowych salach urządzone są wnętrza 
z  okresu klasycyzmu wileńskiego. Pozosta-
łe sale w  pałacu umeblowane są bardziej 
oszczędnie. Wśród nich dwie najbardziej re-
prezentacyjne to jadalnia na parterze i  sala 
balowa na pierwszym piętrze, które prze-
znaczone są do organizowania zebrań i kon-
certów.

Zespół pałacu otwockiego położony 
w rozległym krajobrazie nadwiślańskim, z dala 
od innej zabudowy jest potwierdzeniem traf-
nego wyboru tego miejsca, dokonanego daw-
no temu przez Kazimierza Bielińskiego. Zwie-
dzający tę budowlę mają możność zapoznania 
się z  jej historią i  architekturą oraz otaczają-
cym krajobrazem. Dzięki Muzeum Narodo-
wemu mają również okazję poznać zachowa-
ne dzieła sztuki oraz zaaranżowane stylowe 
wnętrza, przybliżające stan z  czasów świetno-
ści rezydencji rodziny Bielińskich. 

Stanisław Grzelachowski 

9 | Fragment wnętrza 
sali freskowej antycznej 
z kominkiem  

(zdjęcia: Stanisław 
Grzelachowski) 
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Być może, gdyby nie upór i determinacja w działaniu przebywającego 
przez wiele lat na emigracji w Paryżu w najbliższym otoczeniu księcia 
Adama Jerzego Czartoryskiego polskiego księdza jezuity, parającego się 
komponowaniem pieśni wysławiających zasługi swego chlebodawcy i jego 
rodziny, a także gdyby nie usłużna działalność rezydującego w stolicy 
Europy pewnego dobrze osadzonego w środowisku tamtejszych polskich 
emigrantów… rosyjskiego szpiega i prowokatora – nigdy nie poznalibyśmy 
tylu wizerunków polskiego króla „de facto” Adama I, jak w latach 
trzydziestych XIX w. nazywali swego przywódcę niektórzy zwolennicy 
stronnictwa politycznego Hôtel Lambert.

Niespełnione 
nadzieje 
księdza Praniewicza

wojciech przybyszewski



O koncepcji obwołania królem 
Polski „de facto” księcia Adama 
Jerzego Czartoryskiego (1770- 
-1861), przebywającego po klę-

sce powstania listopadowego krótko w Wiel-
kiej Brytanii, a od 1833 r. w Paryżu i skupia-
jącego wokół siebie znaczną część Wielkiej 
Emigracji, tę o  konserwatywno-liberalnych 
przekonaniach, można się dowiedzieć z każ-
dego niemal podręcznika naszej ojczystej hi-
storii. Szerzej o  narodzinach samej idei, jej 
odbiorze wśród emigracji, okolicznościach 
towarzyszących jej ogłoszeniu (12 stycznia 
1837  r.) i  reakcji na nią księcia pisał przed 
kilku laty Henryk Żaliński w artykule Ksią-
żę Adam Jerzy Czartoryski jako król Polski „de 
facto” (H. Żaliński, Kraj Emigracja Niepodle-
głość – studia i  szkice, Kraków 2006, s. 121-
-130). Niewiele wiadomo natomiast na te-
mat poprzedzających te starania, a  później 
wspierających je działaniach agitacyjnych 
i  propagandowych, aż do chwili (koniec 
grudnia 1839 r.), gdy książę uznał, że – jak 
to określił Żaliński – „starania o  koronę by-
łyby niedorzecznością i trąciłyby nieprzyjemną 
dla niego śmiesznością”  (tamże, s. 128-129).

Nieco informacji na ten temat znajdzie-
my w  opublikowanych już przeszło czter-
dzieści lat temu, pod redakcją prof. Rafała 
Gerbera, raportach działającego na rzecz Ro-
sji szpiega i prowokatora Juliana Aleksandra 
Bałaszewicza (1831– po 1877), przebywają-
cego (z krótkimi przerwami) od lipca 1861 
do grudnia 1863 r. w stolicy Europy (A. Po-
tocki [ J. A. Bałaszewicz], Raporty szpiega, 
t. I-II, Warszawa 1973). Agent funkcjono-
wał w środowisku tamtejszych polskich emi-
grantów, podszywając się pod zmarłego oko-
ło 1847  r. na cholerę w  odległym Kaukazie 
pułkownika Alberta Henryka Potockiego. 
W  Rosji utrzymywał kontakty z  rezydują-
cym w Sankt Petersburgu szefem III Wydzia-
łu Cesarskiej Kancelarii Osobistej, księciem 
Wasylijem Dołgorukowem, któremu prze-
syłał standardowe informacje o  działalności 
w Paryżu polskiej emigracji, w tym o jej po-
litycznych przywódcach. W jednym z listów 
pisał: „Załączam trzy krótkie szkice o [księciu 
Adamie] Czartoryskim, [generale Henryku] 

Dembińskim i  [generale Ludwiku] Miero-
sławskim oraz ich wizerunki fotograficzne” – 
(A. Potocki, Raporty…, s.  145). Ale wysyłał 
też fotografie przedstawiające obrazy i ryciny 
o tematyce, której nie przepuściłaby rosyjska 
cenzura, listy z nazwiskami polskich patrio-
tów, wydawane tam odezwy, plakaty, pamfle-
ty, pojedyncze wydania gazet, a  nawet… bi-
bliofilskie perełki, których istnienie z  pew-
nością nie ucieszyło jego mocodawcy, nam 
jednak dostarczyło nowych informacji na te-
mat niezwykłej aktywności wydawniczej Po-
laków przebywających w tym czasie w Pary-
żu i  (co tu dużo ukrywać) pewnych niere-
alnych, czy wręcz naiwnych kalkulacji czę-
ści tamtejszych politycznych elit przebywa-
jących w  otoczeniu księcia Adama Jerzego 
Czartoryskiego.

W zapisanej przez szpiega, pod datą 7, 8 
i 9 stycznia 1862 r., lakonicznej informacji 
o kolejnej przesyłce materiałów dla Rosjan 
czytamy: „Załączam […]. Dwie dziwne bro-
szury: »Séance« i »Association«, które sta-
nowią obecnie rzadkość bibliofilską – z  por-
tretami Adama I i  jego małżonki, rzekomej 
królowej Polski, 1838 i 1839 [wydane przez] 
Praniewicza ( jezuitę)” (A. Potocki, Ra-
porty…, s. 166). Zapis ten w redakcji Rafa-
ła Gerbera przyjął bardziej zrozumiałą po-
stać, z której wynika, że „portret Adama I” 
– to portret księcia Adama Czartoryskiego, 

1 | Autor nieznany, 
„Portret księdza Tomasza 
Praniewicza przy 
instrumencie muzycznym”, 
1833, litografia (w zbiorach 
Fundacji Książąt 
Czartoryskich)

Pamięci prof. Zdzisława Żygulskiego jun. – poświęcam
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daty zaś odnoszą się do dat wydania bro-
szur, których autorem jest wskazany przez 
Bałaszewicza jezuita Praniewicz. W przypi-
sie wydawca dodał do tego: „Były to broszu-
ry Tomasza Praniewicza w  jęz. francuskim 
i  polskim. Ich polskie tytuły brzmią: »Po-
siedzenie nadzwyczajne Towarzystwa pol-
sko-literackiego w  przytomności Lorda Du-
dley Stuart«, Paryż 1838; »Towarzystwo 

Dobroczynności Dam Polskich z  mową po-
toczną i  wierszem, z  rycinami i  muzyką do 
fortepianu«, Paryż 1839” (A. Potocki, Ra-
porty…, s. 400, przyp. 5).

Czyżby rzeczywiście w  emigracyjnych 
wydawnictwach można było znaleźć wize-
runki księcia Adama Czartoryskiego (po-
wszechnie znanego przywódcy konserwa-
tywnego obozu politycznego Hôtel Lam-
bert, zwanego tak od nazwy zakupionego 
w 1843 r. przez księcia pałacu na wyspie św. 
Ludwika w  Paryżu) i  jego żony Anny z  Sa-
piehów Czartoryskiej z podpisami: „Adam I 
Król Polski” i „Królowa Anna”?

Szczęśliwie upływ kolejnych stu pięćdzie-
sięciu lat od czasów, w  których działał Po-
lak-renegat Julian Bałaszewicz nie spowo-
dował całkowitej utraty ostatnich, tak trud-
no już wtedy dostępnych broszur Praniewi-
cza. W Polsce zachowały się one m.in. w Mu-
zeum Książąt Czartoryskich w  Krakowie 
i  w  stołecznym Muzeum Warszawy. Co za-
wierają?

Egzemplarz książeczki zatytułowanej Po-
siedzenie nadzwyczajne Towarzystwa Pol-
sko-Literackiego w  przytomności Lorda Du-
dley Stuart. Wierszem, z  rycinami i muzyką 
na forte piano przez Xiędza Tomasza Pranie-
wicza (Paryż 1838), współoprawny z  kilko-
ma innymi broszurami tego autora, trafił do 
zbiorów Muzeum Warszawy dzięki zapisowi 
dr. Ludwika Gocla, znanego bibliofila, anty-
kwariusza, historyka powstania listopadowe-
go i Wielkiej Emigracji. Niestety, broszura ta 
nie zawiera już karty tytułowej, na której od-
wrocie powinna się znajdować poszukiwana 
rycina. Egzemplarz ze zbiorów krakowskich, 
oprawiony w  kartonową okładkę z  tytułem 
wydawnictwa po francusku na jej przedniej 
stronie i po polsku na stronie tylnej, jest na-
tomiast kompletny. Ponadto w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w  Warszawie zachowała 
się luźna karta z tą litografią (z dawnej kolek-
cji Józefa Ignacego Kraszewskiego), reprodu-
kowana po raz pierwszy w katalogu wystawy 
w warszawskim Muzeum Narodowym „Cho-
pin i jego malarz Teofil Kwiatkowski (1809- 
-1891) – malarstwo i  rysunek ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie i Biblio-
teki Polskiej w Paryżu” w 2010 r. (s. 37).

Broszura rozpoczyna się od karty tytuło-
wej z odmiennymi niż na okładkach napisa-
mi: „Drapeau du Royaume de Pologne” / „Cho-
rągiew Królestwa Polskiego”, rozdzielonymi 
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herbem domu Czartoryskich. Verso kar-
ty wypełnia zaś w  ¾ powierzchni litografia 
przedstawiająca głównych bohaterów po-
siedzenia: w centralnym miejscu, za stołem, 
w wielkim fotelu – prezydującego obradom 
księcia Adama Czartoryskiego, obok niego – 
Juliana Ursyna Niemcewicza, a po przeciw-
nej stronie – stojącego, z ręką na sercu i z gło-
wą zwróconą w kierunku przewodniczącego, 
lorda Dudleya Couttsa Stuarta (1803-1854), 
prezesa Stowarzyszenia Literackiego Przyja-
ciół Polski (Literary Association of the Friends 
of Poland). Na ścianie ponad oparciem fote-
la, w dekoracyjnym obramowaniu utworzo-
nym ze starannie udrapowanych kotar – kró-
lewski emblemat (korona oraz dwie skrzyżo-
wane chorągwie polskie zwieńczone grota-
mi w formie polskiego Orła i  litewskiej Po-
goni) z  centralnie umieszczonym napisem: 
„ADAM I”. Pod ilustracją francuskojęzyczny 
napis: „POLONAIS EN EMIGRATION. LE 
DROIT DIVIN JUSTIFIANT LA POLOGNE, 
DIT LORD STUART: LES PEUPLES ÉCLAI-
RÉS NE PEUVENT POINT NE PAS ÉTRE 
EN BESOGNE DE SON BONHEUR ET DE 
SES LIBERTÉS” (Polacy na emigracji. Pra-
wo boskie uzasadniające istnienie Polski, 
[jak] mówi lord Stuart: „narody oświecone 
nie mogą nie działać na rzecz swojego szczę-
ścia i  swoich swobód”). Litografię wykonał 
przebywający w  Paryżu rzeźbiarz, meda-
lier, rytownik i rysownik Władysław Olesz-
czyński (1808-1866). Praca jest sygnowana 
(l.d.: „Ladis[las] Oleszczyński del[ivere]t”), 
a  odbito ją w  1838  r. w  paryskiej Litografii 
François de Villaina (sygn. p.d.: „Lith[ogra-
phié] Villain”).

Wizerunek – jak to określił Bałaszewicz 
– „małżonki [Adama I], rzekomej królowej 
Polski”, umieszczony na stronie przedtytuło-
wej broszury Association de Bienfaisance des 
Dames Polonaises, en vers, avec vignettes, mu-
sique et accompagnement de piano, par L’Ab-
bé Thomas Praniewicz / Towarzystwo Do-
broczynności Dam Polskich, wierszem, z  ry-
cinami, muzyką do forte-piano, przez X. TO-
MASZA PRANIEWICZA (Paryż 1839), za-
chował się szczęśliwie w obu wymienionych 
zbiorach. Przedstawia księżnę Annę z Sapie-
hów Czartoryską, ujętą w połowie postaci, ¾ 
w  lewo, z  głową zwróconą na wprost, opie-
kującą się leżącym w łożu chorym emigran-
tem, którego głowa widoczna jest na dalszym 
planie. Poniżej podpis: „La Pr[in]cesse ANNE 

CZARTORYSKA, Née Princesse Sapieha. Rei-
ne présomptive de Pologne, Soignant les mala-
dies” (Księżna Anna Czartoryska, z urodze-
nia księżna Sapieha. Wedle porządku Królo-
wa Polska, lecząca chorych). Wiele wskazu-
je na to, że rycinę, odbitą w 1839 r. w Paryżu 
w  „Lith[ographié] Chris, Boul[vare] S[ant] 
Denis, 19” (sygnatura z  lewej, na dole), wy-
konał także Władysław Oleszczyński.

Warto zauważyć, że rozmiary tej kom-
pozycji są stosunkowo niewielkie (9,5 x 7 
cm), ale wraz z  otaczającą ją, gęsto zapisa-
ną listą członków Towarzystwa, obwiedzio-
ną dodatkowo wieńcem uplecionym z  gałą-
zek dębu i kwiatów, i  z odnoszącymi się do 
portretowanej dwuwierszami po obu stro-
nach wizerunku, wypełnia (z rozmiarami 
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18,6  x  12,6  cm) niemal całą stronę broszu-
ry. By zaś nie było najmniejszej wątpliwości, 
jak – według Tomasza Praniewicza – należy 
tytułować przedstawioną na portrecie damę, 
na stronie 15 (przedostatniej) tej skromnej 
książeczki, gdzie dobiega końca wierszowa-
ny tekst skomponowanej przez jezuitę pieśni 
Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich 
(23 zwrotki, nuty znajdują się na 3 stronie), 
znajdziemy taką oto strofę: „Na dowód tego 
rycina wskazuje / Czém Jagiellonów Polska się 

zajmuje, / Tak jak niemylnie / I w-cale silnie 
/ Że w  tém Xiężna CZARTORYSKA / Słynie 
z czynów i nazwiska”, z objaśnieniem w przy-
pisie wyróżnionego wersalikami słowa: „Pre-
zesowa tego Towarzystwa, z porządku Królo-
wa Polska”.

Takie tytułowanie księżnej zgodne było 
zresztą z ówczesnym oczekiwaniem stronnic-
twa Adama Jerzego Czartoryskiego, w  któ-
rym – jak już wiemy – 12 stycznia 1837  r. 
podniesiono projekt ogłoszenia księcia kró-
lem Polski „de facto”. I chociaż po dwóch 
latach promowania owej idei jej zwolenni-
cy (przy dezaprobacie samego kandydata) 
nie uzyskali dla niej wśród polskiej emigra-
cji liczącego się poparcia i pomysł ostatecznie 

upadł, to jednak pozostaje on historycznym 
faktem. „Nie zapominajmy” – skomentował 
ten stan rzeczy prof. Jerzy Borejsza w audycji 
przygotowanej przez Program II Polskiego 
Radia z okazji 240. rocznicy urodzin księcia 
Adama Jerzego Czartoryskiego (emisja: 23 
stycznia 2010 r.) – „że w tej emigracji toczy-
ły się spory o Orła z koroną i bez korony. Część 
emigracji, tej z czasów Adama Jerzego Czar-
toryskiego, [a mam tu na myśli] Towarzy-
stwo Demokratyczne Polskie, demonstracyjnie 
[przyjęła], że ich Orły będą już bez korony”.

O monarchistycznych aspiracjach księcia 
Adama (czy może raczej o takich aspiracjach 
jego zwolenników) pisał m.in. Władysław 
Mickiewicz w  swoich pamiętnikach: „[…] 
zdaniem księcia, monarchia jest jedyną for-
mą rządu możliwą w Polsce, a rodzina Czar-
toryskich przeznaczoną do panowania” (Wła-
dysław Mickiewicz, Pamiętniki, Warszawa 
2012, s. 55), lecz w ikonografii z tego okresu 
nie pozostało zbyt wiele świadczących o tym 
śladów. Może więc warto pójść tropem opisa-
nych tu rycin w poszukiwaniu kolejnych ta-
kich przekazów, powstałych z  inspiracji To-
masza Praniewicza?

Pomysł szczęśliwy. Okazuje się bowiem, 
że w  jednym z  tomów znacznie obszerniej-
szej (272 strony!) broszury, napisanej i wyda-
nej przez jezuitę, podobnych pod względem 
przesłania litografii jest więcej. A chodzi tu 
o wolumin z tytułem na okładce: Uwagi nad 
Polską [,] mową potoczną i wierszem, z rycina-
mi, muzyką do forte piano, przez Xiędza To-
masza Praniewicza (t. II, Paryż 1835). Jego 
zawartość na wiele lat – pechowo (i  z  całą 
pewnością nieświadomie), przez zamia-
nę w tytule rzeczownika („Polską”) na przy-
miotnik („polską”) i opuszczenie jednego do-
myślnego przecinka [!]: „Uwagi nad polską 
mową potoczną. Wierszém, z  muzyką i  ryci-
nami. Tom I-III. Paryż impr. Baudoin, 1833, 
1835, 1839, 1840, 1848 (tom III niedokoń-
czony)” – ukrył przed czytelnikami interesu-
jącymi się historią Wielkiej Emigracji twórca 
polskiej bibliografii Karol Estreicher (Biblio-
grafia Polska..., t. III, Kraków 1876, s. 524). 
Co więcej, przez wiele lat tak odwzorowany 
tytuł – sugerujący, że jest to mało znacząca 
rozprawka literaturoznawcza księdza-ama-
tora – bezkrytycznie powtarzali autorzy ko-
lejnych opracowań dotyczących działalno-
ści Tomasza Praniewicza. Dopiero Bogusław 
Mansweld, w artykule Treści ideowe ilustracji 
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w książkach i czasopismach Wielkiej Emigra-
cji (1832-1862), opublikowanym w  trze-
cim tomie „Studiów z  dziejów polskiej my-
śli politycznej” (Toruń 1990, s. 139-159), 
nie tylko odczytał ów tytuł prawidłowo, ale 
także wydobył z interesującej nas tu broszu-
ry opis jednej z zamieszczonych tam ilustra-
cji: „[…] ks. Praniewicz […] »Uwagi nad Pol-
ską« wyposażył w  rysunek arki umieszczo-
nej na tle skrzyżowanych sztandarów Korony 
i Litwy, między którymi, pod królewską koro-
ną, jaśnieje imię – Adam I. Do tego patetycz-
nego wyobrażenia tak nawiązał w swoim tek-
ście: »Arka z nas tu złożona w Imieniu ADA-
MA PIERWSZEGO jest najwłaściwszą chorą-
gwią do oswobodzenia kraju naszego od bar-
barzyńskiego potopu«” (B. Mansweld, Treści 
ideowe…, s. 157).

Co jeszcze znajdujemy w  tej książeczce? 
Na (nieliczbowanej) stronie 10 – portret 
księcia Adama Czartoryskiego: w  połowie 
postaci, siedzącego przy stole, z  dokumen-
tem w ręku – wizerunek z podpisem: „Adam 
I”, który to podpis stanowi jednocześnie ty-
tuł liczącego 170 (!) zwrotek „Śpiewu boha-
terskiego w tempie Allegretto”; litografia o wy-
miarach 10,5 x 9,5 cm, sygnowana w lewym 
dolnym rogu kompozycji: „L.O.”. A  zatem 
jest to jeszcze jedna praca autorstwa Wła-
dysława Oleszczyńskiego. Dalej – na stronie 
126 (także nieliczbowanej) – portret księż-
nej Anny Czartoryskiej z dziećmi (trzynasto-
letnim Witoldem Adamem, siedmioletnim 
Władysławem i  pięcioletnią Izabelą, każda 
z  osób ujęta mniej więcej w  połowie posta-
ci, en face, obrazek podpisany: „Famille Roy-
ale de Pologne”). Ta niesygnowana kompozy-
cja o wymiarach 10,3 x 9,5 cm, także autor-
stwa Władysława Oleszczyńskiego, wypełnia 
więcej niż połowę strony. Poniżej ilustracji – 
nuty napisanego w tempie „Moderato”, sied-
miozwrotkowego „Śpiewu Jagiellońskiego”.

Uzupełnieniem wymienionych portre-
tów są dwie tablice umieszczone na kolej-
nych (także pozbawionych paginacji) stro-
nach. Na stronie 146 – litografowana plan-
sza z opracowanym przez Władysława Olesz-
czyńskiego (sygnatura: „L. OL.” w  obrę-
bie kompozycji, pośrodku, na dole) drze-
wem genealogicznym, podpisanym po pol-
sku („Polska”) i po francusku („POLOGNE”). 
Na pniu drzewa umieszczono imiona wybra-
nych władców Polski: od Piasta (w IX  w.), 
po Leszczyńskiego (w XVIII w.) i, już chyba 

bez zaskoczenia dla przeglądającego to wy-
dawnictwo, Adama I (w XIX w.). Na bocz-
nych konarach drzewa i pomiędzy konarami: 
imiona i  nazwiska pozostałych królów oraz 
książąt polskich, a także przedstawicieli wy-
branych szlacheckich rodów. Rycina jest sy-
gnowana: „Lith[ographié] Chris, Boul[var]e 
S[an]t Denis, No 18. á Paris” (z lewej, na dole) 
i zapewne wykonał ją wymieniany tu już wie-
lokrotnie W. Oleszczyński. Na stronie 166 
(i ponownie na 181) – litografowana li-
sta przedstawicieli polskiej emigracji, której 

skład określony został w tytule (w centrum, 
nad koroną królewską z podpisem „ADAM I”, 
znaną nam już z litografii Władysława Olesz-
czyńskiego „Polska emigracja” / „POLONAIS 
EN EMIGRATION”): „To są Polacy bez zmazy, 
a ich czyny będą się uwielbiać na zawsze”; ryci-
na, tak jak poprzednia, sygnowana: „Lith[o-
graphié] Chris, Boul[var]e S[an]t Denis, No 
18. á Paris” (z lewej, na dole), autorem i tej 
kompozycji jest zapewne Władysław (Ladi-
slas) Oleszczyński.

Tak więc ideę ogłoszenia księcia Ada-
ma Jerzego Czartoryskiego królem Polski 
„de facto” jego nadworny kapelan ksiądz To-
masz Praniewicz propagował w  sprzedawa-
nych w Paryżu (w „Księgarni Polskiej” przy 
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ul. Marais Saint-Germain 17) broszurach już 
w  1835  r. (!), przygotowując niejako grunt 
pod wygłoszone dopiero dwa lata później na 
posiedzeniu tamtejszego polskiego Towarzy-
stwa Literackiego wystąpienie Janusza Wo-
ronicza, w  którym mówca domagał się do-
kładnie tego samego.

Tu niezbędne wyjaśnienie. W  literatu-
rze mówi się niekiedy o  księdzu Tomaszu 
Praniewiczu jako o  poecie-grafomanie. Ta-
kim może nazbyt dosadnym określeniem, 
ale zgodnym nie tylko z obecną oceną twór-
czości literackiej księdza jezuity, posłużył 
się w  jednym z  przypisów do Księgi pierw-
szej, opublikowanego niedawno pamiętni-
ka Konstantego Gaszyńskiego, jego wydaw-
ca, prof. Zbigniew Sudolski (Konstanty Ga-

szyński, Zygmunt Krasiński i moje z nim sto-
sunki, Opinogóra 2009, s. 26). Przypis ten, 
objaśniający nazwisko wymienionego w tek-
ście Praniewicza, odnosi się do fragmen-
tu, w  którym Gaszyński wspomina Kajeta-
na Jaksę Marcinkowskiego, pisząc: „Żył pod 
owe czasy w Polsce śmieszny bardzo człowiek, 
a  śmieszniejszy jeszcze poeta: Kajetan Jaksa 
Marcinkowski, który stał się zabawką całej pu-
bliczności. Śmiano się do rozpuku cytując jego 
wierszydła, godne dawniejszego [księdza jezu-
ity Józefa] Baki i późniejszego [Tomasza] Pra-
niewicza”.

Nie wdając się w  głębszą ocenę takie-
go stwierdzenia, a  także w  ocenę skompo-
nowanych przez Praniewcza pieśni oraz 

utworów pisanych wierszem i  prozą, przy-
znajmy, że przynajmniej omówione litogra-
fie z wizerunkami Adama Jerzego Czartory-
skiego i jego żony, księżnej Anny z Sapiehów 
Czartoryskiej, nie tylko ze względu na ich 
bibliofilską rzadkość i  zaskakujące podpisy, 
lecz także z powodu wysokich walorów arty-
stycznych warte są zauważenia.

Uzupełnieniem tematycznym opisanych 
litografii jest przechowywany w  Gabinecie 
Rycin i  Rysunków Muzeum Czartoryskich 
(Oddział Muzeum Narodowego w  Krako-
wie), rysunek alegoryczny (własność Funda-
cji Książąt Czartoryskich), autorstwa młod-
szego brata księcia Adama, Konstantego 
Adama Czartoryskiego (1773-1860), przed-
stawiający pikiniera na schodach zamczy-
ska, wpatrującego się w  zawieszoną na ścia-
nie ozdobną plakietę w kształcie tarczy her-
bowej Rzeczpospolitej Dwojga Narodów 
pod królewską koroną i z inicjałami poniżej:  
„A I. K P” (Adam I – Król Polski); obok po-
dobna, mniejsza plakieta z inskrypcją: „OBY!” 
(akwarela, sygn.: „K. C. 25. M: 1840.”).

