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 Od Redakcji

Henryk Sienkiewicz – a właściwie: Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz her-
bu Oszyk, pseudonim „Litwos” (ur. 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej, zm. 15 li-
stopada 1916 r. w Vevey) – jest jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy, 

autorem m.in. cyklu Trylogia, powieści Bez dogmatu, Rodzina Połanieckich, Quo vadis, 
Krzyżacy, W pustyni i w puszczy oraz laureatem nagrody nobla, którą otrzymał w dzie-
dzinie literatury w 1905 r. za całokształt twórczości. W przemówieniu z tej okazji, dzię-
kując za nagrodę, pisarz podkreślił, że „zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jesz-
cze cenniejszym być musi dla syna Polski! […] Głoszono ją umarłą, a oto jeden z ty-

sięcznych dowodów, że ona żyje! […] Głoszono ją niezdol-
ną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa! […] Gło-
szono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!”.

18 grudnia 2015 r. Senat RP przyjął uchwałę ustanawia-
jącą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza i zwrócił się do 
organów państwa oraz instytucji społeczeństwa obywatel-
skiego, by w swojej działalności w 2016 r. uwzględniły po-
trzebę popularyzacji twórczości Sienkiewicza. „Spotkania 
z Zabytkami” są nie tylko patronem medialnym zorganizo-
wanej w tym szczególnym roku w Pałacyku Henryka Sienkie-
wicza w Oblęgorku (Oddział Muzeum narodowego w Kiel-
cach) wystawy „Czas mierzony szwajcarskim zegarem” 

(s. 15-17), ale także zamieściły w bloku tematycznym na pierwszych stronach w nume-
rze (s. 4-14) kilka innych artykułów związanych z życiem i twórczością autora Trylogii.

Z całą pewnością w bieżącym roku wystaw, konferencji naukowych i innych wyda-
rzeń związanych z Sienkiewiczowskimi obchodami odbędzie się jeszcze wiele, ale i bez 
ogłaszania Roku Sienkiewicza popularność tego pisarza od wielu lat jest u nas niezwy-
kłym zjawiskiem. Gdyby bowiem opierając się na informacji zamieszczonej na stronie 
internetowej warszawskiego Muzeum Literatury przeprowadzić ranking popularności 
naszych pisarzy i poetów, prymat Sienkiewicza nie podlegałby dyskusji. „Muzeum Li-
teratury – czytamy we wskazanym miejscu – dysponuje jedenastoma wystawami plan-
szowymi o tematyce biograficznej oraz jedną poświęconą [własnej] instytucji. Przygo-
towane [one] zostały przez pracowników Muzeum we współpracy z badaczami i histo-
rykami literatury oraz grafikami. Piankowe plansze bogato ilustrowane i opatrzone ko-
mentarzem, oprawione i przystosowane do wieszania, mogą być eksponowane w mu-
zeach, domach kultury, bibliotekach, szkołach i galeriach. Zamawiać je można przy 
jednoczesnym ustaleniu warunków wypożyczenia w Dziale Promocji Muzeum Litera-
tury” (http://muzeumliteratury.pl/wystawy-planszowe). dalej następuje lista wystaw 
do wypożyczenia, z której wynika, że np. życie oraz twórczość Mari dąbrowskiej uda-
ło się przedstawić na 21 planszach. Podobnie rzecz się ma z bruno Schultzem (24 plan-
sze) i Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim (28 plansz). Opowieść o Josephie Conradzie, 
zatytułowaną „Między lądem a morzem”, zamieszczono na 10 dużych planszach. Cy-
prian norwid i Władysław Reymont dostali po 36 plansz (dla wygody wypożyczających 
umieszczonych w skrzyniach), Stefan Żeromski – 38, a Adam Mickiewicz (patron mu-
zeum!) – 32 plansze. W takim towarzystwie i przy takich wynikach poprzedników 100 
plansz (w folii) dla Sienkiewicza (tytuł wystawy „dla pokrzepienia serc”) naprawdę robi 
wrażenie. W Roku Henryka Sienkiewicza do jej wypożyczenia z pewnością ustawiła się 
już bardzo długa kolejka.
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NA	OKŁADCE:	
Sień pałacu Pułaskich 
w  Warce, na pierwszym 
planie klasycystyczna 
figura kobieca z drugiej 
połowy XIX w., przy oknie 
portret trumienny jednego 
z potomków rodziny 
dąmbskich – ostatnich 
właścicieli pałacu 
(zob. artykuł na s. 18-25).

(fot. Igor Dziedzicki)
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KONSERWACJA	OBRAZÓW	 
Z	MUZEUM	W	PELPLINIE
Zakończyła się konserwacja unikato-
wego zbioru obrazów renesansowych 
i  barokowych z  Muzeum Diecezjalnego 
w  Pelplinie. Są to cztery olejne portre-
ty biskupów chełmińskich: Piotra Tylic-

kiego z  1597 r., Wawrzyńca Gembickie-
go z  1600 r., Tomasza Franciszka Czap-
skiego z  1702  r. i  Wojciecha Stanisła-
wa Leskiego z  1752  r. Obrazy te stano-
wią najcenniejszą część przechowywa-
nej w zbiorach pelplińskich kolekcji por-
tretów biskupów chełmińskich, z  któ-
rych wielu było ważnymi osobistościami 
w dziejach Rzeczypospolitej.
Obrazy wytypowane zostały do konser-
wacji ze względu na swój zły stan zacho-
wania. Były silnie zdegradowane, zde-
formowane, osypujące się, zabrudzone, 
z licznymi ubytkami, na ramach znajdo-
wały się ślady żerowania owadów.

ORNAT	PO	KONSERWACJI
Dzięki środkom finansowym pozyskanym 
z  budżetu Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Województwa 
Małopolskiego, w Pracowni Badań i Kon-
serwacji Tkanin Zabytkowych Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie przeprowadzona została konserwa-
cja ornatu ze zbiorów wolbromskiej pa-
rafii. Zabytek składa się z  kilku rodza-
jów tkanin, z  których najcenniejsze to 
piętnastowieczna późnogotycka pretek-
sta kolumnowa w  tylnej części ornatu 
oraz siedemnastowieczna jedwabna tka-
nina z boków ornatu. Preteksta stanowi 
jeden z  rzadkich przykładów zachowa-
nych do dzisiejszych czasów haftów fi-
guralnych płaskich