Istniał też, choć nie wiadomo czy zacho-
wał się w  naszych zbiorach, bity w  Anglii 
(w  złocie, srebrze i  brązie) propagandowy 
medal z  wizerunkiem księcia Adama Czar-
toryskiego i  napisem: „Adam I Król Polski”, 
o którym mowa w niedatowanym liście zna-
nego nam Władysława Oleszczyńskiego do 
paryskiego kolekcjonera Adolfa Cichowskie-
go (pisownia oryginalna): „Osoba która wrę-
cza moy list życzy sobie nabyć medalu z wize-
runkiem Xcia Adama bitego w Anglii z napisem 
Adam Iszy Król Polski. Ja nie maiąc [więcej] iak 
tylko ieden exemplarz niemogę się go pozbyć, 
odsyłam więc do Szanownego Pana aby raczył 
ieżeli można odstąpić ieden z  tych co posiada 
lub wskazać gdzieby można ten medal nabyć – 
bodajby w złocie lub srebrze ieżeli innych nie-
ma” (MNW, Dział Dokumentacji Ikonogra-
ficznej, rkps 59: Emigracja. Listy różnych osób 
do Adolfa Cichowskiego, t. 3, k. 114).

Z kolei Henryk Żaliński wspomina, że 
ideę obwołania Adama Jerzego Czartory-
skiego królem „de facto” „wyraził najdobit-
niej Artur Stattler [pomyłka w  imieniu ma-
larza – chodzi o  Wojciecha Kornelego Stat-
tlera (1800-1875) – WP] w zaginionym por-
trecie księcia naturalnej wielkości, namalowa-
nym w  latach 1843-1844, przedstawiającym 
go w  czarnym surducie z  przypiętym krzyżem 
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Virtuti Militari i narzuconym na ramiona ni-
by-królewskim, aksamitnym, czerwonym, pod-
bitym gronostajami płaszczu” (H. Żaliński, 
Kraj Emigracja Niepodległość…, s. 130).

Subtelnych aluzji do projektu osadzenia 
księcia Czartoryskiego na tronie przyszłej 
wolnej Polski dopatrzyła się wreszcie w  ob-
razie „Portret księcia Adama Jerzego Czar-
toryskiego”, namalowanym w  1853  r. w  Pa-
ryżu przez Paula Hippolyte’a Delaroche’a 
(1797-1856) i  będącym obecnie własnością 
księcia Witolda G. Czartoryskiego, Hanna 
Małachowicz, autorka katalogowego opisu 
tego dzieła, pokazanego na wystawie „Uro-
da portretu. Polska od Kobera do Witka-
cego” w  Zamku Królewskim w  Warszawie 
i w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 
(grudzień 2009 – maj 2010 r.). „Majacząca 
w tle sylwetka Orła w koronie może być nie tyl-
ko znakiem heraldycznym, ale także symbolem 
marzeń o  odrodzeniu polskiej monarchii pod 
berłem Czartoryskich – czytamy w tym opi-
sie. Obok majestatycznej postaci księcia w gra-
fitowoczarnym surducie i  spływającym z  ra-
mion ciemnobłękitnym płaszczu podbitym so-
bolami widoczny jest złocony fotel z  czerwo-
nym obiciem. Wszystkie te elementy sugerują 
»królewskość«, choć nieporównywalnie bar-
dziej subtelnie niż we wcześniejszym o 10 lat 
portrecie namalowanym przez Wojciecha Kor-
nelego Stattlera, gdzie książę został przedsta-
wiony w czerwonym gronostajowym płaszczu” 
(H. Małachowicz, 49. Paul Hippolyte Dela-
roche (1797-1856) „Portret księcia Adama 
Jerzego Czartoryskiego” [w:] Uroda portretu. 
Polska od Kobera do Witkacego, katalog wy-
stawy pod kierunkiem Przemysława Mro-
zowskiego i Andrzeja Rottermunda, Warsza-
wa 2009, s. 234-235).

Jak wynika z  tego krótkiego przeglądu, 
wizerunków (tych plastycznych, i  tych li-
terackich) księcia Adama Jerzego Czar-
toryskiego, jako króla Polski „de facto”, 
oraz jego żony Anny, jako polskiej królowej, 
zachowało się niewiele. Ich twórcami byli 
zarówno najwybitniejsi malarze europej-
scy (Paul Hippolyte Delaroche), jak i  kra-
jowi (Wojciech Korneli Stattler), uznani li-
tografowie (Władysław Oleszczyński), me-
dalierzy (nieznany nam z  nazwiska twór-
ca londyńskiego medalu) i  malarze-amato-
rzy (Konstanty Czartoryski). Osobne miej-
sce w  tym towarzystwie zajmuje poczciwy 

polski emigrant Tomasz Praniewicz, ksiądz 
jezuita, „nadworny kapelan Czartoryskich” 
– autor wymienionych tu panegiryków i pa-
triotycznych pieśni.

Wojciech Przybyszewski

Artykuł opracowany został na podstawie fragmen-
tu przygotowywanej do druku książki Portrety kró-
lów i  wybitnych Polaków. Niedokończona seria wy-
dawnicza Franciszka Daziary i jej poprzednicy. Au-
tor składa serdeczne podziękowanie Pani Ewie No-
gieć-Czepielowej z  Gabinetu Rycin i  Rysunków 
Muzeum Czartoryskich, Oddziału Muzeum Naro-
dowego w Krakowie za pomoc w uzyskaniu infor-
macji o obiektach związanych z tematem, znajdują-
cych się pod jej opieką.

9 | Paul Hippolyte 
Delaroche, „Portret 
księcia Adama Jerzego 
Czartoryskiego”, 1853, olej, 
płótno (własność prywatna)

(ilustracje: 1, 2, 8 – Fundacja 
Książąt Czartoryskich; 3-7 – 
Muzeum Warszawy; 9 – wg 
„Uroda portretu. Polska od 
Kobera do Witkacego”, katalog 
wystawy w Zamku Królewskim 
w Warszawie i w Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie, 
Warszawa 2009, poz. 49, 
s. 235)
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Aspekty celno-podatkowe 
międzynarodowego 
wypożyczania dóbr kultury

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

Problematyka międzynarodo-
wego obrotu dobrami kul-
tury (zabytkami, dziełami 
sztuki) ściśle podporządko-

wana jest reżimowi prawa celnego, 
które nie tylko określa sposób wy-
wozu, lecz również definiuje zabytek 
odmiennie od polskiej ustawy z dnia 
23 lipca 2003  r. o  ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami. Należy 
zauważyć, iż prawo celne dopiero od 
niedawna uważane jest za samodziel-
ną gałąź prawa, która wyodrębniła 
się z szeroko rozumianego prawa ad-
ministracyjnego oraz prawa finanso-
wego. Rozważania dotyczące czaso-
wego przywozu zabytków do Polski 
należy poczynić od próby zdefinio-
wania zabytku na gruncie prawa cel-
nego. Dotychczasowe regulacje pra-
wa celnego, w tym obowiązujący do 
dnia dzisiejszego Wspólnotowy Ko-
deks Celny (WKC) i przepisy wyko-
nawcze nie definiują zabytków, zali-
czając je do szeroko rozumianych to-
warów.

Międzynarodowy obrót dobra-
mi kultury jest zjawiskiem trwale za-
korzenionym w tradycji, którego po-
czątków możemy dopatrywać się już 
w  starożytności. Rozwój muzealnic-
twa oraz chęć uatrakcyjniania zbio-
rów muzealnych stały się podwali-
ną organizowania wystaw czasowych 
przez nowożytne muzea, będących 
jedną z  form art rentalu – wypoży-
czania dzieł sztuki ( Joanna Harasi-
mowicz, Art Rental – wypożyczanie 
dzieł sztuki, http://rynekisztuka.pl, 

dostęp: 1.02.2015 r.). W krajach Eu-
ropy Zachodniej oraz USA kon-
strukcja prawna czasowego wypo-
życzania dzieł sztuki przez klien-
tów komercyjnych funkcjonuje już 
od kilku dekad. W Polsce instytucja 
ta uległa modyfikacji na skutek do-
świadczeń wojennych oraz odniesio-
nych na ich skutek strat dóbr kultu-
ry (dzieł sztuki, archiwaliów, zabyt-
ków). Taki stan faktyczny znacząco 
ogranicza możliwość wypożyczania 
dzieł sztuki przez muzea, galerie etc. 
klientom komercyjnym np. w  celu 
przystrojenia gabinetu prezesa mię-
dzynarodowej korporacji. Nie ozna-
cza to jednak, że polskie minister-
stwa, ambasady oraz innego rodzaju 
instytucje i  podmioty prywatne nie 
wypożyczają czasowo od muzeów 
eksponatów. Mając na uwadze po-
wyższe, należy stwierdzić, że art ren-
tal jest zjawiskiem dwukierunkowym 
– podmioty wypożyczają zabytki od 
muzeów oraz muzea wypożyczają za-
bytki od kolekcjonerów, a  także in-
nych muzeów. Obecnie podstawę 
polskiego art rentalu stanowią wysta-
wy czasowe organizowane przez mu-
zea, a  także czasowe wypożyczenia 
zabytków od osób prywatnych.

Zdarzają się sytuacje, w  któ-
rych właściciel chce przekazać cza-
sowo muzeum zabytek w celach wy-
stawienniczych. Tak też postanowił 
uczynić przebywający w  Kanadzie 
właściciel figurki Zygmunta Krasiń-
skiego, który zaoferował przekazanie 
zabytku wskazanemu przez redakcję 

„Spotkań z  Zabytkami” muzeum. 
W  liście właściciela do redakcji czy-
tamy: „deklaruję, że przekażę go [fi-
gurkę Z. Krasińskiego] jako stały de-
pozyt do wskazanego przez Waszą Re-
dakcję muzeum” („Spotkania z  Za-
bytkami”, nr 3-4, 2013, s. 68). Re-
dakcja zdecydowała, że najodpo-
wiedniejszym miejscem dla figur-
ki jest Muzeum Narodowe w  Kra-
kowie, w  którego zbiorach znajdu-
je się już (i jest prezentowana w sta-
łej ekspozycji) inna statuetka z tej se-
rii („Adam Mickiewicz” według mo-
delu Wojciecha Święckiego), wyko-
nana w tej samej wytwórni i w przy-
bliżeniu w tym samym czasie.

Figurka Zygmunta Krasińskie-
go wykonana została według mode-
lu Wojciecha Kasperowicza w  war-
szawskiej Fabryce Wyrobów Metalo-
wych i  Lakierowanych Karola Min-
tera około 1860  r., była więc towa-
rem polskim. Jej sprzedaż i  wywóz 
do Kanady zmieniły status towa-
ru. Wywożący, dokonując zgłosze-
nia celnego dzieła sztuki do proce-
dury dopuszczenia do obrotu, zmie-
nił pochodzenie figurki na kanadyj-
skie, a  tym samym na gruncie prze-
pisów prawa celnego figurka jest to-
warem kanadyjskim (pochodzącym 
z  tzw. kraju trzeciego, tzn. niebędą-
cego członkiem Unii Europejskiej, 
znajdującego się poza unijnym ob-
szarem celnym).

Rozważania z  zakresu przywo-
zu zabytku z kraju trzeciego do Pol-
ski należy zacząć od odpowiedzi na 

Zabytki i prawo
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Narodowe w  Krakowie wyceniło fi-
gurkę na kwotę 10 000 zł, co stano-
wi ok. 3 404,37 $ kanadyjskich (we-
dług przeliczenia kursu dolara kana-
dyjskiego na dzień 31.01.2014  r.), 
jednak jej wartość w  Kanadzie, ze 
względu na temat przedstawienia 
i  „egzotyczną” atrybucję, nie po-
winna przekroczyć 2 500 $ kana-
dyjskich. Należy przy tym podkre-
ślić, iż obowiązek uzyskania kanadyj-
skiego pozwolenia na wywóz figurki 

pytanie – czy taki zabytek wymaga 
pozwolenia na wywóz w  państwie 
pochodzenia, tj. w  przypadku figur-
ki Krasińskiego w  Kanadzie? Zgod-
nie z  przepisami prawa kanadyjskie-
go pozwolenia na wywóz za grani-
cę wymagają m.in. przedmioty, któ-
rych wartość rynkowa w  Kanadzie 
przekracza 3 000 $ (zobacz m.in. 
Cultural Property Export and Import 
Act, art. 4, http://laws-lois.justice.
gc.ca, dostęp: 2.02.2015 r.). Muzeum 

1 | „Adam Mickiewicz”, brąz, odlew figurki 
wg modelu Wojciecha Święckiego z 1859 r., 
wyrób warszawskiej Fabryki Wyrobów 
Metalowych i Lakierowanych Karola Mintera 
(własność Muzeum Narodowego w Krakowie)

2 | „Zygmunt Krasiński”, brąz, odlew figurki 
wg modelu Wojciecha Kasperowicza z około 
1860 r., wyrób warszawskiej Fabryki Wyrobów 
Metalowych i Lakierowanych Karola Mintera 
(własność prywatna)

1 2
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spoczywa na wywożącym, tj. właści-
cielu zabytku, a  nie na importerze 
(polskim muzeum).

Uzyskawszy pozwolenie na wy-
wóz (w sytuacji, gdy jest ono wymo-
giem prawnym państwa pochodze-
nia zabytku) zabytek może zostać 
wysłany do państwa przeznaczenia. 
Przywóz zabytku do Polski związany 
jest z obowiązkiem nadania mu prze-
znaczenia celnego towaru. Przezna-
czeniem celnym dobra kultury może 
być: objęcie towaru procedurą cel-
ną, wprowadzenie towaru do wolne-
go obszaru celnego lub składu wol-
nocłowego, zrzeczenie się towaru na 
rzecz Skarbu Państwa oraz powrot-
ny wywóz towaru. Czasowy przywóz 
zabytku determinuje przeznaczenie 
celne towaru – objęcie towaru jed-
ną z ośmiu procedur celnych, wśród 
których wyróżniamy:

•  dopuszczenie do obrotu,
•  tranzyt,
•  skład celny,
•  uszlachetnianie czynne,
•  uszlachetnianie bierne,
•  odprawę czasową,
•  wywóz, 
•  przetwarzanie  pod  kontrolą 

celną.
Procedura celna, do której zgłasza-

ne są dobra kultury jest ściśle związa-
na z długością pobytu zabytku w Pol-
sce oraz jego przeznaczeniem (wysta-
wa czasowa, przeprowadzenie prac 
konserwatorskich etc.). Procedura 
odprawy czasowej uregulowana jest 
w  art. 84-90 i  137-144 Wspólnoto-
wego Kodeksu Celnego oraz w  art. 
496-523 i  art. 553-582 Rozporzą-
dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 
z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego 
przepisy wykonawcze w  celu wyko-
nania rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2913/ 92 ustanawiającego Wspól-
notowy Kodeks Celny. Zauważmy, 
iż może być ona procedurą gospo-
darczą lub procedurą zawieszającą, 
co związane jest w  pierwszym wy-
padku z  wymogiem uzyskania po-
zwolenia organu celnego (naczelni-
ka Urzędu Celnego) (Mirosława La-
szuk, Administracja celna w  struk-
turze administracji publicznej, Bia-
łystok 2009, s.  122) oraz złożeniem 

zabezpieczenia w  celu zapewnie-
nia uiszczenia długu celnego, który 
może powstać w stosunku do rzeczo-
nych towarów.

Istota procedury odprawy cza-
sowej pozwala na wykorzystywanie 
na obszarze celnym Unii Europej-
skiej towarów niepochodzących ze 
Wspólnoty Europejskiej, a  przezna-
czonych do ponownego wywozu bez 
dokonywania żadnych zmian, z  wy-
jątkiem zwykłego użycia wynikają-
cego z używania tych towarów, przy 
całkowitym lub częściowym zwol-
nieniu od cła.

Definicja kodeksowa tej proce-
dury obejmuje tylko jej konstrukcję 
przywozową (importową) dotyczącą 
towarów niewspólnotowych, ale pro-
cedura odprawy czasowej może dzia-
łać również w kierunku wywozowym 
(eksportowym) i  dotyczy towarów 
wspólnotowych (Ewa Gwardzińska, 
Odprawa czasowa ruchomych zabyt-
ków kultury w  wywozie poza obszar 
celny UE na podstawie karnetu ATA, 
„Monitor Prawa Celnego i Podatko-
wego”, nr 1, 2013, s. 6).

Konstrukcja prawna procedury 
odprawy czasowej w przywozie opar-
ta jest na następujących założeniach:

•  mogą  nią  być  objęte  jedynie 
towary niewspólnotowe (tj. towary 
przywiezione z  państw trzecich na 
obszar celny Wspólnoty), wobec któ-
rych nie są stosowane środki polityki 
handlowej;

•  towary  przywożone  czasowo 
nie są wyłączone spod ograniczeń, 
wprowadzonych przez odrębne usta-
wy dotyczące zdrowia ludzi, zwie-
rząt, ochrony roślin, porządku pu-
blicznego, bezpieczeństwa publicz-
nego, ochrony dóbr narodowych ma-
jących wartość artystyczną, histo-
ryczną albo ochrony własności prze-
mysłowej lub handlowej (art. 509 
ust.  1 RWKC w  związku z  art. 58 
ust. 2 WKC);

•  towary  są  przywożone  na  ob-
szar celny Wspólnoty z zamiarem ich 
ponownego wywozu poza ten obszar 
(maksymalny okres, na jaki mogą być 
przywiezione to 24 miesiące);

• towary  nie  mogą  być  poddane 
procesom zmieniającym ich wygląd, 

skonsumowane, czy użyte w  innym 
celu niż zostały przywiezione; wyjąt-
ki dotyczą trzech sytuacji:

− napraw i  konserwacji towa-
rów używanych na obszarze Wspól-
noty, jeżeli służą one utrzymaniu to-
warów w dobrym stanie albo zapew-
nieniu zgodności z wymogami tech-
nicznymi (art. 553 ust. 4 zdanie dru-
gie RWKC), przy czym przywóz ich 
w celu naprawy jest zabroniony,

− konsumpcji, zniszczenia czy 
bezpłatnego rozdawnictwa towarów 
przywożonych na imprezy publicz-
ne lub inne (art. 576 ust. 1 RWKC),

− testów na towarach lub z uży-
ciem towarów przywożonych 
(art. 573 RWKC);

•  towary mogą  być  przywożone 
z częściowym zwolnieniem od należ-
ności celnych lub całkowitym zwol-
nieniem z należności celnych.

W  odróżnieniu od procedu-
ry odprawy czasowej, procedura do-
puszczenia do obrotu zgodnie z  tre-
ścią art. 79 WKC nadaje towarom 
niewspólnotowym status towarów 
wspólnotowych, a  tym samym moż-
liwość swobodnego dysponowania 
nimi na obszarze celnym Unii Eu-
ropejskiej. Taka zmiana statusu to-
waru możliwa będzie po spełnieniu 
wszystkich wymogów określonych 
przepisami prawa celnego, w  szcze-
gólności dokonania zgłoszenia celne-
go oraz uiszczenia należności celno- 
-podatkowych. Przywóz dóbr kultu-
ry (zabytków, dzieł sztuki) na dłu-
goterminowe wystawy czasowe obli-
guje przywożącego do zgłoszenia za-
bytku do procedury odprawy czaso-
wej z  możliwością ciągłego przedłu-
żania czasu pobytu zabytku w  Pol-
sce, lecz przed upływem poprzednie-
go terminu.

Mając na uwadze powyższe, na-
leży stwierdzić, że przekazanie figur-
ki w stały depozyt muzeum determi-
nuje zgłoszenie towaru do procedu-
ry dopuszczenia do obrotu, ponie-
waż nie określa ona długości pobytu 
zabytku w  państwie przywozu oraz 
uniemożliwia jego swobodne wywie-
zienie z  państwa przez pierwotnego 
właściciela. Należy zaznaczyć, iż do-
puszczając zabytek do swobodnego 
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rzeźby i  posągi zarówno dawne, jak 
i  współczesne. Pozycja ta nie obej-
muje masowo produkowanych re-
produkcji i typowych artykułów rze-
mieślniczych o  charakterze handlo-
wym, nawet, jeżeli te artykuły są pro-
jektowane lub tworzone przez ar-
tystów. Towary, którym przypisa-
no kod CN 9703 mogą być wyko-
nane z dowolnego materiału (kamie-
nia naturalnego lub odtworzonego, 
terakoty, drewna, kości słoniowej, 
metalu, wosku itd.) w  postaci peł-
nej, płaskorzeźbie lub intaglio (posą-
gi, popiersia, figurki, grupy, wizerun-
ki zwierząt itd., włącznie z  płasko-
rzeźbami do celów architektonicz-
nych). Wykonana na „stary brąz” fi-
gurka Zygmunta Krasińskiego nie 
była i  nie jest masowo produkowa-
ną reprodukcją. Jest to unikatowy za-
bytek, którego odnalezienie stanowi 
nieocenioną wartość dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego.

Problematyczną pozostaje kwe-
stia opodatkowania importu dzieł 
sztuki podatkiem od towarów i usług 
(VAT). Zauważmy, iż przywóz figur-
ki Zygmunta Krasińskiego może na-
stąpić na dwa sposoby. Primo, wła-
ściciel figurki może osobiście przy-
wieźć ją do Polski, tak jak zadeklaro-
wał w jednym ze swoich listów: „gdy 
następnym razem będę jechał do Pol-
ski (może za kilka lat), zabiorę sta-
tuetkę ze sobą”. Secundo, muzeum 
może sprowadzić figurkę do Polski 
i zgłosić ją do procedury dopuszcze-
nia do obrotu. Nie należy podzie-
lać opinii zaprezentowanej właścicie-
lowi przez muzeum, z  której dowia-
dujemy się, iż: „przywóz będzie mu-
siał zostać objęty procedurą dopuszcze-
nia do obrotu, przeprowadzoną przez 
Pana jako właściciela (nie ma nieste-
ty możliwości, by zrobiło to Muzeum). 
Wiązałoby się to z  koniecznością za-
płaty 8% podatku VAT”. Opinia mu-
zeum zawiera błąd dotyczący braku 
możliwości dopuszczenia do obro-
tu zabytkowej figurki przez muzeum, 
gdyż zgodnie z  art.  4 pkt 18 WKC 
„zgłaszający” oznacza osobę, która 
dokonuje zgłoszenia celnego we wła-
snym imieniu, albo osobę, w  której 
imieniu dokonywane jest zgłoszenie 

obrotu jego ponowne wywiezienie 
z  państwa wymaga uzyskania po-
zwolenia właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków (wywóz cza-
sowy) lub Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego (wywóz sta-
ły). Czasowy przywóz figurki Zyg-
munta Krasińskiego do Polski wyma-
ga uzyskania kanadyjskiego pozwo-
lenia na wywóz (w sytuacji, gdy jest 
ono wymagane) oraz zawarcia umo-
wy z muzeum.

Import (przywóz do Polski) dóbr 
kultury w  celach wystawienniczych 
może zostać dokonany na podsta-
wie procedury odprawy czasowej 
oraz procedury dopuszczenia do ob-
rotu. Należy postawić pytanie, czym 
jest import? Wojewódzki sąd ad-
ministracyjny w  Gliwicach w  wyro-
ku z dnia 6 listopada 2008 r. (Sygn. 
Akt: III SA/Gl 749/08) stwierdził, 
że „przez import towarów rozumie się 
przywóz towarów z  terytorium pań-
stwa trzeciego na terytorium kraju. 
Definicja ta kładzie nacisk na zreali-
zowanie czynności faktycznej, jaką jest 
przemieszczenie towaru z  kraju trze-
ciego do kraju członkowskiego. Nie 
ma tutaj znaczenia ani trasa przejaz-
du towaru (tj. okoliczność czy został 
on przewieziony bezpośrednio do Pol-
ski, czy też przez inny kraj), ani czas 
jego trwania. Dla zaistnienia importu 
nie ma również znaczenia cel przywo-
zu, stosunek prawny, w ramach które-
go dokonano przywozu. Jeśli towar zo-
stał faktycznie przywieziony, to miał 
miejsce import. Konstrukcja importu 
towarów jest oderwana także od sta-
tusu podmiotu dokonującego importu. 
Przywóz towarów – aby stanowił im-
port towarów – nie musi być bowiem 
dokonywany przez podatnika VAT”.

Przy dokonywaniu zgłoszenia 
celnego nadawana jest klasyfikacja 
towarowa oraz przypisanie odpo-
wiedniego Kodu Nomenklatury Sca-
lonej. Figurka Zygmunta Krasińskie-
go powinna zostać zaklasyfikowana 
do grupy: „dzieła sztuki, przedmioty 
kolekcjonerskie i  antyki”, a  co za tym 
idzie zostanie dopuszczona do obro-
tu z  zerową stawką celną (brak na-
leżnego cła). Klasyfikacja do pozy-
cji 9703000000 obejmuje oryginalne 

celne, a  „zgłoszenie celne” oznacza 
czynność, poprzez którą osoba wy-
raża, w  wymaganej formie i  w okre-
ślony sposób, zamiar objęcia towaru 
określoną procedurą celną (art. 4 pkt 
17 WKC).

Co do zasady import dzieł sztu-
ki, przedmiotów kolekcjonerskich 
oraz antyków podlega 7% stawce 
VAT (art. 120 ust. 2 ustawy z  dnia 
11 marca 2004  r. o  podatku od to-
warów i  usług; dalej: ustawy VAT) 
i  taką też wartość podatku musiał-
by zapłacić właściciel figurki, gdy-
by sprowadzenie figurki nastąpiło 
po 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z tre-
ścią w art. 146a pkt 2 ustawy o VAT 
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. 
do dnia 31 grudnia 2016  r. stawka 
podatku VAT, o  której mowa w  art. 
120 ust. 2 ustawy VAT wynosi 8%. 
Zauważmy, że zgodnie z  treścią art. 
17 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT obowią-
zek rozliczenia VAT wystąpi również 
w przypadku, gdy na podstawie prze-
pisów celnych importowany towar 
jest zwolniony od cła albo cło zostało 
zawieszone, w części lub całości, albo 
zastosowano preferencyjną, obniżo-
ną lub zerową stawkę celną. A  con-
trario ustawa VAT zawiera szereg 
zwolnień od podatku. Zgodnie z tre-
ścią art. 74 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT 
zwalnia się od podatku import arty-
kułów kolekcjonerskich i  dzieł sztu-
ki, o  charakterze edukacyjnym, na-
ukowym lub kulturalnym, które nie 
są przeznaczone na sprzedaż i  któ-
re są importowane przez muzea, ga-
lerie i  inne instytucje, pod warun-
kiem, że artykuły te są przywożone 
bezpłatnie, a  jeżeli za opłatą, to nie 
są dostarczone przez podatnika. Po-
nadto tego rodzaju towary importo-
we nie mogą posiadać wartości han-
dlowej. Taka konstrukcja prawna na-
suwa pytanie, czy figurka Zygmunta 
Krasińskiego spełnia powyższe kry-
teria ustawowe?

Po pierwsze, właściciel chce do-
konać bezpłatnego zdeponowania fi-
gurki Zygmunta Krasińskiego w pol-
skim muzeum. Po drugie, bezspor-
ny jest fakt, iż figurka jest artykułem 
kolekcjonerskim, a  także dziełem 
sztuki. Ponadto jest ona zabytkiem 
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w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami (art. 3 pkt 3 u.o.z.),  
za czym przemawia jej unikatowy 
charakter – niewiele z  popularnych 
w  XIX  w. figurek autorstwa Woj-
ciecha Kasperowicza zachowało się 
do obecnych czasów („Spotkania 
z  Zabytkami”, nr 3-4, 2013, s. 68- 
-69). Należy w tym miejscu poczynić 
uwagę, że zawarta w ustawie o ochro-
nie zabytków definicja zabytku (art. 
3 pkt 1 u.o.z.) wymienia trzy rodza-
je wartości cechujących zabytek ru-
chomy (także jego część lub zespół 
elementów ruchomych): wartość hi-
storyczną, artystyczną lub nauko-
wą. Pytanie – czy wartość kulturalna 
jest tożsama z wartościami historycz-
ną i artystyczną? Należy zauważyć, iż 
kultura łączy w sobie historię i sztu-
kę, zatem dopuszczalne jest stwier-
dzenie, że wartość kulturalna zawie-
ra w  sobie wartość historyczną i  ar-
tystyczną. Po trzecie, należy domnie-
mywać, że figurka Zygmunta Krasiń-
skiego zostanie przywieziona do Pol-
ski i  zdeponowana w  muzeum bez-
płatnie, właściciel nie będzie pobie-
rał od muzeum należności pienięż-
nych za eksponowanie zabytku.

Problematyczne jest posiada-
nie przez figurkę wartości handlo-
wej, stanowiącej warunek sine qua 
non możliwości zwolnienia muzeum 
od podatku VAT z  tytułu importu 
przedmiotu kolekcjonerskiego lub 
dzieła sztuki. Wartość handlowa to 
wartość towaru w obrocie. Wyłącza-
jąc towar z obrotu konsumenckiego, 
tzn. ograniczając przeznaczenie fi-
gurki Zygmunta Krasińskiego tylko 
do celów wystawienniczych, pozba-
wiamy go wartości handlowej. Figur-
ka funkcjonowałaby w  obrocie, ale 
byłby to obrót zamknięty, którego 
podmiotami w nim uczestniczącymi 
byłyby właściciel figurki i muzeum.

Po przywiezieniu do Polski za-
bytkowej figurki, niebędącej własno-
ścią Muzeum Narodowego w Krako-
wie, muzeum na podstawie zawartej 
z  właścicielem zabytku umowy po-
winno wystąpić do organu admini-
stracji celnej z wnioskiem o udziele-
nie pozwolenia na zgłoszenie figurki 

do procedury odprawy czasowej. Or-
gan celny może zażądać od Muzeum 
Narodowego w  Krakowie złożenia 
zabezpieczenia na poczet VAT, któ-
re może mieć formę gotówkową lub 
gwarancji, np. gwarancji ubezpie-
czeniowej. Następnie organ wysta-
wia fakturę celną zawierającą tylko 
datę, określenie stron, tzn. kto komu 
wypożyczył zabytkową figurkę, oraz 
wartość rynkową figurki. Następnie 
od wartości celnej towaru naliczane 
są należności celne. Zauważmy, że fi-
gurka Zygmunta Krasińskiego obję-
ta jest 0% stawką celną oraz 8% staw-
ką podatku VAT, od którego muzea 
importujące dzieła sztuki są zwol-
nione. Zatem Muzeum Narodowe 
w Krakowie może dokonać importu 
rzeczonego zabytku bez uiszczania 
opłat celnych oraz podatku VAT.

Istnieje również alternatywne roz-
wiązanie. W  sytuacji, gdy właści-
ciel posiada podwójne obywatelstwo 
(np. polskie i dodatkowo kanadyjskie) 
może on sprowadzić figurkę do Pol-
ski w ramach zmiany miejsca zamiesz-
kania. Zabytkowa figurka stanowiła-
by tzw. mienie przesiedleńcze, a  tym 
samym objęta byłaby 0% stawką cel-
ną oraz nie podlegałaby opodatkowa-
niu podatkiem VAT. Zwolnienia z na-
leżności celnych przysługują osobom 
fizycznym przenoszącym po nieprze-
rwanym okresie co najmniej 12 miesię-
cy swoje miejsce zamieszkania z  pań-
stwa trzeciego na obszar celny Wspól-
noty. Zwolnieniu podlegają jedynie te 
rzeczy osobistego użytku, które były 
przez osobę przesiedlającą się używa-
ne w  poprzednim miejscu stałego za-
mieszkania przez okres co najmniej 
6 miesięcy do dnia, w  którym oso-
ba ta przestała zamieszkiwać w  pań-
stwie trzecim oraz które zostaną prze-
znaczone do użytku w tym samym celu 
w  nowym miejscu zamieszkania. Po 
przywozie figurki do Polski właściciel 
mógłby zdeponować zabytek w  Mu-
zeum Narodowym w Krakowie.

Problematyka międzynarodo-
wego obrotu zabytkami łączy w  so-
bie przede wszystkim przepisy pra-
wa celnego, lecz również podatko-
wego, które przewidują preferencyj-
ne zwolnienia od VAT-u m.in. dla 

muzeów przywożących dobra kultu-
ry z  zagranicy w  celach wystawien-
niczych. Uzasadnienia takich zwol-
nień możemy dopatrywać się w  art. 
2 pkt 5 ustawy z  dnia 21 listopada 
1996  r. o  muzeach, muzea przywo-
żące zabytki w  celach wystawienni-
czych zwolnione są nie tylko z  cła, 
lecz również od podatku VAT. Ta-
kich preferencyjnych warunków nie 
mają prywatni kolekcjonerzy oraz 
właściciele przywożący zabytki do 
Polski (wyjątek: tzw. mienie przesie-
dleńcze). Podmioty te obowiązane 
są uiścić podatek VAT, naliczany od 
wysokości wartości celnej towaru.

W sprawie figurki Zygmunta Kra-
sińskiego należałoby przyjąć nastę-
pujące rozwiązanie. Muzeum Naro-
dowe w  Krakowie i  właściciel figur-
ki powinni sporządzić umowę uży-
czenia zabytku, w której określą m.in. 
czas trwania depozytu oraz jego bez-
płatny charakter (w sytuacji, gdy wła-
ściciel nie będzie pobierał od mu-
zeum opłat za wypożyczenie figurki). 
Następnie właściciel powinien prze-
słać figurkę do Polski (np. za pośred-
nictwem firmy kurierskiej, wyspecja-
lizowanej w  transporcie dóbr kultu-
ry) na adres muzeum. W sytuacji, gdy 
figurka wymaga zezwolenia na wy-
wóz w  państwie pochodzenia, wła-
ściciel obowiązany jest ponadto uzy-
skać takie pozwolenie od właściwe-
go organu. Po otrzymaniu przesyłki 
Muzeum Narodowe w Krakowie obo-
wiązane jest zgłosić figurkę do odpra-
wy czasowej z  częściowym zwolnie-
niem z  należności celnych (stawka 
celna wynosi 0%) oraz zwolnieniem 
od podatku VAT na podstawie art. 74 
ust. 1 pkt 18 ustawy VAT. Należy za-
znaczyć, iż muzeum obowiązane jest 
przedłużać czas pobytu figurki w Pol-
sce o  kolejne 24 miesiące, gdyż od-
prawa czasowa może być przedłuża-
na za zgodą organu administracji cel-
nej. Ponadto organ celny może zażą-
dać od Muzeum Narodowego w Kra-
kowie złożenia zabezpieczenia na po-
czet podatku VAT. Zabezpieczenie to 
może być w  formie gotówkowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej.

Żaneta Gwardzińska
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Widziane z fotela
........................................................................................................................................

Wśród wielu typów me-
bli spotykanych w tra-
dycyjnych domach 
szczególne miejsce 

zajmuje fotel ustawiany w  gabinecie 
lub w  pokoju bibliotecznym. Epo-
ka, która pozostawiła najwięcej spe-
cjalistycznych sprzętów dla różne-
go rodzaju pomieszczeń, to przełom 
XVIII i XIX stulecia, a ojczyzną tych 
mebli jest, oczywiście, Anglia, któ-
ra stworzyła m.in. takie uniwersal-
ne pojęcia, jak: „Country Life” i „Li-
ving Room”, a wśród mebli − obroto-
we, kilkupoziomowe stoliki: „Dumb- 
-Waiters” (milczący kelner) oraz „Re-
volving Bookcase” przeznaczony na 
książki. Zajmowały one w angielskim 
domu uprzywilejowane miejsce. To 
tu narodziły się tak kuriozalne sprzę-
ty, jak „Reading Chair”, krzesło do 
czytania przypominające siodło i „Li-
brary Steps”, rozkładane biblioteczne 
schodki mieszczące się w  fotelu lub 
w stoliku.

Modzie na angielskie meble uległa 
niebawem cała oświecona Europa, to-
też do dobrego tonu należało posiada-
nie angielskiej biblioteki i  gabinetu. 
Przykładem polskich rezydencji, któ-
re poddały się czarowi Albionu, mogą 
być pałace: Radziwiłłów w  Nieboro-
wie i  Potockich w  Łańcucie. Anglo-
mania dotyczyła także męskich ubio-
rów, wielu dziedzin sportu, a  zwłasz-
cza konnych ekwipaży.

Przybliżmy się jednak do fotela, 
celu naszego spotkania. Pozyskałem 
go przed laty, jako dość rzadką odmia-
nę biedermeierowskich mebli o  wy-
raźnie angielskiej stylistyce, lecz po-
chodzącą z  obszaru cesarstwa rosyj-
skiego, w tym także polskich Kresów 

Wschodnich. Biedermeier był zresztą 
kierunkiem dominującym we wszyst-
kich trzech zaborach, zwłaszcza w Ga-
licji, pomiędzy Kongresem Wiedeń-
skim a powstaniem styczniowym.

Buszując któregoś wieczoru po 
mojej bibliotece, znajdującej się 
w  domu z  1926  r. (przez mieszkań-
ców Podkowy Leśnej nazywanym 

„dworkiem”, a  przez domowników 
„Zielonym Wzgórzem”), odkry-
łem, że identyczny fotel stał niegdyś 
w  Bohdanowie Ferdynanda Ruszczy-
ca (1870-1936), jednego z  najwięk-
szych polskich malarzy, a  drugi znaj-
duje się w  domu Aleksandra Puszki-
na (1799-1837) w Carskim Siole pod 
Petersburgiem.

Wokół jednego zabytku

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

1 | Gabinet Ferdynanda Ruszczyca 
w Bohdanowie na fotografii Jana Bułhaka 
z 1911 r.
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To miłe odkrycie zawdzięczam wy-
dawnictwom już od dawna nieogląda-
nym. Pierwsze to album poświęco-
ny twórczości arcymistrza obiekty-
wu Jana Bułhaka (1876-1950), opu-
blikowany przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie w 130. rocznicę urodzin 
artysty, niedościgłego piewcy polskie-
go krajobrazu, ukazującego to wszyst-
ko, co jest w  nim najistotniejszego: 
swoistą zadumę, melancholię i  jak-
że często nostalgiczny smutek. W  al-
bumie tym spostrzegłem coś, co cał-
kowicie przykuło moją uwagę (Mał-
gorzata Plater-Zyberk, Jan Bułhak fo-
tografik, Warszawa 2006, fot. s. 178). 
We wnętrzu polskiego dworu, przed 
otwartą sekreterą stał „mój” fotel. La-
koniczny podpis wyjaśniał wszyst-
ko: „Ferdynand Ruszczyc w  gabinecie 
w  Bohdanowie, 1911”. W  głębi przy 
wysokim oknie z przezroczystą zasło-
ną, w  smudze sączącego się światła, 
rysowała się sylwetka odwróconego 
od nas malarza, wpatrzonego w rozta-
czający się za oknem krajobraz, które-
go piękna można się tylko domyślać. 
Z  całej postaci emanuje niezwykłe 
skupienie i  zarazem obojętność wo-
bec wszystkiego, co poza nim istnieje. 

To jeden z najdoskonalszych „portre-
tów we wnętrzu”, jaki znam, ukazują-
cy (w tym usytuowaniu!) osobowość 
bohatera.

Przenosząc poetycki nastrój do 
Bohdanowa, jednego z  najpiękniej-
szych dworów, wielokrotnie przez 
Ruszczyca malowanego – najchęt-
niej jesienią, kiedy otulające go wino 
przybierało barwę zachodzącego 
słońca i  dojrzewającego w  jego pro-
mieniach zboża – nie wystarczy wie-
dzieć, że leży on przy trakcie Wilno 
– Oszmiana – Wołożyn, w odległości 
80 km od Wilna, w  ziemi mińskiej, 
dawnego woj. wileńskiego. Rozłoży-
sty dwór z  modrzewia wzniesiono 
około 1690  r., następnie kilkakrot-
nie go przebudowywano. Była tam 
biblioteka licząca 5 000 woluminów, 
zasobne archiwum i zbiór wczesnych 
prac Ferdynanda Ruszczyca. Wszyst-
ko przepadło w  1939  r., rozgrabio-
ne lub wywiezione przez Sowietów. 
Dwór spłonął w lipcu 1944 r., a park 
ze starodrzewem wycięto. Pozosta-
ły tylko groby na miejscowym cmen-
tarzu. Ten sam los spotkał więk-
szość siedzib ziemiańskich na Li-
twie i  Białorusi, gdzie ze szczególną 

zawziętością zacierano ślady polsko-
ści, licząc na utratę pamięci. Pod tym 
względem Ukraina okazała się bar-
dziej przyjazna.

W pobliżu dworu stał murowa-
ny budynek dawnego skarbca z  koń-
ca XVIII  w., zwany potocznie „Mu-
rem”. Po przebudowie znajdowała się 
w nim pracownia artysty i biblioteka. 
Tu także mieścił się gabinet utrwalo-
ny przez Jana Bułhaka. Powoli stary 
dom oddala się nieubłaganie, niknąc 
w pomroce zapadającego zmierzchu…

„W takiej ciszy, tak ucho natężam 
ciekawie,

 że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, 
nikt nie woła”.

Pora więc przenieść się do Carskie-
go Sioła, gdzie z pietyzmem i dostrze-
galnym wyczuciem epoki odtworzo-
no wnętrza domu Aleksandra Pusz-
kina, gromadząc zachowane po nim 
przedmioty i  pamiątki. Tym razem 
trzymam na kolanach album Russian 
Houses, wydany w 1991 r. w Nowym 
Jorku (Elizabeth Gaynor, Kari Haavi-
sto, Russian Houses, New York 1991, 
Pushkin, s. 134-139, fot. s. 137), uka-
zujący domy wielkich postaci histo-
rii i kultury rosyjskiej. Obok Puszkina 

2 | Biblioteka Aleksandra 
Puszkina w Carskim Siole, 
fotografia Kari Haavisto 
z 1991 r.

3 | Biblioteka Stanisława 
Ledóchowskiego, „Zielone 
Wzgórze” w Podkowie Leśnej, 
fotografia Mariusza Pilusa 
z 2015 r.

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

2

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2015           38



Na fotografii widzimy „nasz” zna-
jomy fotel na tle półek z  książkami. 
Czy to na nim cieszył się poeta ze 

upamiętniono w nim Tołstoja, Dosto-
jewskiego, Czajkowskiego, Riepina 
i wielu innych.

świeżo wydanego Eugeniusza Onie-
gina, kiedy po ślubie z  piękną Nata-
lią spędzili lato 1831  r. w  drewnia-
nym dworku, oddanym młodożeń-
com przez cesarza? O wyborze tego 
miejsca zadecydowały nie tylko jego 
niezwykłe walory krajobrazowe, lecz 
także pamięć szkolnych lat, spędzo-
nych przez Puszkina w  prestiżowym 
Liceum Carskiego Sioła.

Porównując prezentowane meble, 
widzimy, że fotel Ferdynanda Rusz-
czyca różni się od dwóch pozostałych 
dłuższymi nogami i  brakiem mosięż-
nych kółek. Poza tym wszystkie trzy 
fotele są tak dalece do siebie podobne 
(wręcz identyczne), że wyszły zapew-
ne z tego samego warsztatu. Podsumo-
wując, mamy do czynienia z polsko-ro-
syjską odmianą biedermeieru, ulegają-
cą zarazem wpływom angielskiego me-
blarstwa. Fotele wykonane zostały za-
pewne w latach 1825-1830, być może 
na terenie Wileńszczyzny czy nawet sa-
mego Wilna. Trzeba bowiem pamię-
tać, że Wilno było nie tylko uniwer-
syteckim miastem, lecz także ważnym 
ośrodkiem rzemiosła i sztuki.

I tak za sprawą trzech wcieleń tego 
samego de facto fotela przekracza-
my barierę czasu, oddzielającą nas od 
Aleksandra Puszkina i  Ferdynanda 
Ruszczyca. Pomimo naturalnych róż-
nic, trudno jednocześnie nie dostrzec 
tu wspólnego widzenia świata, po-
dobnej hierarchii wartości, przejawia-
jących się w  kreowaniu swojego naj-
bliższego otoczenia zgodnie z wyzna-
wanymi kanonami piękna. Nie chciał-
bym być posądzony o  sentymenta-
lizm, lecz – również uczucia.

Stanisław Ledóchowski

Taboret, ok. 1800-1810, Śląsk 
lub Berlin (ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu)

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu od 9 listo-
pada br. do końca lutego 2016 r. czynna będzie 
wystawa „Krzesła, zydle, fotele. Krótka hi-
storia mebli do siedzenia”.
Ekspozycja umożliwi poznanie różnorodnych ty-
pów sprzętów, od prostych siedzisk skrzynio-
wych, poprzez wielość modeli krzeseł, foteli, 
zydli, stołków, aż po cassapanca (rodzaj ławy 
skrzyniowej z wysokim oparciem i poręczami), 

kanapy i szezlongi. Zaprezentuje rodzaje naj-
popularniejszych mebli w poszczególnych epo-
kach oraz sposoby ich wykorzystywania w ży-
ciu dworskim i w zwykłych domostwach. Za-
bytki pochodzić będą głównie ze zbiorów wła-
snych Muzeum Narodowego we Wrocławiu, któ-
re szczyci się jedną z większych kolekcji zabyt-
kowych mebli w Polsce.
Kurator wystawy:  Małgorzata Korżel-Kraśna.
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Dwór w Kłóbce uratowany
.............................................................................................................................................

Kłóbka to miejscowość 
w południowo-wschodniej 
części Kujaw, gdzie do  
 naszych czasów przecho-

wał się obraz tradycyjnej polskiej wsi. 
Jest to miejsce o  niespotykanie bo-
gatej panoramie kulturowej i  krajo-
brazowej, określane już w  literatu-
rze XIX  w. mianem „Perły Kujaw”. 
Oprócz materialnych świadectw hi-
storii – reliktów grodziska, zabytko-
wego kościoła i  założenia dworsko- 
-parkowego z  fragmentami folwarku 
żywa jest tu także pamięć o dawnych 
posesjonatach, patriotycznym rodzie 
Orpiszewskich oraz związanej z nimi 
Marii z  Wodzińskich Orpiszewskiej, 
muzie Fryderyka Chopina i  Juliusza 
Słowackiego.

Kulturowe atrybuty Kłóbki prze-
sądziły o  ulokowaniu w  niej Kujaw-
sko-Dobrzyńskiego Parku Etnogra-
ficznego, będącego oddziałem Mu-
zeum Ziemi Kujawskiej i  Dobrzyń-
skiej we Włocławku. W  skład utwo-
rzonego w 1983 r. oddziału wszedł za-
chowany, chociaż wymagający znacz-
nych działań rewaloryzacyjnych, 
kompleks dworsko-parkowy. Dzięki 

temu miały zostać połączone dwie 
formy ochrony budownictwa wiej-
skiego – in situ oraz muzeum typu 
skansenowskiego. Krajobraz kulturo-
wy Kłóbki wzbogacano obiektami bu-
downictwa chłopskiego translokowa-
nymi na teren parku etnograficznego, 
który został udostępniony w  1993  r. 
Niestety, cztery lata później ze wzglę-
du na brak funduszy na remont dwo-
ru i  rewaloryzację parku przekazano 
te nieruchomości (będące w posiada-
niu Skarbu Państwa) byłym właścicie-
lom, którzy w  akcie notarialnym zo-
bowiązali się do przeprowadzenia re-
montu dworu. Zarówno ta, jak i  ko-
lejna zmiana własnościowa nie za-
owocowały spełnieniem tego zobo-
wiązania i opuszczony dwór uległ nie-
mal całkowitej destrukcji. Szczęśli-
wie, w  2010  r. włocławskie muzeum 
ze środków woj. kujawsko-pomor-
skiego odkupiło zespół dworsko-par-
kowy. Tym samym udało się powrócić 
do pierwotnej koncepcji muzeum wsi 
kujawskiej.

Obecnie Kujawsko-Dobrzyński 
Park Etnograficzny w  Kłóbce obej-
muje powierzchnię 15 ha, z  czego 

połowę stanowi zespół dworsko-par-
kowy. Cały obszar zamyka się w  gra-
nicach wytyczonych przez układ dróg 
lokalnych i  las. Dodatkowo teren ten 
przecina głęboka dolina rzeki Lubień-
ki z  malowniczym zbiornikiem wod-
nym, oddzielającym sektor dworski 
od wiejskiego.

W 2012 r. przystąpiono do odbu-
dowy dworu, który w znacznej części 
był już ruiną. Dwór jest co najmniej 
trzecią rezydencją ulokowaną w  tym 
miejscu i  został wzniesiony około 
1850  r. przez Lucjana Orpiszewskie-
go. W latach 1882-1884 z inicjatywy 
i  środków Marii z  Wodzińskich Or-
piszewskiej do parterowego dworu 

Akcja dwory

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

1 | Dwór w Kłóbce, widok z początku XX w. 
(fot. ze zbiorów Bohdana Orpiszewskiego)

2 | Ludwik Orpiszewski, fragment litografii z Les 
Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 
Novembre 1830, Paryż (1832-1836) (w zbiorach 
MZKiD)

3 | Rodzina Orpiszewskich na ganku dworu 
w Kłóbce przed 1905 r.; w fotelu z prawej Józefa 
z Wodzińskich Kościelska (fot. ze zbiorów 
Bohdana Orpiszewskiego)
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zostało dobudowane poprzecznie 
skrzydło o cechach pałacowych. W la-
tach trzydziestych XX  w. dokonano 
przebudowy części parterowej. Wpro-
wadzone zmiany obejmowały m.in. 
budowę ryzalitu wejściowego w miej-
scu drewnianego ganku-werandy oraz 
umieszczenie detali architektonicz-
nych analogicznych do tych w  czę-
ści piętrowej. Tym samym pierwotnie 
różne elementy budowli zostały wizu-
alnie scalone.

Projekt odbudowy dworu w Kłób-
ce uwarunkowany był stanem poszcze-
gólnych części budowli oraz dostępno-
ścią zachowanych źródeł pisanych, re-
lacji ustnych i  materiałów ikonogra-
ficznych. Został on oparty na założe-
niach, które obejmowały rewaloryza-
cję piętrowego skrzydła i  rekonstruk-
cję parteru w  jego pierwotnej formie 
z  około 1850  r., w  tym przywrócenie 
pierwotnego układu przestrzenno- 
-funkcjonalnego oraz wierne odtwo-
rzenie pokryć dachowych, detali archi-
tektonicznych, elementów ciesielskich 
i  stolarskich oraz stałych elementów 
wyposażenia wnętrz. Pomieszczenia 

gospodarcze i  socjalne konieczne dla 
obsługi i  utrzymania obiektu zostały 
ukryte w  nowym podpiwniczeniu re-
konstruowanego parteru.

Przywrócenie pierwotnej formy 
parterowej części budowli umożli-
wiały dostępne materiały ikonogra-
ficzne. Jednocześnie jej stan zachowa-
nia był na tyle zły, że musiała zostać 
rozebrana. Należy podkreślić fakt, że 
popularna na Kujawach forma dwo-
ru murowano-drewnianego zanika-
ła w XX w. W okresie międzywojen-
nym, tak jak w  przypadku Kłóbki, 
dwory takie zostały przebudowane 
lub po 1945 r. popadły w ruinę. Tym 
samym odtwarzając pierwotny kształt 
dworu, przywrócono krajobrazowi 
kulturowemu jego utracony element. 
Ponadto rekonstrukcja stanu z  poło-
wy XIX w. dała możliwość wyraźnego 
podkreślenia historycznej dwuczło-
nowości dworu, która ma odzwiercie-
dlenie również w charakterze i zawar-
tości jego wnętrz.

Prace nad scenariuszem wnętrz 
dworu rozpoczęto w  1983  r. Udało 
się wówczas przeprowadzić wywiady 

z  Antoniną Orpiszewską (1897- 
-1987), wdową po Ludwiku Or-
piszewskim – ostatnim przed dru-
gą wojną światową właścicielu dwo-
ru. Zebrane wówczas materiały dały 
możliwość odtworzenia funkcji i wy-
posażenia poszczególnych pomiesz-
czeń jak najbardziej zbliżonych do 
stanu sprzed 1939 r.

Ekspozycja wnętrz dworu w Kłób-
ce dzieli się na dwie części. W  części 
parterowej starano się odtworzyć at-
mosferę dworu jako siedziby ziemiań-
skiej, domu wielopokoleniowej rodzi-
ny Orpiszewskich – intelektualistów 
i patriotów, natomiast w skrzydle pię-
trowym, o  cechach siedziby arysto-
kratycznej, zorganizowano ekspozy-
cję poświęconą twórczości malarskiej 
Marii z  Wodzińskich Orpiszewskiej 
i jej kręgowi towarzyskiemu.

Ważnym walorem dworu w Kłób-
ce jest historia jego mieszkańców – 
patriotycznego rodu Orpiszewskich 
oraz związanej z  nimi Marii z  Wo-
dzińskich Orpiszewskiej, muzy wy-
bitnych twórców epoki romanty-
zmu. Postać Marii z  Wodzińskich, 
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jedynej narzeczonej Fryderyka Cho-
pina i  personifikacji wyidealizowanej 
miłości Juliusza Słowackiego utrwa-
lonej w  poemacie W  Szwajcarii, jest 
powszechnie znana. Mniej znany jest 
natomiast ród Orpiszewskich, wła-
ścicieli Kłóbki w  XIX i  XX  w. Ma-
jątek w  Kłóbce stał się ich własno-
ścią w  1822  r., kiedy zakupił go Jó-
zef Orpiszewski. Był on nie tylko do-
brym gospodarzem, ale także pra-
wym obywatelem i gorącym patriotą. 
Uczestniczył w  powstaniu kościusz-
kowskim, walcząc w nim aż do klęski 
pod Maciejowicami. Po zakupie ma-
jątku w  Kłóbce założył tu największą 

w  okolicy hodowlę owiec, odnosząc 
duży sukces gospodarczy. Najbardziej 
znanym przedstawicielem rodu był 
najstarszy syn Józefa – Ludwik (1810- 
-1875) – pisarz, poeta, dramaturg 
i tłumacz, używający pseudonimu Lu-
dwik z  Krzewia (od wsi w  dobrach 
Kłóbskich). Był on członkiem „Sprzy-
siężenia podchorążych” i  uczestni-
kiem ataku na Belweder w czasie nocy 
listopadowej 1830  r. Po upadku po-
wstania listopadowego wyjechał do 
Francji, gdzie jako działacz Wielkiej 
Emigracji był bliskim współpracowni-
kiem księcia Adama Jerzego Czartory-
skiego. Był także redaktorem naczel-
nym pisma „Trzeci Maj”, a  w  latach 

1844-1848 delegatem Hôtelu Lam-
bert przy Stolicy Apostolskiej. Jego 
młodszy brat, Ignacy Orpiszewski 
(1811-1882), w  czasie powstania li-
stopadowego był członkiem Akade-
mickiej Gwardii Honorowej w randze 
podporucznika, po czym służył w 19. 
Pułku Piechoty. W  1833  r. uczestni-
czył w  nieudanej próbie wskrzesze-
nia powstania zbrojnego, za co został 
zesłany na wschodnią Syberię, gdzie 
przebywał 16 lat.

Dwór w  Kłóbce był także miej-
scem działań niepodległościowych. 
To tutaj na początku czerwca 1833 r. 
kwaterował i  został wyekwipowany 

partyzancki oddział Artura Zawiszy 
przed bitwą pod Krośniewicami 14 
czerwca, gdzie został rozbity. Udoku-
mentowana jest też potyczka z  czasu 
powstania styczniowego. W  dniu 16 
października 1863  r. stacjonujący we 
dworze oddział ułanów został zaata-
kowany przez rosyjską kolumnę pie-
szą i kozacką. W wyniku potyczki po-
legło dwóch powstańców, a trzech do-
stało się do niewoli.

W kontekście projektu adaptacji 
dworu do funkcji muzealnych szcze-
gólnie ważny był fakt, że włocławskie 
muzeum posiada liczne zbiory tzw. 
mienia podworskiego z terenu Kujaw, 
które dzięki realizacji projektu mogły 

wrócić do swojego naturalnego środo-
wiska. W  zbiorach muzealnych znaj-
dują się także pojedyncze eksponaty 
pochodzące z  dworu w  Kłóbce, któ-
re powróciły na swoje dawne miej-
sca. W  ramach przygotowań do re-
alizacji scenariusza aranżacji wnętrz 
dworu w  Kłóbce muzeum zrealizo-
wało trzy zadania w  ramach progra-
mów ministra kultury i  dziedzictwa 
narodowego. W  2011  r. zrealizowa-
no zadanie „Konserwacja muzealiów 
do wyposażenia dworu w  Kłóbce”, 
w 2012 r. − „Zakup spuścizny po Ma-
rii z Wodzińskich – narzeczonej Cho-
pina” oraz w 2013 r. − „Konserwacja 

pamiątek podworskich na ekspozycje 
stałe w Kłóbce”.

Odbudowa dworu w Kłóbce pro-
wadzona była od 2012  r. W  pierw-
szym roku realizacji odbudowano od 
podstaw część parterową oraz wy-
konano renowację i  zabezpiecze-
nie skrzydła piętrowego. Całość bu-
dowli przykryto dachem blaszanym, 
wiernie odtworzonym na podsta-
wie licznie zachowanych fotografii. 
W  2013  r. zakończono główne pra-
ce ogólnobudowlane, wiernie zrekon-
struowano stolarkę okienną i drzwio-
wą oraz odtworzono zabytkowe pie-
ce kaflowe. Wszystkie prace realizo-
wane były metodami tradycyjnymi 

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

4 | Stan dworu 
w 2010 r.

5 | Dwór w Kłóbce 
po odbudowie, 
2015 r.

...................................
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– ręcznie kładziono zewnętrzne war-
stwy tynków, stolarkę malowano 
pędzlem, a  szyby okienne wprawia-
no na kit. W 2014 r. zrekonstruowa-
no kaflowy trzon kuchenny, kominek 
w  typie „angielskim”, windę kuchen-
ną oraz dawny pion sanitarny w części 
piętrowej dworu. Ostatnim etapem 
prac było aranżowanie i  wyposażanie 

wnętrz. Uroczyste otwarcie dworu dla 
zwiedzających nastąpiło 29 maja br.

Równocześnie z odbudową dworu 
trwały prace przy zagospodarowaniu 
jego otoczenia. Park dworski w Kłób-
ce, położony na zboczu doliny rzeki 
Lubieńki, przy jej spiętrzeniu należy 
do najładniejszych tego typu założeń 
nie tylko na Kujawach. W  pierwszej 
kolejności, w  2011  r. przeprowadzo-
no prace melioracyjne w  ramach re-
nowacji zbiornika wodnego, z odtwo-
rzeniem urządzeń hydrotechnicznych 
na Lubieńce. Zakres prac obejmował 
odwodnienie części parku, renowację 
rowów, umocnienie skarp, renowa-
cję stawu i  remont jazu młyńskiego. 

W  2013  r. wykonano ogrodzenie ca-
łości parku, odtwarzając zgodnie z hi-
storycznym materiałem ikonogra-
ficznym drewniany płot przed fron-
tem dworu. Odtworzono także ale-
ję dojazdową z  kolistym podjazdem 
do dworu. W 2014 r. przystąpiono do 
rewitalizacji drzewostanu, która obję-
ła selekcyjną wycinkę drzew, wykona-

nie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych 
oraz wzmocnień w  koronach drzew. 
Pozostałe prace z  zakresu zagospoda-
rowania parku mają być zrealizowane 
do końca 2015 r.

Zasadnicza idea zagospodarowa-
nia parku dworskiego w Kłóbce pole-
ga na odtworzeniu jego pierwotnego 
charakteru z  uwzględnieniem miej-
scowych zasobów i walorów przyrod-
niczych. W  tym celu przewidziano 
podział parku na strefę reprezentacyj-
ną, w  bezpośrednim otoczeniu dwo-
ru, strefę krajobrazu kształtowanego 
(przejściową) w części centralnej oraz 
strefę naturalistyczną o charakterze le-
śno-łęgowym.

Historyczny układ przestrzenny 
i komunikacyjny parku jest odtwarza-
ny na podstawie wieloletnich badań 
i  dostępnej ikonografii. Nowe nasa-
dzenia nawiązywać będą do dawnych 
kompozycji, widocznych na przed-
wojennych zdjęciach oraz zdjęciu lot-
niczym z  1941  r. Zostaną odtworzo-
ne komponowane grupy roślin, kuli-

sowe nasadzenia oraz rozległe wnę-
trza krajobrazowe. Poza odtworze-
niem osi widokowych i wnętrz krajo-
brazowych, na podstawie zachowane-
go starodrzewu tworzone są nowe po-
wiązania komunikacyjne i  widokowe 
ze wsią skansenowską.

Najbliższe plany rozwojowe Ku-
jawsko-Dobrzyńskiego Parku Etno-
graficznego związane są z  przywró-
ceniem dwóch obiektów historycz-
nych silnie zakorzenionych w  kra-
jobrazie Kłóbki – młyna wodne-
go na spiętrzeniu Lubieńki i  spichrza 
dworskiego położonego w  central-
nym punkcie miejscowości. W  przy-
padku młyna chodzi o  odtworzenie 
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Do najwybitniejszych znawców sztuki dawnego Torunia należał Gwido 
Chmarzyński (1906-1973) − w okresie międzywojennym pracownik to-

ruńskiego Muzeum Miejskiego, po wojnie – wykładowca i profesor Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika. W 1934 r. Chmarzyński wydał rozprawę Sztuka 
w Toruniu. Zarys dziejów, która ukazała się jako rozdział pracy zbiorowej 
Dzieje Torunia, pod redakcją Kazimierza Tymienieckiego. To monumentalne 
dzieło uświetniało 700-lecie nadania praw miejskich Toruniowi. Rok wcze-
śniej Chmarzyński opublikował album Toruń dawny i dzisiejszy, który stanowił 
materiał ilustracyjny do Dziejów Torunia; oba wydawnictwa 
uzupełniały się. Opracowanie Chmarzyńskiego spotkało się 
z bardzo dobrymi recenzjami, np. historyka sztuki Micha-
ła Walickiego, który w „Biuletynie Historii Sztuki i Kultury” 
(nr 3 z 1936 r.) zwrócił uwagę na udane powiązanie dzie-
jów sztuki Torunia z ekonomiczno-społecznymi procesami 
zachodzącymi w mieście. 

Ta cenna publikacja, która na stałe weszła do historio-
grafii artystycznej Torunia, doczekała się reedycji 80 lat po 
pierwszym wydaniu. Zadania tego podjęło się w 2014 r. Mu-
zeum Okręgowe wraz z Towarzystwem Naukowym w Toru-
niu. Okazją do przypomnienia postaci Gwidona Chmarzyń-
skiego stała się przypadająca w 2014 r. 750. rocznica loka-
cji Nowego Miasta Torunia.

Reedycję opracowania Gwidona Chmarzyńskiego, zaty-
tułowaną Gwido Chmarzyński i jego dzieło „Sztuka w To-
runiu”, przygotowaną pod redakcją Emanuela Okonia, po-

przedzają dwa teksty wprowadzające. Józef Poklewski – uczeń Chmarzyńskie-
go − przybliża postać swojego mistrza jako badacza, pedagoga, sprawnego 
organizatora. Elżbieta Pilecka z kolei przedstawia komentarz do naukowych 
treści opracowania sprzed 80 lat, omawiając ówczesną wizję sztuki miasta ze 
współczesnej perspektywy.

Tekst rozprawy i podpisy do ilustracji przygotowane zostały na podsta-
wie osobistych notatek autora, skorygowano jedynie błędy edytorskie. Zmia-
na dotyczy natomiast materiału ilustracyjnego, zawartego 80 lat temu w od-

dzielnym tomie, a obecnie stanowiącego integralną część 
książki – pominięto ryciny przedstawiające znaleziska pre-
historyczne z okolic Torunia i prezentujące je dokumenty 
archiwalne, a na ich miejsce wprowadzono 10 nowych ilu-
stracji, przedstawiających m.in. Toruń z lotu ptaka. Wy-
brane przez Chmarzyńskiego czarno-białe ilustracje zo-
stały ponadto zestawione ze współczesnymi kolorowymi 
zdjęciami toruńskich zabytków.

Emanuel Okoń pisze we wstępie do reedycji: „[…] po-
mimo znacznego upływu czasu od jej opublikowania i czy-
nionych w ostatnich latach prób podobnego ujęcia pro-
blematyki artystycznej Torunia, praca ta w znacznej mie-
rze pozostaje w dalszym ciągu niedoścignionym wzorem 
kompleksowego, monograficznego opracowania sztu-
ki miasta”. Lektura książki utwierdza w tym przekonaniu.

Publikację można nabyć (cena: 60 zł) w Muzeum Okrę-
gowym w Toruniu.

TORUŃ GWIDONA CHMARZYŃSKIEGO
Spotkanie z książką

obiektu, który w tym samym miejscu 
funkcjonował od czasów średniowie-
cza. Ostatni młyn pochodził z drugiej 
połowy XIX w. i był przebudowywa-
ny po 1925 r. Do tej pory w dobrym 
stanie zachowały się jego fundamen-
ty. Z  dawnych zabudowań folwarcz-
nych do naszych czasów przetrwała 
rządcówka (obecnie sklep spożywczy) 

i  usytuowany naprzeciw bramy wjaz-
dowej do dworu murowany spichlerz 
dworski o mocno zniekształconej for-
mie. Obecnie trwają prace przygoto-
wawcze do odtworzenia pierwotnej 
formy spichrza.

Realizacja działań włocławskie-
go muzeum na terenie Kłóbki nie 
ogranicza się do ochrony i ekspozycji 

dziedzictwa materialnego. W  zakre-
sie kultury ludowej od lat rozwijane 
są formy upowszechniania dziedzic-
twa niematerialnego poprzez orga-
nizację cyklicznych widowisk i  festy-
nów folklorystycznych oraz warszta-
tów edukacyjnych. Wraz z  odbudo-
wą zespołu dworsko-parkowego ta-
kie działania zostaną rozszerzone na 
obszar kultury ziemiańskiej, a  tak-
że edukacji przyrodniczej. Oprócz 
względów kulturowych atutem Kłób-
ki jest jej niezwykle dogodne położe-
nie w  centralnym punkcie kraju, na 
styku czterech województw, w  od-
ległości 6 km od zjazdu z  autostra-
dy A-1 w  Kowalu. Biorąc pod uwa-
gę wszystkie uwarunkowania, w  per-
spektywie najbliższych lat Kłóbka bę-
dzie miała szansę stać się niezwykłą 
atrakcją turystyczną na mapie Polski 
i kulturową wizytówką Kujaw.

Piotr Nowakowski

6 | Widok salonu, 2015 r.

(zdjęcia: 4 – Piotr Nowakowski, 5, 6 – Jarosław 
Czerwiński)
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Modernistyczne prace 
śląskiego rzeźbiarza 
Roberta Bednorza

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

Robert Bednorz urodził się 
18 maja 1882  r. w  Zabrzu- 
-Grzybowicach na Górnym 
 Śląsku w  rodzinie górni-

czej. Od najmłodszych lat wykazywał 
ponadprzeciętne zdolności plastycz-
ne i  modelarskie. Szkołę powszech-
ną ukończył w rodzimych Grzybowi-
cach, następnie ze względu na trudną 
sytuację materialną rodziny rozpoczął 
naukę kamieniarstwa w  Gliwicach. 
Jego talent i  zdolności otworzyły mu 
możliwość nauki rzeźby. W  1903  r. 
podjął studia w  klasie rzeźby u  prof. 
Wernera Schwarzenberga, ówczesne-
go rektora Königliche Kunst- und 
Gewerbeschule (Królewskiej Szko-
ły Sztuki i  Rzemiosła) we Wrocła-
wiu i miastu temu pozostał wierny do 
1945 r. 

Jako student wykonał Robert Bed-
norz pierwsze ważne prace dla księ-
cia Guido Henkel von Donnersmarc-
ka w zniszczonym w 1945 r. przez Ar-
mię Czerwoną zamku w  Świerklań-
cu koło Tarnowskich Gór. Tam też 
po raz pierwszy objawił swój wiel-
ki talent rzeźbiarski. Wykonał wte-
dy płaskorzeźbę księcia Henkel von 
Donnersmarcka oraz wiele rzeźb dla 
członków rodziny. Płaskorzeźba z wi-
zerunkiem księcia była odlana w pię-
ciu egzemplarzach, wszystkie, nieste-
ty, zaginęły po drugiej wojnie świato-
wej. Pobyt na zamku w  Świerklańcu 
wywarł na Bednorza olbrzymi wpływ. 
Zafascynowały go bogate zbiory 
dzieł sztuki z  okresu starożytności 

i  włoskiego renesansu potentatów 
przemysłowych i  jednych z  najbogat-
szych magnackich rodzin niemieckich 
w  tym czasie, jaką była rodzina von 
Donnersmarck. Szczególne wrażenie 
zrobiła na nim kopia płyty nagrobnej 
dla rodu Medici wykonana przez Mi-
chała Anioła, więcej, rzeźba ta wywar-
ła zasadniczy wpływ na ukierunko-
wanie jego przyszłej twórczości arty-
stycznej. W  1905  r. Robert Bednorz 
wykonał z  piaskowca rzeźbę siedzą-
cej Madonny z Dzieciątkiem do kapli-
cy leśnej koło Lipna na Śląsku Opol-
skim, zaprojektowanej przez Hansa 
Poelziga na zlecenie hrabiny von Pra-
schma z  Niemodlina; rzeźba zacho-
wała się w kaplicy do dnia dzisiejsze-
go, ale niedawna, nieudana konserwa-
cja spowodowała utratę jej dawnego 
uroku. Następnie do nowego kościoła 

w Wieszowie koło Gliwic wykonał fi-
gury Jezusa i Marii, których rysy twa-
rzy wykazują podobieństwo do ro-
dzeństwa artysty. Figury te obecnie 
znajdują się w  kaplicy cmentarnej, 
wymagają renowacji, a ze względu na 
dużą wartość zasługują na bardziej 
eksponowane miejsce. 

W 1907 r. Bednorz kształcił się na 
Königliche Akademie der Künste zu 
Berlin (Królewskiej Akademii Sztuk 
w  Berlinie), w  mistrzowskiej klasie 
rzeźby u prof. Carla Manzela. W cza-
sie trwania studiów wykonał płasko-
rzeźbę z brązu Ottona von Bismarcka 
do pomnika przy dworcu kolejowym 

1 | Pomnik Ottona von Bismarcka przy dworcu 
kolejowym w Opolu na pocztówce z początku 
XX w. (ze zbiorów Krzysztofa Spałka)

...............................................................................
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w  Opolu (już nie istnieje), a  do auli 
Uniwersytetu w  Berlinie marmuro-
we popiersie laryngologa prof. Car-
la Gerharda. W 1910 r. artysta otrzy-
mał roczną nagrodę Rom Preis − naj-
wyższe wyróżnienie państwa pru-
skiego dla szczególnie zdolnych mło-
dych rzeźbiarzy za rzeźbę „Bachana-
lia” (Bacchantenrelief ), która była 
efektem podróży do Włoch i fascyna-
cji antykiem. Po powrocie z tego kra-
ju Robert Bednorz zastał Wrocław 
w  czasie intensywnych przygotowań 
artystycznych do obchodów 100-lecia 
zwycięstwa Prus w „bitwie narodów” 
pod Lipskiem w  1813  r. Niedaleko 
Mostu Zwierzynieckiego budowa-
no wielką żelbetonową halę projektu 
Maxa Berga, obecnie znaną jako Hala 
Stulecia, wpisaną w  2006  r. na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Tuż przy hali wybudowano pawilon 
wystawienniczy, tzw. Pawilon Czte-
rech Kopuł, na którego wewnętrznym 

dziedzińcu znajdowała się fontanna 
z rzeźbą projektu Bednorza, przedsta-
wiającą grecką boginię Atenę. Nieste-
ty, fontanna nie zachowała się do dzi-
siejszych czasów. 

Podczas pierwszej wojny świa-
towej Robert Bednorz pracował 
nad urbanistycznym i  artystycznym 
kształtowaniem cmentarzy żołnier-
skich we Wrocławiu. Jego projektem 
jest m.in. kwatera niemieckich żoł-
nierzy poległych w  pierwszej woj-
nie światowej na Cmentarzu Osobo-
wickim. 

W 1919  r. po ciężkiej chorobie 
zmarła żona Bednorza, Maria. Po jej 
śmierci rzeźbiarz dużo podróżował, 
zwłaszcza do Berlina i  ulubionych 
Włoch. Drugi związek małżeński za-
warł w 1922 r. z Paulą Hausler z Wro-
cławia. W tym czasie był już uznanym 
i cenionym artystą. W 1922 r. wyko-
nał do zaprojektowanej przez Maxa 
Berga elektrowni wodnej we Wro-
cławiu relief z  granitu symbolizują-
cy moc elektryczności, umieszczony 
nad głównym wejściem do turbinow-
ni, oraz ponadnaturalnej wielkości fi-
gurę kobiety z  wapienia (po 1945  r. 
została zniszczona). W  tym samym 
roku otrzymał od Friedricha Eberta 

− prezydenta Republiki Weimarskiej 
zlecenie na wykonanie głowy w  brą-
zie ministra II Rzeszy Karla Jarresa, 
w  1923  r. wykonał w  Palazzo Chigi 
w Rzymie popiersie ówczesnego wło-
skiego prezesa rady ministrów Musso-
liniego, a w 1924 r. popiersie Lenina. 
W tym czasie rektorem w Królewskiej 
Szkole Sztuki i Rzemiosła we Wrocła-
wiu został prof. Oskar Moll, który po-
wołał w 1925 r. Roberta Bednorza na 
stanowisko profesora w klasie rzeźby. 

W latach 1927-1928 artysta otrzy-
mał zlecenie na wykonanie pięciu fi-
gur dla dawnego gimnazjum w  Za-
brzu (obecnie I Liceum Ogólno-
kształcące). Rzeźby z  czerwonego 
porfiru, mierzące 230 cm każda i wa-
żące po 1,5 tony Bednorz nazwał: 
„Heroiczny”, „Poezja”, „Nauka”, „Pro-
za”, „Waleczny”. W zleceniu tym stwo-
rzył również liczne, mniejsze, aczkol-
wiek niezwykle piękne, będące szczy-
tem modernistycznego artyzmu, por-
firowe rzeźby kobiet oraz zwierząt, 
umieszczone w  sąsiedztwie bocznych 
wejść do dawnego gimnazjum. Rzeź-
by te należą do jednych z  najciekaw-
szych rzeźb modernistycznych w Pol-
sce. Sam materiał − porfir był niezwy-
kle rzadko używany w  europejskim 
rzeźbiarstwie okresu modernizmu. 

2 | Fontanna z rzeźbą bogini Ateny 
na wewnętrznym dziedzińcu Pawilonu 
Czterech Kopuł we Wrocławiu

3 | Madonna z Dzieciątkiem w kaplicy leśnej 
koło Lipna

...............................................................................
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Rok później Bednorz wykonał cztery 
figury o podobnej wielkości z cerami-
ki do Urzędu Finansowego we  Wro-
cławiu, niestety, żadna z nich nie prze-
trwała po 1945 r.

Lata dwudzieste i  trzydzieste 
XX w. to dla Bednorza czas intensyw-
nej twórczości. Rzeźbiarz stał się jed-
nym z najsłynniejszych modernistycz-
nych rzeźbiarzy Śląska, wykonał wte-
dy rzeźby przedstawiające śląskich 
artystów, m.in. popiersie dramatur-
ga pochodzącego z  Bystrzycy Kłodz-
kiej Hermanna Stehra, kompozytora 

z  Paczkowa Hermanna Buchala, po-
ety ze Strzelina Johanna Christiana 
Günthera czy dwie niezwykłej pięk-
ności, odważne płaskorzeźby kobiet 
wykonane z gipsu. Wszystkie te prace 
zostały zakupione przez Muzeum we 
Wrocławiu. Do obecnych czasów za-
chowała się tylko jedna z  gipsowych 
płaskorzeźb, przedstawiająca kobietę 

z  ptakiem, która eksponowana jest 
w  Muzeum Historycznym we Wro-
cławiu (oddział Muzeum Miejskiego 
Wrocławia). Artysta wykonywał rów-
nież mniej znaczące prace, m.in. czte-
ry niewielkie, figlarne płaskorzeźby 
z  gliny dla swej ulubionej restauracji 
Kipke we Wrocławiu. 

Robert Bednorz należał do Kün-
stlerbund Schlesien (Związku Arty-
stów Śląska), stowarzyszenia działa-
jącego we Wrocławiu w  latach 1908- 
-1936. Jego celem było wspieranie 
i promowanie sztuki na Śląsku, stwo-
rzenie możliwości rozwoju śląskim 
artystom, organizowanie wystaw. 
Członkami założycielami byli m.in.: 
architekt Hali Stulecia Max Berg, 
profesor w klasie rzeźby dekoracyjnej 
Królewskiej Szkoły Sztuki Theodor 
von Gosen, rektor Królewskiej Szko-
ły Sztuki i  modernistyczny architekt 
Hans Poelzig, wykładowca rysunku 
i kaligrafii. 

W 1941  r. w  pomieszczeniach 
Akademii Sztuk Pięknych w  Kra-
kowie utworzono Szkołę Rzemiosł. 

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

4 | Kwatera 
niemieckich żołnierzy 
na Cmentarzu 
Osobowickim 
we Wrocławiu

5 | Figura „Nauka” 
umieszczona 
na dawnym 
gimnazjum w Zabrzu 

6 | 7 | 
Płaskorzeźby: orła 
z pisklętami (6) i orła 
z wężem (7) nad 
bocznym wejściem 
do dawnego 
gimnazjum w Zabrzu

(zdjęcia: 3-7 − Krzysztof 
Spałek)

4

5

6

7
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Dyrektorem obiektu został prof. Wil-
helm Heerde, który Bednorza powo-
łał na stanowisko profesora w  klasie 
rzeźby. Realizowano w niej niedozwo-
lony, akademicki program nauczania 
w  języku polskim, co spowodowało 
rozwiązanie uczelni w  1943  r. zarzą-
dzeniem gubernatora Hansa Franka. 
W  okresie III Rzeszy część prac Ro-
berta Bednorza uznano za prace zde-
generowane i  objęto je zakazem wy-
stawiania. 

Artysta mieszkał we Wrocławiu 
w modernistycznym budynku, zapro-
jektowanym przez architekta Adol-
fa Radinga, przy ul. Tramwajowej 2b 
(dawniej Uechtritzweg) na tzw. osie-
dlu WUWA − Wohnung und Wer-
kraum Werkbundausstellung (Wy-
stawa Mieszkanie i  Miejsce Pracy). 
W  ramach wystawy wybudowano 
w  1929  r. wzorcowe i  eksperymen-
talne osiedle mieszkaniowe, pokazu-
jące jedno z ośmiu tego typu założeń 
w  Europie (obok Zurychu, Bazylei, 
Wiednia, Stuttgartu, Karlsruhe, Pragi 
i Brna), pokazujące dokonania archi-
tektów modernistycznych.   W owym 
czasie był to bardzo znany dom 

lat po śmierci Gerharta Hauptmanna 
wykonał rzeźbę głowy pisarza, która 
znajduje się w  Gerhart-Hauptmann- 
-Haus w  Düsseldorfie. W  1952  r. 
za całokształt pracy twórczej otrzy-
mał jako jeden z  nielicznych śląskich 
twórców Wielki Krzyż Zasługi NRF, 
a w 1966 r. Nagrodę Kulturalną Gór-
nego Śląska Landu Północna Nadre-
nia-Westfalia (Oberschlesischer Kul-
turpreis des Landes Nordrhein-West-
falen). Większość zachowanych jego 
prac znajduje się w  Galerii Niemiec 
Wschodnich w  Regensburgu (Ost-
deutsche Galerie Regensburg) oraz 
w  pojedynczych przypadkach w  in-
nych muzeach i  zbiorach osób pry-
watnych, głównie w Niemczech. 

W 1953  r. Robert Bednorz od-
wiedził Polskę jako gość Światowe-
go Kongresu Młodzieży w  Warsza-
wie. Była to jedyna możliwość spotka-
nia się z rodziną mieszkającą na Śląsku. 
Zmarł 6 kwietnia 1973  r. w  Kiedrich 
koło Wiesbaden i pochowany został na 
cmentarzu północnym w Wiesbaden.

Izabela Spielvogel
Krzysztof Spałek 

śląskich artystów, tzw. Küenstlerhaus 
(obecnie dom studencki Uniwersy-
tetu Wrocławskiego). Wraz z Bedno-
rzem mieszkali tam m.in.: pisarz Ar-
nold Ulitz, pochodzący z  Chorzo-
wa malarz Johann Drobek, ekspresjo-
nistyczna malarka z  Katowic Gerda 
Stryi-Leitgeb, rzeźbiarz Alfred Vocke. 

Dom ten Bednorz opuścił 
w  1945  r., uciekając przed frontem. 
Był to początek jego długiej tułacz-
ki i  emigracji z  ukochanego Wrocła-
wia i  Śląska oraz początek najtrud-
niejszego okresu jego życia, naznaczo-
ny pobytami w kilku obozach dla wy-
pędzonych w  Wemding, Moschen-
dorf, Ansbach, Murnau i Wiesbaden. 
Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt 
w  Wiesbaden zamieszkał z  żoną nie-
daleko części uzdrowiskowej i z zapa-
łem zabrał się do intensywnej pracy, 
by zarobić na życie. Ulubionym two-
rzywem jego dzieł była glinka, ale 
również kamień, od piaskowca do 
marmuru. W  1949  r. wykonał gło-
wę Johanna Wolfganga von Goethe-
go oraz jego medal odlany z  brązu, 
za które otrzymał najwyższe odzna-
czenie Landu Hesja. W 1953 r., kilka 

Piotrawin leżący między Zawichostem i Puławami znany jest z Sanktuarium 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika, którego kult sięga początku XIII w. 

i wiąże się z legendą o wskrzeszeniu przez biskupa rycerza Piotra Strzemień-
czyka. Biskup Stanisław kupił od rycerza Piotra wieś, której zwrotu zażąda-
li po śmierci rycerza jego bracia. Biskup wskrzesił Piotra, aby ten potwierdził 
uczciwość transakcji. Scena wskrzeszenia stałą się kanwą wielu przedstawień 
malarskich i rzeźbiarskich. Miejscowość wzięła nazwę od imienia rycerza, na 
którego grobie został wzniesiony kościół parafialny i kaplica.

W latach 2011-2013 z inicjatywy Archidiecezji Lubelskiej przeprowadzono 
tu szeroko zakrojone prace badawcze i remontowo-konserwatorskie. Odnowio-
ne sanktuarium stało się w 2014 r. miejscem ogólnopolskiej 
konferencji naukowej „Zespół zabytkowy Piotrawina – pro-
mocja dziedzictwa”; jej organizatorem była parafia św. To-
masza Apostoła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 7-8, 2014, s. 2). 

Konferencja dotycząca jednego, położonego z boku 
tras komunikacyjnych i turystycznych zabytku zyskała waż-
nych patronów w osobach metropolity krakowskiego ks. 
Stanisława Dziwisza i metropolity lubelskiego ks. Stanisła-
wa Budzika. Zacne okazało się również grono prelegentów 
– konserwatorów, pracowników muzeów, księży. W czasie 
obrad dokonano podsumowania badań archeologicznych 
i prac remontowo-konserwatorskich w zespole sakralnym 
w Piotrawinie. Przedstawiono również odnowiony zespół 
oraz wybrane zabytki zgromadzone na wystawie przy ko-
ściele parafialnym. 

Materiały z konferencji zostały opublikowane w ubiegłym roku przez jej 
organizatorów – parafię i sanktuarium w Piotrawinie. W publikacji można 
przeczytać m.in. referaty Haliny Landeckiej (lubelskiego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków) i Barbary Stolarz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków w Lublinie o kompleksowej realizacji badań i konserwacji zespołu sa-
kralnego w Piotrawinie oraz konserwacji jego ruchomego wyposażenia. Cie-
kawe są wystąpienia dotyczące obrazów wotywnych z piotrawińskiego sank-
tuarium. Opisała je Renata Bartnik, Jerzy Żmudziński dokonał ich analizy na 
tle małopolskiego malarstwa doby nowożytnej, Beata Biedrońska-Słota scha-
rakteryzowała ubiory występujących na nich osób, Tomasz Kusion zajął się 

przedstawionymi na nich szablami, a Jerzy Litwin nato-
miast – obrazami wotywnymi z sanktuarium związanymi 
z żeglugą w świetle polskich zabytków o tej tematyce. Nie 
mogło też zabraknąć tematu patronów zespołu zabytko-
wego w Piotrawinie – referaty o ikonografii św. św. Sta-
nisława Szczepanowskiego i Tomasza Apostoła wygłosili 
Krzysztof J. Czyżewski i Marek Walczak.

W opracowaniu zamieszczono wiele fotografii ilustru-
jących poruszone tematy – zdjęcia współczesne  i archi-
walne, pochodzące ze zbiorów piotrawińskich parafii, In-
stytutu Sztuki PAN w Warszawie i Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Lublinie. 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży – zosta-
ła udostępniona bezpłatnie patronom medialnym konfe-
rencji. Zainteresowani lekturą czytelnicy mogą kontakto-
wać się bezpośrednio z parafią w Piotrawinie.

WOKÓŁ LEGENDY PIOTRAWINA
Spotkanie z książką
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Biblioteka kościoła 
w Legnicy  
– dzieje i księgozbiór

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

Położona na Śląsku Legnica 
już od średniowiecza stano-
wiła ważny ośrodek politycz-
ny i  kulturalny, będąc stoli-

cą piastowskiego księstwa. Na roz-
wój i kształt miasta wpłynęło dogod-
ne położenie na skrzyżowaniu mię-
dzynarodowych szlaków komunika-
cyjnych oraz jego funkcja obronna 
i  rezydencjonalna. Panujący tu ksią-
żęta z  piastowskiej dynastii legnic-
ko-brzeskiej dbali o rozwój gospodar-
czy regionu, nie zaniedbując przy tym 
spraw sztuki i  nauki. Książka służyła 
licznym wykształconym duchownym, 
doceniał ją również dwór. Najbardziej 
znany legnicki księgozbiór to Biblio-
theca Rudolphina – znakomita rene-
sansowa kolekcja, zebrana przez księ-
cia Jerzego Rudolfa (1595-1653).

Odmienny charakter miała bi-
blioteka kościoła św. św. Piotra i Paw-
ła, a  do jej powstania przyczynił się 
pradziad księcia, Fryderyk II (1488- 
-1547). Już na początku XVI  w. Le-
gnica opowiedziała się za nauką Lutra. 
Proreformacyjna polityka władcy spra-
wiła, że większość kościołów znalazła 
się w  rękach protestantów. Aby przy-
gotować środowisko wykształconych 
kaznodziejów i  nauczycieli, Fryderyk 
postanowił w  stolicy księstwa założyć 
szkołę wyższą o  randze uniwersytetu. 

Powody natury finansowej oraz spory 
teologiczne sprawiły, że nowa luterań-
ska uczelnia, otwarta jesienią 1526  r., 
funkcjonowała tylko do roku 1529. 
Mimo niepowodzenia książę nie po-
rzucił myśli o  stworzeniu w  Legnicy 
instytucji naukowej. Pomysł zrealizo-
wał po kilkunastu latach, tworząc bi-
bliotekę. Na jej siedzibę został wybra-
ny – nieprzypadkowo – jeden z dwóch 
kościołów parafialnych, mianowicie 
kościół św. św. Piotra i Pawła.

Pierwsze wzmianki o  kościele – 
początkowo tylko pod wezwaniem św. 
Piotra – sięgają XIII w. W 1333 r. roz-
poczęła się budowa nowej świątyni, 

która została znacznie rozbudowa-
na w wieku XV. Zapewne w tym cza-
sie pojawiło się jej podwójne wezwa-
nie: św. św. Piotra i Pawła, nawiązują-
ce do zmienionego herbu Legnicy, na 
którym widnieją wizerunki obu apo-
stołów. Kościół pełnił funkcję miej-
skiej fary i z czasem stał się głównym 
ośrodkiem życia religijnego i  intelek-
tualnego miasta. Było to zasługą ko-
lejnych wykształconych proboszczów. 
Przy kościele działała jedna z  pierw-
szych na Śląsku szkół miejskich, 
w której wykładano septem artes libe-
rales. Dokument z 1340 r. potwierdza 
posiadanie 26 ksiąg. Zasób ten wzrósł 

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

1 | Kościół św. św. Piotra i Pawła w Legnicy 
ok. 1750-1775, [w:] Friedrich Bernhard 
Werner, Topographia oder Prodromus Delineati 
Principatus Lignicensis, Bregensis, et Wolaviensis 
[...], rkps, s. [91] 
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znacząco w XV i na początku XVI w. 
dzięki darom znamienitych duchow-
nych, takich jak prepozyt Sigismun-
dus Atcze czy ostatni katolicki pro-
boszcz Bartholomäus Rürsdorf.

Ten reprezentacyjny kościół z tra-
dycjami naukowymi uznano za najod-
powiedniejsze miejsce dla nowej bi-
blioteki. Na jej księgozbiór miały się 
złożyć dotychczasowe zbiory własne 
świątyni oraz dołączone dawne zbio-
ry legnickie ze zlikwidowanych po 
wprowadzeniu reformacji klasztorów: 
kartuzów, dominikanów przy kościele 
Świętego Krzyża oraz kolegiaty przy 
kościele Świętego Grobu. Biblioteka 

miała stanowić zaplecze naukowe dla 
teologów ewangelickich, a  ulokowa-
nie jej na terenie kościoła powinno 
ułatwiać duchownym dostęp do zbio-
rów. Książę Fryderyk stawiał jednak 
docelowo tej instytucji znacznie szer-
sze zadanie: miała to być eine stadtli-
che librei dem gantzen furstenthumb 
zu gutt, a  więc publiczna bibliote-
ka, dostępna dla całego społeczeń-
stwa (Ferdinand Bahlow, Die Kir-
chenbibliothek von St. Peter und Paul 
in Liegnitz, [w:] Mitteilungen des Ge-
schichts- und Altertums-Vereins für die 
Stadt und das Fürstentum Liegnitz, 
H. 2, 1906-1908, s. 146).

Za datę powstania tej biblioteki 
przyjmuje się rok 1548, wtedy bo-
wiem wszystkie zebrane książki ulo-
kowano w budynku kościoła, w po-
mieszczeniu nad zakrystią. Sam 
książę nie doczekał, niestety, reali-
zacji pomysłu, zmarł rok wcześniej. 
Pierwsze lata funkcjonowania nie 
należały do spokojnych. Do koń-
ca XVI  w., wbrew stanowisku księ-
cia Fryderyka II, jego następcy na-
dal rościli sobie prawo do książek. 
Fryderyk III (1520-1570) nieocze-
kiwanie podzielił bibliotekę, kazał 
zabrać część zbiorów i – mimo pro-
testów Rady Miejskiej – umieścić 
w  kościele NMP. Z  kolei jego syn 
Henryk XI (1539-1588) najpierw 
te rozdzielone części (z obu kościo-
łów) polecił połączyć i całość umie-
ścić na zamku, aby następnie zapa-
kowany w skrzynie księgozbiór zło-
żyć w budynku kościoła św. Jana. To 
kilkakrotne przemieszczanie biblio-
teki w  efekcie naraziło ją na utratę 
wielu książek. Dopiero w  1575  r., 
dzięki staraniom Rady Miejskiej, 
pozbawiona już niektórych wolumi-
nów biblioteka powróciła na swo-
je pierwotne miejsce do kościoła św. 
św. Piotra i Pawła.

Te dramatyczne losy – podziały 
i przemieszczanie księgozbioru – były 
wynikiem niejasnej sytuacji prawnej. 
Biblioteka de facto podlegała Radzie 
Miejskiej, zgodnie z  zarządzeniem 

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

2 | Dwa bogato zdobione inkunabuły 
z biblioteki kościoła św. św. Piotra i Pawła – 
oprawy wrocławskie z XV w., widoczny fragment 
zachowanego łańcucha; ich właścicielem był 
wielce zasłużony prepozyt Sigismundus Atcze 
(?-1482), którego znak (trąbka pocztowa na 
tarczy herbowej) widnieje na wielu ofiarowanych 
bibliotece książkach 

3 | Dwa inkunabuły, pochodzące pierwotnie ze 
zbiorów klasztoru kartuzów, co potwierdzają noty 
proweniencyjne na wyklejce przedniej okładziny: 
Hunc librum dedit nobis Carthusiensibus [....] 
– oprawy wrocławskie z XV w., brązowa skóra, 
ślepe tłoki, klauzury, okucia 

4 | Inkunabuł (ed. Basel, 1480-1481), 
pochodzący pierwotnie ze zbiorów kolegiaty 
Bożego Grobu; na wyklejce przedniej okładziny 
nota proweniencyjna: Hunc librum attestavit 
ecclesiae Collegiatae Legnicensis [...], na 
początkowej karcie barwna miniatura, złocony 
inicjał i bogata floratura – oprawa z XV w. 2
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Fryderyka II z  1535  r. o  podległości 
kościołów ewangelickich, szkół i  bi-
bliotek. Książęta legniccy jednak pra-
wie do końca XVI w. nie chcieli zrezy-
gnować z prawa własności do niej.

Pierwszy katalog sporządził pa-
stor Krentzheim około 1575 r., a więc 
w momencie powrotu zbiorów, zabra-
nych samowolnie przez księcia Hen-
ryka XI. Catalogus Librorum qui ad-
huc reliqui sunt in Bibliotheca Ligni-
censi ad D.D. Petri et Pauli zawie-
ra spis 473 woluminów. Znaczący 
wzrost liczbowy księgozbioru nastą-
pił w XVII w., na co złożyły się przede 
wszystkim liczne dary. Rajcy, miesz-
czanie, pastorzy oraz profesorowie 
szkół czuli się związani ze swoją libra-
rią, której ofiarowywali lub kupowali 
potrzebne książki, a  także sporządza-
li na jej rzecz legaty pieniężne. Do sza-
cownego grona darczyńców zaliczał 
się także panujący książę Jerzy Rudolf, 

który w  latach 1610-1612 ofiarował 
bibliotece 13 woluminów.

Na początku XVII  w. na polece-
nie burmistrza Johanna Friedricha 
pomieszczenie na chórze nad zakry-
stią zostało odnowione i przystosowa-
ne do celów biblioteki, a książki opra-
wiono. Zaopatrzone w  klamry i  łań-
cuchy, zostały przytwierdzone do spe-
cjalnie przygotowanych pulpitów. 
Korzystano z nich na ogół na miejscu.

W 1658  r. biblioteka liczyła 558 
woluminów. Wzrost liczbowy księ-
gozbioru spowodował konieczność 
wprowadzenia stanowiska biblioteka-
rza. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, 
aż do początku XX  w. było ono po-
wiązane ze stanowiskiem archidiako-
na kościoła. Wśród osób, które w po-
czątkowym okresie sprawowały pie-
czę nad księgozbiorem, byli znani hu-
maniści, jak Simon Grunaeus, Johan-
nes Scultetus, Georg Thebesius czy 

Laurentius Baudis. Umieli oni do-
cenić wartość ksiąg i  z  należytą pie-
czołowitością traktowali powierzony 
księgozbiór. W późniejszych wiekach 
bywało z tym niestety różnie.

Wiek XVIII należy uznać za naj-
bardziej korzystny, jeśli chodzi o  na-
bytki. Sporządzony w  1709  r. kata-
log wymienia 929 dzieł w 850 wolu-
minach. W  następnych latach nastą-
pił znaczący wzrost, dzięki dwóm da-
rom: pastora Kaspara Siegmunda Rei-
manna (1739) oraz superintendenta 
i pastora Christiana Sigismunda Lan-
gego (zm. 1794 r.). Na zbiór Reiman-
na złożyło się ponad 500 woluminów, 
zawierających około 20 tys. drobnych 
druków okolicznościowych i  dyser-
tacji. Samych druków pogrzebowych 
było około 4,5 tys. (opublikował je 
w  latach 1938-1940 Richard Men-
de). Inny charakter miał duży i kosz-
towny księgozbiór Langego, na który 

3 4
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składały się znaczące dzieła literatury 
europejskiej XVII i  XVIII  w. Wobec 
braku katalogów, jego wielkości nie 
da się dzisiaj określić.

Po wieku XVIII nastąpił kres 
świetności biblioteki, której zbiory 
– nieuzupełniane nowymi publika-
cjami – straciły znaczenie użytkowe, 
zwłaszcza dla szkół, a  zaczęły nabie-
rać wartości historycznej. Przez nie-
właściwą opiekę i  zaniedbanie książ-
ki niszczały, leżały pokryte kurzem, 
a przez nieszczelne okna zasypywał je 
śnieg (Helena Szwejkowska, Z  dzie-
jów biblioteki św. Piotra i Pawła w Le-
gnicy jako książnicy miejskiej i szkolnej, 
„Śląski Kwartalnik Historyczny So-
bótka”, nr  2, 1963, s. 148). Bibliote-
ka rzadko bywała otwarta, utrudnia-
jąc wytrawnym czytelnikom korzy-
stanie z niej, ponieważ... „Bibliothekar 
habe dazu weder Zeit noch Bestallung” 
(bibliotekarz nie ma po temu cza-
su ani obowiązku), jak na łamach po-
czytnego śląskiego czasopisma tłuma-
czył ten fakt znany teolog Siegismund 
Justus Ehrhardt (F.  Bahlow, Die 

Kirchenbibliothek…, s.  167). Liczba 
chętnych do studiowania ksiąg o  hi-
storycznej wartości także się zmniej-
szała, a  w  roku 1819 bibliotekarz 
w  sprawozdaniu zanotował: „niemals 
Besuch erhalten” (żadnych odwiedzin 
nie było) (tamże, s. 168). W XIX i na 
początku XX w. raczej należy mówić 
o  ubytkach niż nabytkach. Renowa-
cja kościoła w latach 1892-1894 spo-
wodowała przeniesienie zbiorów do 
południowej wieży kościoła. Umiesz-
czenie zabytkowych książek w  nie-
opalanym, ciasnym pomieszczeniu na 
wysokiej wieży bardzo destrukcyjnie 
wpłynęło na stan ich zachowania.

Po powstaniu w Legnicy nowej Bi-
blioteki Miejskiej w  budynku Gim-
nazjum, przeniesiono tam w  1915  r. 
także zbiory z  wieży kościoła. Ich 
wielkość szacowano w  tym czasie na 
5  331  tomów (jak notował Arnold 
zum Winkel, kronikarz Legnicy).

W czasie drugiej wojny światowej 
zbiory biblioteki kościoła św. św. Pio-
tra i  Pawła wraz z  innymi zabytkowy-
mi księgozbiorami legnickimi zostały 

ewakuowane i  rozmieszczone w  róż-
nych skrytkach w  okolicach Jele-
niej Góry. To, co odnaleziono, trafiło 
w 1948 r. do Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu. Odzyskana część biblio-
teki petro-paulińskiej zawierała najstar-
szy jej fragment, pochodzący ze zbio-
rów kolegiackich i kartuzów. W 1960 r. 
na jednej z  wież kościoła św. św. Pio-
tra i  Pawła odnaleziono przypadkowo 
schowek, który zawierał także pokaźną 
część dawnego księgozbioru. Ze wzglę-
du na warunki, w jakich książki znajdo-
wały się na wieży, w  tej partii odnoto-
wano duże straty na skutek butwienia 
kart i  całych woluminów, utraty okła-
dzin, a  także dewastacji dokonanych 
przez tzw. poszukiwaczy skarbów. Część 
książek dotarła do Wrocławia w posta-
ci bezładnego stosu zniszczonych blo-
ków, luźnych okładzin lub ich fragmen-
tów oraz pojedynczych kart. Dzięki 
prowadzonym w ostatnich latach bada-
niom udało się przywrócić kilkudziesię-
ciu woluminom ich pierwotny wygląd, 
łącząc luźną okładzinę z właściwym blo-
kiem książki.

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

5 | Stan 
zachowania części 
zbiorów biblioteki 
św. św. Piotra 
i Pawła w Legnicy, 
odnalezionych 
w 1960 r. w skrytce 
na wieży kościoła 
– na pierwszym 
planie inkunabuł: 
S. Hieronymus: 
Epistolae. Rom, 
1468. 2º, t. 2 (unikat 
krajowy)

6 | Efekty pracy nad 
identyfikacją jednej 
z uszkodzonych opraw: 
odnaleziona część 
oderwanej przedniej 
okładziny dopasowana 
prawidłowo do 
pierwotnego woluminu

(wszystkie obiekty 
ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu; fot. 1-4 – 
Pracownia Reprografii 
i Digitalizacji BUWr; 
5, 6 – dokumentacja 
fotograficzna Oddziału 
Konserwacji Zbiorów 
Specjalnych BUWr)5
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Publikacja Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na zie-
miach polskich w XIX wieku pod redakcją Kamili Kłudkiewicz i Michała 

Mencfela to wydane w 2014 r. materiały konferencji zorganizowanej dwa lata 
wcześniej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk przy wsparciu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Funda-
cji Zakłady Kórnickie. Jednocześnie jest to czwarty tom 
wydawnictwa NIMOZ w serii Biblioteka Narodowego In-
stytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w której do tej 
pory ukazały się ponadto: Problematyka autentyczności 
dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – pra-
wo (t. 1, 2012), Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, 
kontekst, perspektywy rozwoju (raport) (t. 2, 2012), Mu-
zea i uczenie się przez całe życie – podręcznik europejski 
(t. 3, 2013) oraz Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony 
muzeów i zbiorów przed pożarem (t. 5, 2014).

Miłośnictwo rzeczy, w ramach określonego w podtytu-
le zagadnienia kolekcjonerstwa dziewiętnastowiecznego, 
porusza takie tematy, jak: zbiory grafiki, rysunku, rzeź-
by, malarstwa, sztuki starożytnej i numizmatyczne, ko-
lekcje arystokracji oraz burżuazji, zbiory prywatne, mu-
zealne, kolekcje należące do artystów i gabinety osobli-
wości, aspekty polityczne kolekcjonerstwa i budowanie za 

jego pomocą polskiej tożsamości kulturowej. Wiek XIX stanowi, wedle słów 
redaktorów tomu, znakomity punkt wyjścia do rozważań nad związkami hi-
storii, narodów i kapitału, których spotkanie w tym stuleciu znalazło odbi-
cie w kształcie ekspozycji muzealnej w nowoczesnym rozumieniu. Przyniósł 
on także narodziny nowoczesnego rynku dzieł sztuki. Artykuły zawarte w to-

mie pozwalają poszerzyć perspektywę badawczą tej epoki 
o marginalizowane wcześniej zbiory i zaproponować nowe 
odczytania kolekcji uprzednio już opisywanych. Nie wy-
czerpują jednak tematu, który w miarę podejmowania ko-
lejnych badań okazuje się coraz bardziej złożony; obok ko-
jarzonego w oczywisty sposób z kolekcjonerstwem dzie-
więtnastowiecznym nurtu patriotycznego i romantycz-
nego uwagi wymagają inne, równie istotne nurty. Tak-
że do ich lepszego poznania zachęcić może lektura niniej-
szej publikacji.

Na niemal 450 stronach Miłośnictwa rzeczy, obok sie-
demnastu zilustrowanych kolorowymi zdjęciami artyku-
łów autorstwa uznanych badaczy tematu, znalazło się 
również omówienie historii i obecnego stanu badań oraz 
indeks nazwisk. 

Publikacja przekazywana jest instytucjom kultury 
przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; 
osoby zainteresowane mogą kontaktować się z wydawcą. 

MIŁOŚNICTWO RZECZY
Spotkanie z książką

Zachowane w  Bibliotece Uniwer-
syteckiej we  Wrocławiu pozostało-
ści księgozbioru dawnej biblioteki ko-
ścioła św. św. Piotra i Pawła w Legnicy 
mają dużą wartość naukową i  zabyt-
kową. To nadal – przytaczając określe-
nie dziewiętnastowiecznego bibliote-
karza Petersa – „einen Schatz von au-
ßerordentlichem Werte” (skarb o  nie-
zwykłej wartości) (F. Bahlow, Die Kir-
chenbibliothek…, s. 163).

Kolekcja inkunabułów zawie-
ra obecnie 279 woluminów, a  gru-
pa druków XVI-XVIII  w., wraz ze 

zbiorem pastora Langego – 1  177. 
Dar pastora Reimanna został sy-
gnaturowo wydzielony i  obejmu-
je 448 woluminów, w  których opra-
wionych jest 15 524 drobnych dru-
ków. Legnicki księgozbiór jest jesz-
cze w trakcie katalogowania, dlatego 
podane liczby mogą nie być do koń-
ca precyzyjne.

Wszystkie woluminy w  bibliotece 
opatrywane były znakiem własnościo-
wym, identyfikującym dzisiaj ich pro-
weniencję. W  chronologicznie naj-
starszej części (do XVIII  w.) jest to 

prostokątny ekslibris na wyklejce z za-
pisem: „Eigenthum / der / Petro-Pau-
linischen / Kirchen-Bibliothek”.

Pod względem zawartości księgo-
zbiór ma niejednorodny charakter, 
co jest efektem dziejów jego narasta-
nia. Poza bezdyskusyjną wartością 
inkunabułów (wśród nich jest m.in. 
krakowskie wydanie Turrecrema-
ty), duże znaczenie mają dziś zacho-
wane liczne druki autorów reforma-
cyjnych (Husa, Hieronima z  Pragi, 
Erazma z  Rotterdamu, Lutra), szes-
nasto- i  siedemnastowieczne edycje 
dzieł historycznych (autorstwa Al-
berta Krantza, Hageciusa, Nicefora 
Gregorasa) czy wielotomowe wyda-
nie Scriptores Rerum Germanicarum. 
Kilkanaście tysięcy zachowanych 
druków okolicznościowych z  kolek-
cji Reimanna stanowi obecnie nie-
zwykle wartościowy warsztat dla ba-
dań biograficznych, genealogicznych 
i  kulturalnych. Ważnym materiałem 
badawczym są także liczne zabytko-
we oprawy, w tym często występują-
ca oprawa wrocławska o  charaktery-
stycznym zdobnictwie.

Weronika Karlak
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Wystawa nabytków 
w Zamku Królewskim 
na Wawelu

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

Od wielu lat Zamek Kró-
lewski na Wawelu pre-
zentuje na specjalnych 
pokazach pozyskane mu-

zealia. Tym razem zostały zaprezen-
towane nabytki z  roku 2014. Ekspo-
nowany zespół jest liczebnie mniejszy 
niż w latach poprzednich, lecz tworzą 

go piękne dzieła sztuki i pamiątki hi-
storyczne, obejmujące okazy malar-
stwa i  rzemiosła artystycznego. Pozy-
skano je, dokonując zakupów na au-
kcjach w  kraju i  za granicą, nabywa-
jąc od prywatnych posiadaczy, a  tak-
że otrzymując w  formie depozytów 
i darów. Muzealia do zbiorów zamku 

trafiły w  różnej kondycji. Większość 
z  nich przeszła przez wawelskie pra-
cownie konserwatorskie. Dzięki ta-
lentowi konserwatorów odzyska-
ły wiele z  pierwotnych walorów ar-
tystycznych. Opublikowany katalog 
wystawy przynosi szczegółowe infor-
macje o każdym z eksponatów.

1
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Za najcenniejszy nabytek minio-
nego roku wypada uznać obraz „Ka-
pitulacja wojsk Michała Szeina pod 
Smoleńskiem w roku 1634”. Droga na 
Wawel tego ważnego dokumentu dla 
polskiej historii związała się ze spory-
mi emocjami. Pod koniec roku 2013 
obraz wystawił na aukcji jeden z nie-
mieckich antykwariatów. Nie udało 
się go wówczas zakupić. Wawel prze-
grał z anonimowym uczestnikiem au-
kcji. Szczęśliwie, ów nabywca nie wy-
wiązał się z  umowy i  nie zapłacił za 
obraz. W tej sytuacji, w pół roku póź-
niej antykwariat zaoferował zamko-
wi zakup, z  czego skwapliwie skorzy-
stano. W ten sposób zbiory wawelskie 
wzbogaciła ilustracja dotycząca jed-
nego z  najświetniejszych militarnych 
zwycięstw odniesionych przez wojska 
Rzeczypospolitej za panowania króla 
Władysława IV.

Szczególną troską na Wawelu jest 
otaczany zbiór porcelany ze słynnej 
królewskiej manufaktury w Miśni. Jej 
podstawę stanowi kolekcja Tadeusza 
Wierzejskiego, ofiarowana przez tego 
wybitnego kolekcjonera w roku 1966 
dla upamiętnienia tysięcznej rocznicy 
chrztu Polski. Zainteresowanie mu-
zeum budzą przede wszystkim wyro-
by z najwcześniejszego okresu działal-
ności wytwórni, a zwłaszcza te, które 
powstały na zamówienie Augusta II 
i  Augusta III oraz polskich osobisto-
ści związanych z saskim dworem. To-
też za ogromny sukces wypada uznać 
zakupienie wyrobów miśnieńskich 
z pierwszej połowy XVIII stulecia. Są 
to dzieła Johanna Joachima Kaendlera 
(1706-1775), najwybitniejszego z  ar-
tystów zatrudnionych w  Miśni. Cu-
kiernica, ozdobiona delikatnymi mo-
tywami kwiatowymi oraz kartusza-
mi z  herbami Sułkowskich i  rodziny 

Stein zu Jettingen, wchodziła w skład 
liczącego ponad tysiąc sztuk serwi-
su stołowego, wykonanego w  latach 
1735-1737 dla faworyta Augusta III 
− księcia Aleksandra Józefa Sułkow-
skiego i jego żony Marii Anny. Naczy-
nie dołączy do kilku innych posiada-
nych przez zamek elementów tego ze-
społu, wysoko cenionego i  poszuki-
wanego przez kolekcjonerów. Naj-
słynniejszym dziełem miśnieńskiej 

wytwórni jest jednak serwis zwany 
łabędzim, złożony pierwotnie z  oko-
ło trzech tysięcy elementów, wyko-
nany w latach 1738-1740, na zlecenie 
Henryka Brühla, późniejszego mini-
stra króla Augusta III, z  okazji ślubu 
Brühla z  Marią Anną Kolowrat-Kra-
kowský. Obejmował on naczynia, 
przedmioty dekoracyjne i sztućce. Za-
kupione dwa stalowe widelce z porce-
lanowymi trzonkami, ozdobionymi 

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

1 | Malarz nieznany, „Kapitulacja wojsk Michała 
Szeina pod Smoleńskiem w roku 1634”, olej, 
płótno

2 | Kula bukszpanowa, druga ćwierć XVI w., 
wyrób niderlandzki 

3 | Cukiernica z serwisu Sułkowskiego, 
1735-1737, porcelana, wg modelu 
Johanna Joachima Kaendlera, Królewska 
Manufaktura Porcelany w Miśni  

2

3

   Spotkania z Zabytkami       5-6  2015    |   55



Z WIZYTĄ W MUZEUM

drobnymi kwiatami i  tarczami z  her-
bami wspomnianej pary małżonków, 
są obiektami największej rzadkości.

Wśród pozyskanych w  minionym 
roku muzealiów najliczniejszy zespół 
tworzą srebra. Przybyły barokowe na-
czynia stołowe (półmiski, solniczki, 
wazka, kubki, dzbanek do kawy), po-
wstałe w wieku XVII i XVIII, w cie-
szących się renomą warsztatach nie-
mieckich, takich jak Augsburg i  No-
rymberga, oraz w  Gdańsku, a  także 
wykonane w  pracowniach złotników 
czynnych w  mniejszych ośrodkach – 
w Lesznie i Rewalu.

Wyjątkowe znaczenie ma skrom-
na, niewielka grafika z  roku 1855, 
będąca dokumentacją galerii portre-
tów rodziny Sapiehów w kościele pa-
rafialnym w Kodniu. Zespół 72 wize-
runków, sprawionych dla kodeńskiej 
świątyni w roku 1709 na zlecenie Jana 
Fryderyka Sapiehy, kanclerza wielkie-
go litewskiego, Zamek Królewski na-
był w roku 2010 od Michała Sapiehy, 
potomka fundatora.

Wśród pozyskanych obiektów 
znajdują się także m.in. miniaturo-
wy portret króla Augusta III (1696- 

-1760), z  pierwszych lat panowania 
monarchy, zakupiony na aukcji w fir-
mie Christie’s w  Londynie, srebrny 
kalendarz, tzw. wieczny, wyrób nie-
miecki z drugiej połowy wieku XVII, 
złoty pierścionek z  czasu około roku 
1700, tłok pieczętny z herbem Zado-
ra, datowany na wiek XVII oraz tzw. 
kula bukszpanowa, z  miniaturowy-
mi rzeźbami przedstawiającymi sceny 
z dziejów Dawida, wyrób niderlandz-
ki z  drugiej ćwierci wieku XVI. Za-
sób wawelskiej zbrojowni wzbogaciła 
strzelba dubeltówka, z zamkiem skał-
kowym, oznaczona monogramem FR 
króla Prus Fryderyka II Wielkiego. 
Strzelbę wykonał w  Warszawie rusz-
nikarz Carl Wagner.

Bardzo interesującą pamiątką hi-
storyczną, przypominającą o  wielo-
wyznaniowej tradycji Rzeczypospoli-
tej, jest miedziana tablica inskrypcyj-
na upamiętniająca członków rodziny 
Żeleńskich, herbu Ciołek, wyznania 
ariańskiego i  kalwińskiego. Wykona-
no ją w  roku 1783, na zlecenie Mar-
cina Stanisława Żeleńskiego, z  oka-
zji przeniesienia prochów jego przod-
ków z  dawnego zboru w  Lucjanowi-
cach (Łuczanowicach), opodal Krako-
wa, do usypanej tamże mogiły w for-
mie kopca.

O emocjonalnym związku z  Wa-
welem świadczą dary dla Zamku Kró-
lewskiego. W minionym roku od Wi-
tolda Dudzińskiego z Poznania otrzy-
mano talerzyk deserowy z  serwisu 
używanego przez prezydenta Ignace-
go Mościckiego (Ćmielów, lata 1933- 
-1934), a  z  zapisu testamentowego 
mieszkającej w  Krakowie lwowianki, 
Zofii Godzińskiej, trafił do zbiorów 
sekretarzyk, wykonany najpewniej we 
Lwowie około roku 1810.

Wawelska wystawa jest czynna 
w czerwcu i lipcu bieżącego roku.

Jerzy T. Petrus

W Muzeum Żup Kra-
kowskich Wieliczka 
czynna jest wystawa 
„Blask kamieni. Oka-

zy mineralogiczne i  kamienie ozdob-
ne w sztuce”. Pokazano na niej najcen-
niejsze minerały, skały oraz kamienie 
pochodzenia organicznego (perły, ko-
rale, bursztyn). Tak cenione dziś dia-
menty, szmaragdy, rubiny czy szafi-
ry nie zawsze były bowiem uważane 
za kamienie najszlachetniejsze. Staro-
żytność preferowała turkusy, lapis la-
zuli, ametysty, jaspisy i karneole, Chi-
ny i  prekolumbijski Meksyk – jadeit, 
a tylko Rzym – szafiry i szmaragdy.

W przeszłości kamienie były ce-
nione nie tylko za piękno barw 
i blask, ale także przez wiarę w ich do-
broczynny wpływ. Miały mieć moc 
magiczną i  uzdrowicielską (dlatego 
np. w pasie rycerskim z XVI w. można 
zobaczyć czerwony krwawnik – ulu-
biony amulet wojowników). Składa-
ne były w  ofierze religijnej oraz wy-
pełniały skarbce i korony monarchów. 
Uosabiały bogactwo i  władzę, budzi-
ły zachwyt i  pożądanie. Ponieważ od 
zawsze fascynowały ludzi wszystkich 
kultur, wystawa prezentuje sposoby 
ich wykorzystania od czasów najdaw-
niejszych. Ukazuje obiekty archeolo-
giczne, zabytki sztuki, biżuterii i  rze-
miosła artystycznego z  różnych epok 
(akcesoria stroju, broni, paramenty li-
turgiczne, drogocenne szkatułki, ze-
gary, itp.).

Wyroby kamienne pozostają naj-
trwalszymi świadkami przeszłości. 
Prawdopodobnie najwcześniej zwró-
cono uwagę na wytrzymałość kamie-
ni, ale z  pewnością dostrzegano tak-
że piękno materiału już w  narzę-
dziach z  epoki kamiennej (obsydia-
nowe i  krzemienne są eksponowane 
na wystawie). Starożytne cywiliza-
cje wykorzystywały kamień do celów 
zdobniczych na dużą skalę: w  ozdo-
bach, rzeźbach i przedmiotach użyt-
kowych. Egipcjanie do perfekcji opa-
nowali sztukę obróbki najtwardszych 
nawet skał. Używali m.in. bazal-
tu i  granitu, w  którym wyrzeźbiono 
prezentowaną na wystawie figurkę 
klęczącego mężczyzny (XXVI dyna-
stia, ok. 650-600 p.n.e.). Surowcem 

4 | Para widelców z serwisu łabędziego, 1738-
-1740, porcelana, srebro złocone, stal, 
wg modelu Johanna Joachima Kaendlera, 
Królewska Manufaktura Porcelany w Miśni 

(zdjęcia: 1, 3, 4 – Anna Stankiewicz, 2 – Dariusz 
Błażewski) 

...............................................................................
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szczególnie często stosowanym, za-
równo ze względu na walory este-
tyczne, jak i  łatwiejszą obróbkę, był 
tzw. alabaster egipski (trawertyn). 
Egipskie naczynia z  okresu Nowego 
Państwa pozwalają dostrzec umie-
jętne wykorzystywanie jego wstę-
gowych uwarstwień, a  w  przypad-
ku cienkich, wypolerowanych ścia-
nek także niezwykłe walory prze-
nikającego światła. Do najstarszych 

eksponowanych zabytków należą 
unikatowe w  polskich zbiorach pie-
częcie cylindryczne (Mezopotamia, 
ok. 2500-2200 p.n.e., V-IV w. p.n.e.). 
Wykonane z lapis lazuli, jaspisu i ser-
pentynitu, z dekoracją rytą na ich po-
wierzchni, pozwalały na odtwarzanie 
w plastycznym materiale (np. glinie) 
całych fryzów dekoracyjnych ze sce-
nami walk ze zwierzętami, babiloń-
skiego kapłana i bóstw. Na wystawie 

nie brak także późniejszych gemm 
oraz tłoków pieczętnych z kamienia-
mi jubilerskimi, m.in. w  formie bre-
loków i sygnetów.

Ekspozycja w  Wieliczce stwa-
rza niecodzienną okazję do porów-
nania form biżuterii, poczynając od 
tych pochodzących z  wykopalisk 
(kolia z  bursztynu z  wczesnej epo-
ki brązu, zdobione granatami ozdo-
by merowińskie z  Montedur we 

Blask kamieni
.........................................................................................................................................

1 | Pas rycerski, XVI w. 
(w zbiorach Muzeum 
Piastów Śląskich 
w Brzegu)

2 | Fragment krzyża 
relikwiarzowego, rozety 
ok. 1500 r., konstrukcja 
1652 r., Christoph 
Waltenberger (własność 
parafii św. Jakuba i św. 
Agnieszki w Nysie) 

3 | Zawieszenie i krzyż, 
Siedmiogród, XVIII- 
-XIX w. (Salon Antyków 
Kolekcjoner, Nowy Sącz)

4 | Grzebienie 
z bursztynem oraz 
granatami, połowa 
XIX w. (w zbiorach 
Adama Leja)

1 2
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Francji), przez kameryzowane klej-
noty z  XVIII i  XIX  w., po biżuterię 
w  stylistyce art déco z  lat dwudzie-
stych XX  w. Urok kamieni szlachet-
nych można dostrzec na malarskich 
przedstawieniach ikonograficznych 
(XVI-XIX w.). Liczne portrety przy-
pominają czasy, kiedy olśniewający 

przepychem i  blaskiem klejnotów 
strój zdradzał wysoki status spo-
łeczny. Suknia Marii Medycejskiej 
na jej ślub z  Henrykiem Nawarskim 
w  1600  r. była wyhaftowana 32 tys. 
pereł i 3 tys. diamentów, co sprawiało, 
że trzeba było podtrzymywać królo-
wą, by nie upadała pod jej ciężarem...

Wystawa, zorganizowana wspól-
nie z Muzeum Mineralogicznym Uni-
wersytetu Wrocławskiego, czynna jest 
w  Zamku Żupnym w  Wieliczce (ul. 
Zamkowa 8) w dniach od 17 kwietnia 
do 30 sierpnia 2015 r.

Klementyna Ochniak-Dudek

5 | Szkatułka agatowa, Francja, XIX w. 
(w zbiorach Adama Leja)

6 | Cesarzowa Maria Teresa Habsburg, XVIII w., 
Martin Meytens (?), olej, płótno (depozyt 
Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej  z kolekcji 
Ireneusza Seneckiego)

7 | Królowa Anna Austriaczka, Lwów, koniec 
XVI w., olej, deska (w zbiorach Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego)

5
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W Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu czyn-
na jest (od 16.03. do 
15.06. 2015 r.) wy-

stawa „Stwórcze ręce. Sztuka meta-
lu doby modernizmu we Wro-
cławiu”. Jest to wyjątkowa oka-
zja poznania dorobku artystycz-
nego kilku bardzo utalentowa-
nych rzemieślników pracują-
cych w pierwszej połowie XX w. 
w dość trudnym tworzywie, ja-
kim był metal, a w szczególno-
ści: srebro, brąz, mosiądz i żela-
zo. Bohaterów tej wystawy łą-
czy przede wszystkim to, iż po-
zostają oni twórcami prawie nie-
znanymi, zapomnianymi i nie-
obecnymi w badaniach nad sztu-
ką i rzemiosłem wrocławskim 
XX w. A  przecież pierwsza ter-
cja tego stulecia w stolicy Śląska 
była okresem szczególnym – cza-
sem, w którym obserwujemy nie-
zwykle intensywny rozwój mo-
dernistycznej architektury (np. 
działalność Maxa Berga, Hansa 
Poelziga, Adolfa Radinga i Han-
sa Scharouna), sukcesy odnosi-
ła cała plejada wybitnych ma-
larzy (m.in. Otto Mueler, Ale-
xander Kanoldt, Oskar Schlem-
mer) i rozkwitały talenty rzeźbia-
rzy – Theodora von Gosena i Ro-
berta Bednorza. To właśnie wów-
czas zreformowane uczelnie arty-
styczne stały się wyjątkowo atrak-
cyjnym miejscem także dla przy-
byszów z zewnątrz, którzy zaczy-
nali postrzegać Wrocław jako je-
den z głównych ośrodków nowo-
czesnej sztuki w Europie Środko-
wej. I w tym bogactwie zjawisk 
artystycznych oraz ciekawych in-
dywidualności do dzisiaj zabra-
kło miejsca dla tych, których pra-
ce znakomicie – jak się okaza-
ło – wpisują się w nurt szeroko 

pojmowanego modernizmu. Złotni-
cy, kowale, projektanci form użytko-
wych i wzorów dla wyrobów przemy-
słowych (dzisiaj zapewne powiedzie-
libyśmy – designerzy) tworzyli dzieła 

o niekwestionowanych walorach es-
tetycznych, wyróżniające się orygi-
nalnością i pomysłowością. Z  dużą 
wrażliwością na zmiany stylistyczne 
w sztuce projektowali i wykonywali 
swoje wyroby, którymi upominali się 
o uznanie odradzającej się pozycji rze-
miosła artystycznego. 

Wystawa „Stwórcze ręce. Sztuka 
metalu doby modernizmu we Wrocła-
wiu” jest pierwszą tego typu prezen-
tacją – przywraca dorobek zapozna-
nych rzemieślników do obiegu wy-

stawienniczego oraz naukowego. 
Czyni ich twórczość lepiej zna-
ną, wartą analizowania, podzi-
wiania i badawczej refleksji. Jest 
tylko i wyłącznie punktem wyj-
ścia, a nie podsumowaniem na-
szego stanu wiedzy na ten te-
mat. Ma za zadanie uzmysłowić, 
jak wiele jeszcze zjawisk arty-
stycznych przedwojennego Wro-
cławia wymaga żmudnych kwe-
rend i czasochłonnych studiów, 
jak liczne jeszcze niespodzian-
ki mogą się w związku z kon-
tynuacją tego typu badań poja-
wić. Wystawa niesie ze sobą zro-
zumiały – acz jej autorzy od po-
czątku prac nad tym przedsię-
wzięciem byli tego w pełni świa-
domi – niedosyt. Nie jesteśmy 
jeszcze na tym etapie – zarówno 
naukowym, jak i wystawienni-
czym – aby poddać te dzieła pre-
cyzyjnej analizie kontekstowej, 
wskazać ich proweniencje styli-
styczne, a wreszcie też zaprezen-
tować w szerszym zakresie wyro-
by o przeznaczeniu świeckim. Te 
ostatnie w oryginałach i w zbio-
rach muzealnych prawie się nie 
zachowały. Zrezygnowaliśmy 
także z pokazania metalowych 
dzieł artystów już rozpoznanych, 
wielokrotnie publicznie omawia-
nych i eksponowanych, takich 
jak chociażby Ignatius Taschner 

Stwórcze ręce
.........................................................................................................................................

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

| Erich Adolf, Figura anioła, 1936, 
mosiądz kuty, repusowany, srebrzony, 
Koźle, kościół św. św. Zygmunta i Jadwigi 
Śląskiej

(fot. Arkadiusz Podstawka) 
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Wystawie „Stwórcze ręce – sztuka metalu doby modernizmu we Wrocła-
wiu” towarzyszy obszerny katalog. W zamieszczonym do niego wstępie 

dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski podkreśla, 
że – w przeciwieństwie do organizowania wystaw muzealnych zwykle w celu 
podsumowania pewnego etapu wiedzy lub pokazania muzealnych kolekcji – 
tę ekspozycję przygotowano, aby przybliżyć fragment „pewnej szczególne-
go typu spuścizny artystycznej Wrocławia”, którą są prace mało znanych 
i w niewielkim stopniu zbadanych artystów- 
-rzemieślników działających na Dolnym Ślą-
sku w pierwszej połowie XX w. Kolejne roz-
działy w katalogu poświęcone są twórczości 
dwóch śląskich artystów tego okresu. Kata-
rzyna Bożek przedstawia prace wrocławskie-
go mistrza złotniczego Ericha Adolfa, jed-
nego z nielicznych rzemieślników wrocław-
skich, którzy promowali swoje wyroby − złot-
nik wydawał w tym celu broszurę Schaffende 
Hände – Stwórcze ręce. Kurator wystawy Ja-
cek Witecki opisuje z kolei dorobek Jarosla-
va Vonki, mistrza kowalstwa artystycznego. 
Ciekawostką są reprodukcje zdjęć z archiwum 
ucznia Vonki, Josefa Peška, czeskiego arty-
sty-rzemieślnika, dokumentujące prace i pro-
jekty mistrza.

W drugiej części katalogu zamieszczona jest prezentacja 120 eksponatów 
z wystawy, głównie wykonanych przez Ericha Adolfa, Hansa Adolfa, Jaroslava 
Vonkę, a także przez kilku konkurujących z nimi rzemieślników, w tym Alberta 
Greinera i Tillmanna Schmitza. Są to m.in. monstrancje, relikwiarze, kielichy 
mszalne, cyboria, krucyfiksy, figury aniołów, antepedium ołtarza głównego 
z kościoła św. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej, kustodie, pateny komunijne, 
świeczniki ołtarzowe i paschalne, kinkiety, medale okolicznościowe, puchary. 

Szczegółowe noty informują o dacie powstania 
obiektów, materiale, wymiarach, są tu też pre-
cyzyjne opisy inskrypcji i zdobiących przedsta-
wień. Bardzo dobrej jakości zdjęcia dają czytel-
nikom wyobrażenie o wartości obiektów.

Oprócz zwykle zamieszczanej bibliografii, 
w katalogu znajdują się też indeksy osób i miej-
scowości oraz spis nazw firm, wymienionych 
w publikacji.

Katalog to niejedyne wydawnictwo uzupeł-
niające wystawę. Muzeum przygotowało rów-
nież niespodziankę dla dzieci – informator 
o wystawie, napisany przez Iwonę Gołaj. Kolo-
rowa, ciekawa edytorsko broszura w przystępny 
sposób opowiada o ekspozycji. 

Katalog (cena: 90 zł) oraz informator (cena: 
12 zł) są do nabycia w muzealnym sklepiku.

SZTUKA METALU DOBY MODERNIZMU WE WROCŁAWIU
Spotkanie z książką

czy Theodor von Gosen. Za to skon-
centrowaliśmy się na udostępnieniu 
wyrobów złotniczych i dzieł kowal-
stwa artystycznego tych twórców, 
którzy jeszcze nigdy takiej prezenta-
cji nie mieli. 

Należy do nich bez wątpienia 
Tillmann Schmitz (1868-1923) – 
czołowy reprezentant wrocławskiej 
secesji w zakresie rzemiosła arty-
stycznego, parający się złotnictwem, 
srebrnictwem, cyzelerstwem, szero-
ko pojętą metaloplastyką oraz kon-
serwacją wyrobów metalowych. Spe-
cjalizujący się zarówno w wyrobach 
sakralnych, jak i w różnorodnej wy-
twórczości świeckiej, wykonywa-
nej na podstawie wzorców własnych 
i czołowych artystów wrocławskich 
początków XX w. Ciekawymi indy-
widualnościami wystawy są również 
złotnicy, pracujący przede wszyst-
kim w ramach coraz intensywniej 
rozwijającego się w pierwszej poło-
wie XX w. na terenie Dolnego Śląska 
i  Opolszczyzny mecenatu kościel-
nego – Erich Adolf (1888-1965) 
i jego syn Hans (1911-1983) oraz 

pochodzący z Essen Albert Greiner 
(1903-1964). Ci konkurujący ze 
sobą rzemieślnicy tworzyli wyroby 
sakralne zarówno w duchu historycz-
nym, jak i w coraz bardziej popular-
nej – i tych staraliśmy się zaprezen-
tować na naszej wystawie jak najwię-
cej – stylistyce modernistycznej. Ich 
naczynia liturgiczne, ale także ambit-
ne elementy wyposażenia świątyń ka-
tolickich (np. ołtarze i chrzcielnice) 
wyznaczają poziom wrocławskiego 
złotnictwa pierwszej połowy XX  w. 
Adolfowie byli laureatami licznych 
nagród i wyróżnień na wielu wysta-
wach (m.in. drugiej nagrody i zło-
tego medalu na Wystawie Świato-
wej w Paryżu w 1937 r.) oraz targach 
rzemiosł artystycznych i złotniczych 
(we Frankfurcie nad Menem i w Lip-
sku). Ważnymi indywidualnościami 
wystawy pozostają również nauczy-
ciele wrocławskiej Miejskiej Szko-
ły Rzemiosła i Przemysłu Artystycz-
nego. Są nimi: zatrudniony na stano-
wisku profesora w 1913 r., a urodzo-
ny na Górnym Śląsku i wykształco-
ny w Bawarii złotnik i metaloplastyk 

– Hans Beyssell ( Johannes Bey-
sell) oraz pochodzący ze Szwajca-
rii architekt, malarz i projektant 
form użytkowych, profesor wspo-
mnianej uczelni w latach 1908-1934  
– Gebhard Utinger (1879-1960). 

To właśnie wyroby tych artystów, 
rzemieślników i pedagogów składają 
się na prezentację wystawową. Są one 
traktowane przez twórców ekspozycji 
jako swoisty pretekst do podjęcia jesz-
cze bardziej dociekliwych studiów nad 
wrocławskim rzemiosłem artystycz-
nym pierwszej połowy poprzedniego 
stulecia. Są tematem, którego badania 
naukowe i muzealnicze oprócz walo-
rów poznawczych niosą ze sobą także 
przeogromną satysfakcję i radość. Ufa-
my, że to także widoczne jest na ekspo-
zycji. Naszą ambicją było pokazać rze-
czy ładne, intrygujące i w dalszym cią-
gu nieco zagadkowe. 

Ta ostatnia cecha wspaniale rów-
nież pasuje do wyjątkowego bohatera 
wystawy „Stwórcze ręce”, którym stał 
się Jaroslav Vonka.

Piotr Oszczanowski 
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Jaroslav Vonka  
– kowal artysta

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

Na wystawie „Stwórcze 
ręce. Sztuka metalu doby 
modernizmu we Wro-
cławiu” kowalstwo arty-

styczne reprezentuje Jaroslav Vonka 
(1875-1952). Bogata twórczość tego 
artysty wydaje się dziś jednym z  cie-
kawszych zjawisk w  sztuce Wrocła-
wia tego okresu. Osoba Vonki, niemal 

zupełnie zapomniana po roku 1945, 
została wydobyta z  cienia dopie-
ro w  latach osiemdziesiątych XX  w. 
Stopniowa rekonstrukcja artystycz-
nej spuścizny, zachowanej fragmen-
tarycznie w  zbiorach muzealnych, 
w przestrzeni miejskiej oraz w rękach 
prywatnych, a  także uzyskanie do-
stępu do prywatnego archiwum li-
stów, notatek i  rysunków pozwalają 
dziś dostrzec w osobie Jaroslava Von-
ki nie tylko ambitnego, wszechstron-
nego twórcę, mistrza wszelkich tech-
nik pracy w metalu, ale też wybitnego 
wrocławianina, związanego ze stoli-
cą Dolnego Śląska przez ponad czter-
dzieści lat. W tym czasie Jaroslav Von-
ka stał się inicjatorem ożywienia wro-
cławskiego kowalstwa artystycznego, 
stawiając czoło jego wielkim osiągnię-
ciom z  doby renesansu i  baroku. Za-
adaptował nowoczesne stylistyki art 
déco i ekspresjonizmu, tworząc indy-
widualny styl, odpowiadający wymo-
gom epoki. Rozmiar jego artystycz-
nego dorobku, pomimo powojennych 
strat i  zaniedbań, wywołuje dziś re-
spekt i zastanowienie.

Jaroslav Vonka urodził się 29 mar-
ca 1875  r. w  Hořicach, niewielkim 
mieście w północno-zachodnich Cze-
chach, znanym z  tradycji rzemiosła 
kamieniarskiego, którym trudnił się 
ojciec Vonki, Jan. Zainteresowanie 
kowalstwem rozwinął bardzo wcze-
śnie. Po ukończeniu szkoły podjął na-
ukę zawodu. Już jako młody czelad-
nik kontynuował pracę w warsztatach 
niemieckich: w Lipsku, Dreźnie i Ber-
linie. Szybko zyskał renomę jako zdol-
ny artysta i  brał udział w  czołowych 
realizacjach kowalskich. Równocze-
śnie uczęszczał na zajęcia w  Szkole 

Przemysłu Artystycznego, prowadzo-
ne przez rzeźbiarza Fritza Klimscha, 
artysty, który obok m.in. Maxa Lie-
bermanna, Ernsta Barlacha, Augu-
sta Gaula stał się jednym z założycie-
li powstałego w  1898  r. stowarzysze-
nia berlińskiej secesji. W  ten sposób 
Vonka zetknął się z rodzącym się arty-
stycznym ruchem, który zmienił obli-
cze sztuki współczesnej. 

W 1897 r. Vonka opuścił gościnny 
Berlin, wyruszając w sześcioletnią po-
dróż. Odwiedził Odessę, Petersburg, 
Kraków, Essen i  Brno. W  1903  r. 
otrzymał zaproszenie do Wrocławia, 
gdzie w niedawno założonej Miejskiej 
Szkole Rzemiosł objął posadę nauczy-
ciela kowalstwa.

Wczesne prace Jaroslawa Von-
ki we Wrocławiu, jak kraty okienne, 
nadświetle i  balustrady w  domu ar-
chitekta Paula Ehrlicha czy krucy-
fiks ołtarzowy dla powstającego wła-
śnie kościoła św. Jerzego Męczenni-
ka na wrocławskim Brochowie, utrzy-
mane są jeszcze w  secesyjnej stylisty-
ce. Z tego okresu pochodzą też kraty 
bramne wrocławskiej Wyższej Szkoły 

1 | Jaroslav Vonka, 1950 (fotografia ze zbiorów 
rodziny artysty, Hořice)

2 | Chrzcielnica, 1927, Wrocław, kościół 
św. Józefa Robotnika

...............................................................................
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Technicznej (obecnej Politechni-
ki) oraz, w  większości niezachowa-
ne, metaloplastyczne dekoracje szkoły 
dla dziewcząt im. cesarzowej Augusty 
przy ul. Skwierzyńskiej.

W 1921  r. z  inicjatywy swej ma-
cierzystej szkoły Jaroslav Vonka otrzy-
mał tytuł profesorski. W  jego cieszą-
cej się renomą pracowni każdego roku 
kształciło się sześciu uczniów. W tym 
okresie ukształtował się też indywidu-
alny styl Vonki, łączący elementy art 
déco, ekspresjonizmu, kubizmu, sztu-
ki ludowej, wątki baśniowe, historię 
i mitologię.

W takim klimacie utrzymane były 
kraty, okucia i  nadświetla powstałe 
w pierwszej połowie lat dwudziestych 
dla sklepu żelaznego Ottona Schwart-
za przy obecnej ul. B. Drobnera. Z tego 

samego roku pochodzą też elemen-
ty metaloplastyczne budynku Instytu-
tu Technologii Nafty i Węgla. Do arcy-
dzieł powstałych  w latach 1920-1942 
należą także dekoracje budynków 
wrocławskiej hydroelektrowni (1924- 
-1925), chrzcielnica i świecznik z daw-
nego kościoła św. Jadwigi na wrocław-
skich Popowicach (1927, 1934), figu-
ralna krata drzwi banku w  Prudniku 
(ok. 1930), krata Domu Niemieckie-
go Rzemiosła w  Berlinie (1937) oraz 
balustrady i kraty we wrocławskim ra-
tuszu (1934-1936, 1942). Vonka jawi 
się w nich jako utalentowany rzeźbiarz 

używający zarówno klasycznego odle-
wu w brązie, jak i własnej techniki ko-
walskiej. Artysta po mistrzowsku opa-
nował technikę kutych figur, celowo 
pozostawiając na ich powierzchni ślady 
uderzeń narzędzi, nadające rzeźbom 
ekspresyjny, surowy i  jednocześnie 
żywy charakter, podkreślany niekiedy 
przez stonowane polichromie. Zespo-
ły rzeźb tworzyły wspólnie programy 
ikonograficzne. Treści i  symbolika, ja-
kie zawiera jego twórczość, są złożone 
i nietypowe. Czasem trudne do jedno-
znacznej interpretacji, będące swoistą 
erudycyjną grą, przynoszą mnogość 
możliwych znaczeń. Zdają się często 
rodzajem zagadek czy rebusów, któ-
rych rozwikłanie komplikuje niekom-
pletny stan zachowania bogatych nie-
gdyś dekoracji i grup rzeźb.

Przykładem jest będąca wizual-
nym znakiem wystawy figura ogrod-
nika, podlewającego drzewko płynącą 
z  rany w  piersi własną krwią. Figura, 
nawiązująca do antycznego motywu 
„drzewa życia”, symbolu witalności, 
wzrastania i rozwoju, stała pierwotnie 
po lewej stronie tarczy naściennego 
zegara, znanego tylko z  archiwalnej 
fotografii, gdzie po stronie prawej to-
warzyszyła jej postać kobiety niosącej 
odwróconą pochodnię, symbolizują-
ca śmierć. Razem uosabiały nieubła-
gany upływ czasu, przemijanie, począ-
tek i koniec każdego istnienia.

Jaroslav Vonka opuścił Wrocław 
zimą 1944  r., gdy do miasta zbliżała 
się armia radziecka. Po dwumiesięcz-
nej tułaczce schorowany i  wiekowy 
już artysta powrócił do Hořic, gdzie 
znalazł się pod opieką rodziny. Nie 
zdołał już wznowić swej niezwykłej 
twórczości. Zmarł 22 grudnia 1952 r. 
Po kremacji w  Pardubicach prochy 
profesora spoczęły na hořickim cmen-
tarzu w  kutej nagrobnej latarni, wy-
konanej przez Williego Tschernecka, 
jego ucznia i następcę.

Jacek Witecki 

3 | „Kowal”, lata trzydzieste 
XX w. (w zbiorach Muzeum Miedzi 
w Legnicy)

4 | Tarcza zegara, ok. 1930 
(fotografia z archiwum Josefa 
Peška, Hradec Králové)

(zdjęcia: 2, 3 – Arkadiusz Podstawka)

.....................................................
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Jubileusz 
„Panoramy 
Racławickiej”
.............................................................................................................................................

„Panorama Racławicka” – jedyne za-
chowane polskie malowidło pano-
ramowe i  jedno z  niewielu zachowa-
nych w  świecie, swą treścią i  swoimi 
losami tak ściśle związane z  dziejami 
naszej ojczyzny – zawsze była i jest en-
tuzjastycznie przyjmowana przez rze-
sze zwiedzających. Od namalowa-
nia dzieła na przełomie 1893 i 1894 r. 
przez pół wieku eksponowana była 
we Lwowie, a  z  chwilą udostępnie-
nia jej do zwiedzania we Wrocławiu 
w 1985 r. stała się najważniejszą atrak-
cją turystyczną tego miasta. Tak jak 
dawniej, przemawia i dziś do wyobraź-
ni oraz serc widzów. W  dobie kom-
puteryzacji naszego życia „Panorama 
Racławicka” nie jest tylko reliktem 

kultury masowej XIX  w., szacowną 
pamiątką narodową, ale żywym przy-
kładem wybitnego dzieła malarskiego 
i nietypowej formy prezentacji.

Słowem „panorama” (gr. pan – 
wszystko, horama – widzieć) zaczę-
to się posługiwać po 1787  r., kiedy 
to Irlandczyk Robert Barker opaten-
tował wynalazek, pozwalający z  jed-
nego miejsca obejrzeć widok całe-
go miasta. Pierwsze panoramy uzna-
wane były przez współczesnych za 

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

1 | Twórcy „Panoramy Racławickiej” (od lewej): 
Jan Styka, Teodor Axentowicz, Wojciech Kossak, 
Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Włodzimierz 
Tetmajer, Zygmunt Rozwadowski, Wincenty 
Wodzinowski, Michał Sozański

ZABYTKI SZTUKI 
KONWISARSKIEJ

W 2014 r. ukazał się wydany przez Zamek Kró-
lewski na Wawelu katalog Cyna. Zabytki 

sztuki konwisarskiej w zbiorach Zamku Królew-
skiego na Wawelu / Pewter in the Collections of 
The Wawel Royal Castle, autorstwa Anny Petrus. 
Jest to pierwsza w Polsce naukowa praca zawie-
rająca dokumentację fotograficzną obiektów nie-
znanych lub jedynie przywoływanych przy szer-
szych opracowaniach.

Na początku publikacji przedstawione zosta-
ły dzieje zbioru i jego charakterystyka. Wawelski 
zbiór wyrobów konwisarskich stanowi wyjątkową 
kolekcję pod względem historycznym, artystycz-
nym oraz technicznym, obejmuje bowiem monu-
mentalną nagrobkową rzeźbę z początku XVII w., 
zabytki cechowe, a także różnorodne naczynia 
i sprzęty z okresu od XIX do początku XX stulecia. 
Ich autorami są konwisarze z terenów dawnej Rze-
czypospolitej, historycznie z nią związanego Ślą-
ska i Prus oraz Saksonii. 

W dalszej części katalogu zawarta została pre-
zentacja okazów rzemiosła w podziale na rzeź-
bę, sprzęt cechowy, flasze, dzbany, kufle, zastawę 

stołową (misy, pół-
miski, talerze, po-
jemniki na przypra-
wy, kubki pamiąt-
kowe), miscellanea 
(świeczniki, lampy 
olejne, lustro, szka-
tułka). Na uwagę 
zasługuje szczegó-
łowe opracowanie 
zespołu czterech 
sarkofagów Sie-
niawskich z Brze-
żan (Adama Hiero-

nima, Aleksandra, Prokopa, Mikołaja), wyjątko-
we świadectwo kultury szlacheckiej. Cynowe sar-
kofagi, z plastycznymi figurami rycerzy na wie-
kach, nie mają odpowiedników w sztuce pol-
skiej i obcej. Po raz pierwszy opublikowane zdję-
cia fragmentów tych sarkofagów stanowić będą 
materiał do dalszych badań nad sztuką maniery-
zmu w Polsce. 

W opisach katalogowych znajdują się informa-
cje o pochodzeniu i datowaniu obiektów, materia-
le i technice wykonania, umieszczonych na nich 
znakach konwisarskich, wymiarach, sposobach 
pozyskania do zbioru, atrybucji (jeśli jest znana), 
a także o zachowanych do dzisiaj w muzeach i ko-
lekcjach prywatnych podobnych egzemplarzach. 
Starannie dobrany materiał ilustracyjny wzboga-
ca te szczegółowe noty.

Katalog zawiera również zestawienie znaków 
i firm konwisarskich, indeksy nazwisk, artystów, 
rzemieślników oraz literaturę przedmiotu. Angiel-
ska wersja językowa pozwala zapoznać się z wa-
welską kolekcją zagranicznym badaczom.

Publikację można kupić (cena: 85 zł) w skle-
piku muzealnym.  

Spotkanie z książką

   Spotkania z Zabytkami       5-6  2015    |   63



nowość bardziej w  dziedzinie sztu-
ki technicznej, niż malarskiej, za wy-
nalazek „przenoszący” widza w  inną 
rzeczywistość. Dzięki zespoleniu spe-
cjalnych zabiegów malarskich i  tech-
nicznych panorama stwarzała bo-
wiem pełną iluzję przebywania w roz-
taczającej się wokół widza przestrzeni. 
Temu celowi podporządkowane były 
wszystkie główne elementy panora-
my. Cylindryczny kształt malowidła 
pozwala na jego ogląd wokół, w  peł-
nym kręgu 3600. Ponadto przez cał-
kowite otoczenie widza malowidłem 
eliminuje się porównywanie namalo-
wanej z  jakąkolwiek inną, sąsiadują-
cą rzeczywistością. Zwiedzający może 
patrzeć na malowidło tylko z platfor-
my widokowej, wzniesionej pośrod-
ku rotundy, w precyzyjnie wyliczonej 
odległości od płótna, z  takiej, w któ-
rej skrót zastosowany w  obrazie wy-
daje się perspektywą naturalną. Efekt 
ten pogłębia plastyczne, scenograficz-
ne ukształtowanie przestrzeni pomię-
dzy platformą a  malowidłem. Poja-
wiają się tam często przedmioty uło-
żone w  taki sposób, iż granica mię-
dzy ich trójwymiarowością a  dwu-
wymiarowością płótna jest dla widza 

niedostrzegalna. Widz wchodzi do 
rotundy ciemnym, najczęściej krętym 
podejściem, izolującym go dodatko-
wo od otoczenia, a  dzięki rozpiętej 
nad platformą widokową przesłonie 
odbiera roztaczający się wokół nie-
go namalowany widok, jaśniejący od-
bitym, rozproszonym światłem – tak 

jakby znalazł się w otwartej przestrze-
ni, „na powietrzu”.

Wszystkie te zabiegi miały stwa-
rzać złudzenie znajdowania się w  re-
alnym, choć tak innym od codzien-
nego otoczeniu. Owo złudzenie prze-
strzenne, które w  przypadku pano-
ram ilustrujących wydarzenia dawno 
minione wzbogacało złudzenie nie-
zwykłego przeniesienia w  inną epo-
kę historyczną – rozstrzygnęło o wiel-
kiej popularności panoram w XIX w. 
W  czasach, gdy książki i  czasopisma 
były drogie, gdy dzieła sztuki i podró-
że zagraniczne dostępne były tylko dla 
zamożnych, panoramy za niewielką 
opłatą oferowały bogate, często egzo-
tyczne przeżycia.

Dlatego też kiedy we Lwowie za-
częto przygotowywać Powszechną 
Wystawę Krajową, mającą przedsta-
wić dorobek kulturalny i gospodarczy 
ziem polskich pod zaborami, organi-
zatorzy postanowili pokazać pierwszą 
w Polsce panoramę. Inicjatorzy wysta-
wy słusznie spodziewali się, iż wielką 
atrakcją przygotowywanej na 1894  r. 
ekspozycji będzie panorama o patrio-
tycznej treści. Jako temat wybrano bi-
twę pod Racławicami, która pełniła 
dla zniewolonego społeczeństwa pol-
skiego funkcje rekompensacyjne.

Po drugim rozbiorze Polski 
w  1793  r. zawiązało się sprzysiężenie 

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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2 | Stawianie 
konstrukcji 
wrocławskiej 
rotundy w czerwcu 
1967 r.

3 | Konserwacja 
malowidła 
prowadzona 
we wrocławskiej 
rotundzie w latach 
1981-1985

4 | Uroczyste 
otwarcie 
„Panoramy” 
we Wrocławiu 14 
czerwca 1985 r.

5 | Rotunda 
„Panoramy 
Racławickiej” 
i pawilon wejściowy 
od strony 
wschodniej obecnie
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patriotów, które, nie godząc się na 
zmniejszenie przez zaborczych sąsia-
dów Rosję i  Prusy terytorium Polski 
z 780 tys. km2 do 200 tys. km2, poczę-
ło przygotowywać powstanie. Ośrod-
kiem dążeń niepodległościowych sta-
ła się Warszawa. Drugim krajowym 
centrum przygotowań było Wilno. 
Najważniejszym zagranicznym skupi-
skiem polskich działaczy niepodległo-
ściowych były Drezno i  Lipsk, gdzie 
działał również Tadeusz Kościuszko. 
Zgodził się on zostać naczelnikiem 
powstania, planowanego pierwotnie 
na koniec 1793 r. Wkrótce podjął de-
cyzję o odroczeniu powstania do wio-
sny 1794 r., ale właśnie na wiosnę sy-
tuacja wojskowa znacznie się pogor-
szyła. Nastąpiły przesunięcia wojsk 
polskich, a  sejm pod rosyjskim naci-
skiem uchwalił redukcję armii. Re-
dukcji odmówił generał Antoni Ma-
daliński i  na czele dwóch tysięcy ka-
walerzystów ruszył w  stronę Krako-
wa. Umożliwiło to Kościuszce wej-
ście do miasta i  ogłoszenie 24 mar-
ca 1794 r. na Rynku krakowskim po-
wszechnego powstania. Kościuszko 
powołał pod broń wszystkich obywa-
teli w  wieku od 18 do 28 lat, w  tym 
także chłopów, którzy do tej pory nie 
mieli prawa noszenia broni.

Wojska carskie, pod wodzą gene-
rała Adriana Denisowa, w pościgu za 
brygadą Madalińskiego kierowały się 
na Kraków, a 1 kwietnia wyruszył im 
naprzeciw Kościuszko, bo planował 
przez wyzwolenie Warszawy rozwinąć 
krakowskie wystąpienie w  ogólnona-
rodowe powstania. Drogę na Dzia-
łoszyce, którędy podążały wojska po-
wstańcze, zamknęły koło Racławic 
wojska generała Aleksandra Torma-
sowa. Kościuszko postanowił stoczyć 
bitwę. Rozpoczęła się ona 4 kwietnia 
1794  r. od ostrzelania przez artylerię 
polską kolumny Tormasowa, wyłania-
jącej się z Janowiczek. W krytycznym 
momencie bitwy Kościuszko włączył 
do ataku formacje rekrutów dymo-
wych z  milicji woj. krakowskiego – 
kosynierów, uzbrojonych w osadzone 
na sztorc kosy. Brawurową szarżą zdo-
byli oni działa i rozbili część piechoty 
carskiej, zmuszając oddział Tormaso-
wa do zaniechania walki. Podążający 

z  odsieczą generał Denisow przybył 
zbyt późno, by wznowić bitwę, unie-
możliwił jednak przedarcie się po-
wstańców do Warszawy, a  Kościusz-
kę zmusił do odwrotu pod Kraków. 
Tak więc bitwa pod Racławicami, 
choć zwycięska, była mniej znaczą-
cą potyczką pośród innych ważniej-
szych strategicznie walk insurekcji ko-
ściuszkowskiej. W  literaturze i  sztu-
ce XIX w. stała się jednak niemal tak 
popularna, jak zwycięstwo pod Grun-
waldem czy Wiedniem. Atak kosynie-
rów urósł do symbolu walki Polaków 
o  niepodległość. Pierwszy raz udało 
się włączyć stan chłopski we wspól-
ną sprawę narodową. Dlatego sławio-
no bitwę pod Racławicami jako opty-
mistyczną demonstrację potencjału 
zjednoczonych stanów, który może 

przynieść Polsce wolność. To właśnie 
narodowi żyjącemu w  niewoli doda-
wało otuchy i budziło nadzieję na lep-
szą przyszłość.

Tak żywa przez całe stulecie pa-
mięć o  racławickim zwycięstwie spra-
wiła, iż kiedy malarz Jan Styka zamyślił 
stworzyć we Lwowie dla upamiętnie-
nia setnej rocznicy powstania kościusz-
kowskiego panoramę, obrał za temat 
monumentalnego malowidła właśnie 
batalię racławicką. Do współpracy za-
prosił on znanego batalistę – Wojcie-
cha Kossaka. Tym dwóm głównym 
twórcom obrazu pomagali oczywiście 
inni artyści: Teodor Axentowicz, Lu-
dwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt 
Rozwadowski, Michał Adam Sozań-
ski, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty 
Wodzinowski.

TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM
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Wykonane przez nich malowidło 
ma wymiary imponujące: 15 m wy-
sokości i  prawie 120 m w  obwodzie, 
co czyni blisko 1800 m2 powierzch-
ni malarskiej. Płótno w kształcie wal-
ca zszyte jest z 14 brytów o szerokości 
ponad 8 m każdy. Na jego zagrunto-
wanie zużyto 750 kg farby.

„Panorama Racławicka” powsta-
ła w  ciągu 9 miesięcy, na przełomie 
lat 1893 i  1894, a  5 czerwca 1894  r. 
została udostępniona publiczno-
ści jako jedna z  atrakcji Powszechnej 
Wystawy Krajowej we Lwowie. Była 
pierwszą z  cyklu wielkich panoram 

polskich i  jako jedyna zachowała się 
w całości do naszych czasów.

Przez 50 lat przyciągała do Lwo-
wa rzesze turystów. Podczas dru-
giej wojny światowej, w  kwietniu 
1944  r., budynek lwowskiej rotundy 
został zbombardowany, a  samo ma-
lowidło uległo poważnym uszkodze-
niom. Płótno udało się jednak zwinąć 
na walec o długości 15 m i w specjal-
nej skrzyni przechować w  krużgan-
kach klasztoru bernardynów we Lwo-
wie do zakończenia wojny. Po zmia-
nie granic Polski, w wyniku starań re-
windykacyjnych, w  1946  r. – razem 

z częścią zbiorów lwowskich muzeów 
i bibliotek – malowidło przewieziono 
do Wrocławia.

Przez blisko 40 lat spontanicznie 
powoływane, kolejne Komitety Spo-
łeczne podejmowały starania o  resty-
tucję „Panoramy Racławickiej”, sku-
tecznie hamowane jednak przez eki-
py rządzące Polską Ludową. Udało się 
wprawdzie nie dopuścić do zniszcze-
nia płótna, a w 1967 r. wzniesiono na-
wet budynek, w którym teraz „Pano-
rama” jest eksponowana, ale mimo to 
przez wiele lat rotunda stała niewyko-
rzystana.

Punktem przełomowym dla po-
wojennych dziejów „Panoramy Racła-
wickiej” był dramatyczny rok 1980. 
W  czerwcu ówczesne Ministerstwo 
Kultury i  Sztuki podjęło zaskakują-
cą decyzję o przewiezieniu płótna do 
Warszawy, ale kilka miesięcy później 
– dzięki wydarzeniom Sierpnia’80 
– wróciło ono do Wrocławia. Na-
tychmiast ruszyły prace w  rotundzie. 
Skomplikowane zabiegi konserwator-
skie mogły być już teraz przeprowa-
dzane w  miejscu przyszłej ekspozy-
cji. Minęły ponad 3 lata, zanim przy-
niosły one zamierzony efekt. Wreszcie 
14 czerwca 1985 r. „Panorama Racła-
wicka” ponownie została udostępnio-
na zwiedzającym. Od tego czasu dzie-
ło Styki i  Kossaka obejrzało już bli-
sko 9 milionów osób (!), a byli wśród 
nich tak dostojni goście, jak papież 
Jan Paweł II, królowa Holandii Be-
atrix, król Belgów Albert, poeta Cze-
sław Miłosz.

Swoją wielką popularność „Pano-
rama Racławicka” zawdzięcza nie tyl-
ko zwykłej ciekawości współczesnych 
pokoleń, które chcą poznać dzieło ob-
jęte przez długie dziesięciolecia zaka-
zem cenzury, lecz przede wszystkim 
samemu tematowi malowidła, któ-
re upamiętnia zwycięską walkę o nie-
podległość Polski i jej bohatera Tade-
usza Kościuszkę.

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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6 | Fragment malowidła z Tadeuszem 
Kościuszką kierującym do ataku kosynierów 

7 | Od momentu otwarcia „Panoramę” 
odwiedziło blisko 9 milionów widzów z całego 
świata
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Z okazji trzydziestej roczni-
cy udostępnienia do zwiedzania we 
Wrocławiu „Panoramy Racławic-
kiej” wrocławskie Muzeum Naro-
dowe, którego oddziałem jest „Pa-
norama”, przygotowuje bogaty pro-
gram obchodów jubileuszu. Ma on 

na celu z  jednej strony ukazanie fe-
nomenu tego nietypowego „muzeum 
jednego obrazu” oraz jego znaczenia 
dla polskiej kultury i  lokalnej spo-
łeczności, a  z  drugiej uzmysłowie-
nie wrocławianom, ale również kra-
jowym i  zagranicznym turystom, iż 

„Panorama” to miejsce szczególne. 
Przygotowane zostaną dwie wysta-
wy. Przed dworcem głównym PKP, 
a później na wrocławskim rynku pre-
zentowana będzie plenerowa ekspo-
zycja ukazująca 30 lat funkcjonowa-
nia tego dzieła sztuki we Wrocławiu. 
Towarzyszyć jej będzie instalacja – 
scenografi a uliczna autorstwa Pio-
tra Wieczorka. W holu „Panoramy” 
prezentowana będzie natomiast wy-
stawa poświęcona konserwacji ma-
lowidła Styki i  Kossaka, prowadzo-
nej w  latach 1981-1985. Muzeum 
Narodowe wyda ponadto publikacje 
jubileuszowe: materiały konferencji 
naukowej Panorama Racławicka we 
Wrocławiu 1985-2015. Kultura i tu-
rystyka oraz Panorama z ukosa, spisa-
ne w lekkiej formie wspomnienia Ja-
gody Kondratowicz, biorącej udział 
w  pracach konserwatorskich przy 
słynnym obrazie.

Romuald Nowak

TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

8 | „Panorama 
Racławicka” jest 
jedyną panoramą 
na świecie, którą 
odwiedził papież 
Jan Paweł II 
(1 czerwca 1997 r.) 

(zdjęcia: 1-5, 8 – 
archiwum Muzeum 
Narodowego we 
Wrocławiu, 6, 
7 – Małgorzata 
Przybyszewska)
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Feliks Jasieński  
„sztuki miłośnik namiętny”

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

Literat i  publicysta Tadeusz 
Żuk-Skarszewski w  taki oto 
sposób sportretował Feliksa 
Jasieńskiego na łamach cza-

sopisma „Świat” w  roku 1912: „[…]
sztuki miłośnik namiętny, wykształ-
cony erudyta zapaleniec, przedni pi-
sarz, wyborny muzyk, wytrawny kry-
tyk, przytem człowiek majętny, a  cho-
dzący w dziurawych butach, byle wiel-
kie skarby dla społeczeństwa groma-
dzić”. Do tej, jakże celnej charaktery-
styki dodać należy, że ten „wykształco-
ny erudyta zapaleniec” był także wiel-
kim patriotą, znakomitym publicy-
stą, zagorzałym propagatorem sztuki, 
przede wszystkim jednak twórcą bez-
cennej kolekcji i  jednym z  najwięk-
szych ofiarodawców Muzeum Naro-
dowego w  Krakowie. Na jego kolek-
cję, liczącą około 15 tys. muzealiów, 
przekazaną w roku 1920 „Gminie sto-
łecznego Królewskiego miasta Krako-
wa”, złożyły się dzieła sztuki polskiej, 
zachodnioeuropejskiej, blisko- i dale-
kowschodniej różnych dziedzin: ma-
larstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, rze-
miosła artystycznego (także ludowe-
go), instrumentów muzycznych i  sta-
rodruków.

Na wystawie, której otwarcie pla-
nowane jest 12 czerwca br. w Kamie-
nicy Szołayskich im. Feliksa Jasień-
skiego, Oddziale Muzeum Narodo-
wego w  Krakowie, przedstawionych 
zostanie około 400 obiektów. Ich 

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

1 | Leon Wyczółkowski, „Portret Feliksa 
Jasieńskiego”, litografia dwubarwna, papier, 
z „Teki Polskich Grafików”, Kraków 1903 

2 | Leon Wyczółkowski, „Stańczyk”, 1898, olej, 
płótno
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wybór podyktowany istotnymi wzglę-
dami merytorycznymi będzie miał na 
celu przypomnienie sylwetki wybit-
nego kolekcjonera oraz jego zbiorów 
tworzonych z pasją i wyjątkową intu-
icją artystyczną. 

Ekspozycja zaaranżowana będzie 
w dziesięciu salach kamienicy. W pię-
ciu z  nich pokazana zostanie sztuka 
polska, w  czterech − sztuka europej-
ska oraz blisko- i  dalekowschodnia, 
w jednej z sal − fotografie archiwalne, 
pochodzące ze spuścizny po kolekcjo-
nerze. Zanim widz odkryje bogactwo 
i różnorodność kolekcji, będzie mógł 
zobaczyć – eksponowane na klatce 
schodowej − unikatowe, mało zna-
ne zdjęcia archiwalne, przedstawiają-
ce wnętrze mieszkania Feliksa Jasień-
skiego, które mieściło się przy ul. Św. 
Jana 1 w Krakowie oraz zdjęcia doku-
mentujące pierwszą, zorganizowaną 
przez Muzeum Narodowe w  Krako-
wie, wystawę dzieł ze zbiorów kolek-
cjonera w 1934 r. 

Sztuka polska, która w  zbio-
rach Feliksa Jasieńskiego wyróżnia 
się wartością szczególną, zaprezento-
wana zostanie poprzez dzieła najwy-
bitniejszych twórców polskiego mo-
dernizmu: Jacka Malczewskiego, Jó-
zefa Pankiewicza, Władysława Pod-
kowińskiego, Jana Stanisławskie-
go, Leona Wyczółkowskiego, Sta-
nisława Wyspiańskiego, Xawerego 

Dunikowskiego, Antoniego Kurzawy, 
Konstantego Laszczki i wielu innych. 
Wszystkie obrazy, rysunki, grafiki 
i rzeźby tych artystów prezentują nie-
przeciętne walory formalne i  ogrom-
ne bogactwo tematów. Dziełami przy-
ciągającymi wyjątkową uwagę będą 
zapewne ekspresyjne portrety Felik-
sa Jasieńskiego pędzla m.in. Malczew-
skiego, Pankiewicza i Wyczółkowskie-
go. Podziwiać też będzie można na-
strojowe pejzaże, pełne kolorystycznej 
finezji martwe natury oraz kompozy-
cje przesycone młodopolską poety-
ką i  filozoficzno-patriotyczną reflek-
sją. W jednej z sal pokazany zostanie 
niewielki fragment „kolekcji rysunko-
wej”. „Opowieść” tej części ekspozycji 
toczyć się będzie wokół postaci kolek-
cjonera i zgromadzonych przez niego 
rysunków, wśród których szkice zaj-
mowały miejsce szczególne.

Najcenniejsze przykłady grafi-
ki obcej dawnej i nowoczesnej zapre-
zentowane zostaną w  dwóch salach. 
W  przypadku grafiki dawnej − z  bo-
gatego zespołu prac wybrano dzie-
ła trzech artystów: Jacquesa Callo-
ta, Giovanniego Battisty Piranesie-
go i Francisco Goi, kładąc główny ak-
cent na grafiki Goi, których Jasieński 
był wybitnym znawcą i  niestrudzo-
nym popularyzatorem. Kluczem do 
pokazania grafiki nowoczesnej obcej 
stały się wydawnictwa albumowe, wy-
soko cenione w kręgach artystycznych 
i  kolekcjonerskich. To właśnie z  ta-
kich wydawnictw pochodzą ryciny 

niemieckiego artysty Maxa Klinge-
ra, o którym Jasieński pisał, iż „posia-
da cudowny dar mówienia tego, co chce 
powiedzieć, i to mówienia tego w sposób 
absolutnie oryginalny”. 

Obok rycin Klingera widzowie 
będą mogli zobaczyć prace m.in. wy-
bitnego peintre-graveura Jamesa 
Whistlera oraz dzieła grafików bry-
tyjskich − m.in. Williama Nicholso-
na, Franka Williama Brangwyna, nie-
mieckich − m.in. Franza Overbecka, 
skandynawskich − m.in. Fritza Thau-
lowa − przyjaciela Claude’a Moneta 
i Augusta Rodina.

Niezwykle ważne miejsce w kolek-
cji Feliksa Jasieńskiego zajmuje sztu-
ka Dalekiego Wschodu, obejmująca 
malarstwo japońskie i  chińskie, gra-
fikę, rzeźbę buddyjską oraz rzemio-
sło: tkaniny, wyroby z  kości, drew-
na, laki, brązu, emalie, ceramikę chiń-
ską i  japońską, militaria. Ogrom tej 
części kolekcji przedstawiony zosta-
nie jedynie w jej niewielkim fragmen-
cie, a obiektami, które wypełnią prze-
strzeń sali, będą dzieła graficzne, m.in. 
Hokusaia Katsushika i Andō Hiroshi-
gego. Artyzm pierwszego z nich przy-
wołają szkice znajdujące się w  wo-
luminach zatytułowanych Manga 
(11 tomów). To właśnie to słowo, za-
mieszczone przez Jasieńskiego w  ty-
tule książki Manggha. Promenades 
à travers le mond, l’art et les idées (Wę-
drówki po świecie, sztuce i  ideach) 
stało się jednym z licznych pseudoni-
mów kolekcjonera, rozmiłowanego 

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

3 | Jan Stanisławski, 
„Katedra w Sienie”, 
1904, olej, tektura

4 | Francisco Goya, 
„Smutne przeczucie 
tego, co nastąpi”, 
akwaforta, miedzioryt, 
sucha igła, papier, 
plansza nr 1 z cyklu 
Okropności wojny, 
wyd. II, Madryt 1892

3

4
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Wystawie „W przestrzeni Smoka. Sztuka chińska w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Krakowie”, którą można zwiedzać do początku lipca br., to-

warzyszy wydany z tej okazji katalog. W przedmowie do publikacji dyrektor 
Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew podkreśliła, że po raz pierw-
szy muzeum to urządziło wystawę swojej kolekcji sztuki chińskiej w 1934 r. 
w Sukiennicach. Zbiór gromadzony był od 1907 r. dzięki hojnym darczyńcom, 
m.in. Feliksowi Jasieńskiemu i Julianowi Nowakowi. Obecnie w kolekcji mu-
zeum znajduje się około trzech tysięcy obiektów sztuki chińskiej, a na wysta-
wie „W przestrzeni Smoka…” zgromadzono ponad 400 wy-
jątkowych okazów.

Na początku katalogu opublikowane zostały teksty 
o wystawie przygotowane przez jej kuratorki Beatę Roma-
nowicz i Beatę Pacanę oraz eseje o kulturze chińskiej au-
torstwa Wu Guang – radcy kulturalnego Ambasady Chiń-
skiej Republiki Ludowej w Warszawie i Marcina Jacoby z Za-
kładu Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego.

W części albumowej przedstawione są obiekty z wysta-
wy pogrupowane w rozdziałach: malarstwo i grafika, rzeźba 
buddyjska, ceramika, ubiór i akcesoria (szaty, buty, wachla-
rze), sztuka zdobnicza (lustro, pieczęcie, dzwony, kadzielni-
ce, wazy, wazony, naczynie na tusz, talerze, zabawki, taba-

kierki, lalki, fajki, lutnie). Każdy przedmiot opatrzony jest opisem katalogo-
wym z podstawowymi informacjami, takimi jak datowanie, materiał, pocho-
dzenie. W osobnym rozdziale zamieszczono natomiast wyczerpujące noty ze 
szczegółowymi opisami, charakterystyką i genezą przedstawionych scen oraz 
zawartych w nich symboli. Te obszerne opisy, stanowiące kompendium wie-
dzy o zgromadzonych eksponatach, opracowały kuratorki wystawy Beata Ro-
manowicz i Beata Pacana oraz współpracujący z muzeum naukowcy Marcin 
Jacoby i Peter Wiedehage.

Osią kompozycyjną wystawy i jednocześnie trzonem kata-
logu są eksponaty ceramiki chińskiej – od przedmiotów grobo-
wych z czasów dynastii Han (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.), przez 
czarki i wazy z epoki Song (XII-XIII w.), po porcelanę z epoki 
Quing (1644-1911). Równie ciekawa jest kolekcja chińskich 
szat, zachwycających bogactwem kolorów, oryginalnymi for-
mami, niezwykłymi symbolami, precyzyjnymi haftami.

Katalog został starannie opracowany, zwraca uwagę sza-
ta graficzna, czytelny układ, bardzo dobrej jakości ilustracje. 
Na końcu publikacji znajdują się wykazy okresów historycz-
nych i dynastii chińskich oraz wybrana bibliografia. Wszyst-
kim tekstom towarzyszą tłumaczenia na język angielski.

Katalog można nabyć (cena: 110 zł) w sklepiku mu-
zealnym.

SZTUKA CHIŃSKA W KRAKOWIE
Spotkanie z książką

w  japońszczyźnie. Obok dzieł Ho-
kusaia na wystawie pokazane zostaną 
grafiki wybitnego reprezentanta szko-
ły ukiyo-e, Utagawy Hiroshigego, 
o którym Jasieński napisał, iż cała jego 
twórczość „jest prawie wyłącznie hym-
nem na cześć krajobrazu ojczystego”.

Zabytki pochodzące z  terenów 
Bliskiego Wschodu, wśród których 
znajdą się przede wszystkim obiekty 
o  perskiej proweniencji: kobierce, ki-
limy, makaty, pasy jedwabne oraz ele-
menty tradycyjnego ubioru, odsło-
nią przed widzami bogactwo barw-
nego świata Orientu. Interesującym 

akcentem tej części wystawy będzie 
„odkryty” przez Jasieńskiego na ba-
zarze w Damaszku „wspaniały płaszcz 
arabski z fioletowego jedwabiu, bardzo 
gruby, haftowany srebrem”. 

W sali zamykającej wystawę za-
prezentowany zostanie skromny wy-
bór grafiki polskiej epoki moderni-
zmu, która w  zbiorach Jasieńskiego 
jest zespołem obejmującym ponad 
1200 rycin. W  tej przestrzeni ekspo-
zycyjnej ważnym akcentem stanie się 
portret Feliksa Jasieńskiego autor-
stwa Leona Wyczółkowskiego. Przed-
stawione wokół ryciny i  litografie 

podkreślą inspirującą rolę kolekcjo-
nera w zakresie odnowy sztuk graficz-
nych w Polsce. 

W 1914  r., w  artykule zatytuło-
wanym Jakiej sztuki Polsce trzeba? Fe-
liks Jasieński napisał: „Służę krajo-
wi i sztuce, nie pseudoartystycznej tan-
decie; ani publiczności, ani artystom. 
Służę nie temu, co przemija, ale temu 
co jest i będzie” („Świat”, nr 14, 1914, 
s. 8-9). Dzisiaj, z perspektywy minio-
nych stu lat, jeszcze dobitniej rozu-
miemy i doceniamy wagę, doniosłość 
oraz prawdziwość wypowiedzianych 
przez Feliksa Jasieńskiego słów. 

Danuta Godyń

Wystawa „Niech żyje sztuka! Kolekcja 
Feliksa Jasieńskiego. Od Japonii do Eu-
ropy. Rzeczy piękne i  użyteczne” czynna 
w dniach 12 czerwca 2015 – 3 lipca 2016 r. 
w  Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Ja-
sieńskiego − Oddziale Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, pl. Szczepański 9. 

W tym samym czasie i  miejscu nastąpi 
otwarcie wystawy „Niech żyje sztuka! Ko-
lekcja Feliksa Jasieńskiego. Grafika francu-
ska od impresjonizmu do art nouveau” (za-
mknięcie ekspozycji 31 grudnia 2015 r.).

5 | Utagawa 
Hiroshige, 
„Rozpogodzenie 
po śnieżycy 
w Kameyama”, 
drzeworyt barwny, 
papier, plansza 47 
z serii: Pięćdziesiąt 
trzy stacje na 
gościńcu Tokaido, ok. 
1833-1834

(wszystkie obiekty 
w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie) 

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

W dniach 26-27 maja 2015 r. 
na Jasnej Górze w Często-

chowie odbyło się 5. Spotka-
nie Opiekunów Pomników Histo-
rii, którego organizatorem był 
Narodowy Instytut Dziedzictwa 
i Ojcowie Paulini. Gości zgroma-

dzonych na Jasnej Górze przy-
witał Przewielebny Ojciec Prze-
or Marian Waligóra, a słowo 
wstępne wygłosił Piotr Żuchow-
ski, sekretarz stanu w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Generalny Konserwa-
tor Zabytków. Głos zabrała rów-
nież prof. Małgorzata Rozbicka, 
dyrektor Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa.

W pierwszym dniu spotka-
nia uczestnicy mieli okazję wy-
słuchać wielu ciekawych wystą-
pień, uczestniczyć w dyskusji, 
a także zwiedzić jasnogórskie 
sanktuarium i klasztor. Drugiego 
dnia goście odwiedzili malowni-

cze miasteczko Siewierz i domi-
nujące nad nim ruiny zamku bi-
skupów krakowskich.

Wybór jasnogórskiego klasz-
toru na miejsce 5. Spotkania 
Opiekunów Pomników Histo-
rii nie był przypadkowy. Tema-
tem głównym tegorocznego spo-
tkania była bowiem „Rola i zna-
czenie statusu Pomnika Histo-
rii w praktyce opieki i zarządza-
nia zabytkowymi obiektami sa-
kralnymi”, a klasztor oo. pau-
linów, założony w 1382 r., sta-
nowi zabytkowy zespół sakral-
ny, który jako jeden z pierwszych 
już w 1994 r. na mocy decyzji 

prezydenta RP uzyskał status Po-
mnika Historii.

Sanktuarium maryjne i klasz-
tor na Jasnej Górze zajmuje wy-
jątkowe miejsce w dziejach Pol-
ski i Polaków. Sześćsetletnia 
obecność cudownego wizerunku 

Najświętszej Marii Panny (Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej), oto-
czonego nieprzerwanie narasta-
jącym kultem, uczyniła z klasz-
toru paulinów unikatowy na te-
renie Polski zespół zabytkowy, 
w którym przechowywane są bo-
gate i różnorodne zbiory, świad-
czące o głębokim patriotyzmie 
narodu polskiego i świetności 

dawnej Rzeczypospolitej. Uni-
katowość tego zespołu podno-
si fakt, iż w tak ciężko doświad-
czonym wojnami kraju, jakim 
jest Polska, klasztor jasnogór-
ski – choć stale obecny w histo-
rii ojczystej – prawie nie był do-
tknięty przez klęski dziejowe. Od 
początku też został objęty szcze-
gólnym mecenatem królewskim, 
który z biegiem czasu rozwinął 
się i przekształcił w mecenat na-
rodowy.

Pomnik Historii jest prestiżo-
wym wyróżnieniem, przyznawa-

nym od 1994 r. najcenniejszym 
obiektom zabytkowym przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej na wniosek ministra kultu-
ry i dziedzictwa narodowego. 
Obecnie na liście Pomników Hi-
storii znajduje się 60 obiektów, 
spośród których 22 to obiekty 
sakralne różnych wyznań.

□

Spotkanie Opiekunów Pomników 
Historii na Jasnej Górze

| Jasna Góra z lotu ptaka

(fot. z archiwum NID) 

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

Więcej informacji o Pomnikach Historii na 
stronie internetowej: http://www.nid.pl/
pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/
Pomniki_historii/
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CYFROWY ARCHEOLOG

W 2013 r. odbył się w Warszawie I Kongres 
Archeologii Polskiej, w czasie którego po-

ruszano m.in. problem komunikacji społecz-
nej w tej dziedzinie. Dyskusje z prelegentami 
i uczestnikami stały się impulsem do wspar-
cia popularyzatorów archeologii w ich pracy, 
w tym do zorganizowania warsztatów szkole-
niowych z zakresu wykorzystywania przez ar-
cheologów możliwości, jakie daje internet. 
Warsztaty takie, zatytułowane „Cyfrowy arche-
olog”, dofinansowane zostały ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(priorytet: edukacja medialna i informacyjna).

Trzydniowe szkolenie cieszyło się dużym 
powodzeniem. Dopełnieniem tych zajęć sta-
ła się wydana w 2014 r. przez Muzeum Arche-
ologiczne w Poznaniu książka Cyfrowy arche-
olog. Podręcznik promocji archeologii w no-
wych mediach. 

W książce kompleksowo poruszone zosta-
ło zagadnienie public relations na potrzeby ar-
cheologii w świecie cyfrowym. Redaktorem pu-
blikacji jest Szymon Zdziebłowski, archeolog, 
popularyzator, współpracownik PAP, pracownik 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, a au-
torami poszczególnych rozdziałów są wybit-
ni naukowcy, dziennikarze, poloniści, specja-
liści reklamy i marketingu, graficy kompute-
rowi, operatorzy. Ilona Iłowiecka-Tańska pisze 
o miejscu archeologii w zbiorowej wyobraźni, 
Urszula Rybicka o technice kontaktu z media-
mi, Kamila Brodowska natomiast o wykorzysty-
waniu mediów społecznościowych na potrzeby 
promocji organizacji. Piotr Koźniewski zajmu-
je się rolą smartfonów i tabletów w popularyza-
cji archeologii, Iga Gosiewska projektowaniem 
aplikacji mobilnych, Emanuel Kulczycki wyda-
waniem i upowszechnianiem publikacji w in-
ternecie, a Hubert Chudzio tajnikami powsta-
wania dokumentacji filmowej wykopalisk. Choć 
publikacja na pewno nie wyczerpuje wszystkich 
zagadnień dotyczących problematyki promocji 
archeologii w nowych mediach, można ją trak-
tować jako wstęp do dyskusji na ten temat.

Ta ciekawa książka jest dostępna na otwartej 
licencji Creative Commons w formatach EPUB 
i PDF na stronie internetowej Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu (www.muzarp.poznan.pl). 
W wersji drukowanej (500 egzemplarzy) trafiła 
do bibliotek i instytutów archeologii. 

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:

Bogusław Kukulski z Pruszkowa − Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski, pod red. Dariusza Mi-
lewskiego, wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2014
Teresa Sambor z Warszawy − Magdalena Wróblewska, Fotografie ruin. Ruiny fotografii 1944-2014, 
wyd. Muzeum Warszawy, Warszawa 2014
Aniela Misiaczyk z Poznania − Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu, kata-
log wystawy i informator dla dzieci, wyd. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2015
Katarzyna Stadler z Hüttau (Austria) − Portret i czas. Malarstwo Ludomira, Wincentego i Aleksan-
dra Sleńdzińskich, katalog wystawy w Pałacu na Zatroczu na Litwie, wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, 2015
Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie − Dwa pokolenia. Sztuka legionowa z kolekcji Jerzego Myciel-
skiego. Wystawa w stulecie powstania Legionów Polskich, katalog, wyd. Zamek Królewski na Wawelu, 
Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 2014

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. 
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Jeden z siedmiu cudów Polski. Panorama Torunia. 
Aut. M. Szymeczko, M. Gajerska, M. Krojniewska, K. Krojniewska


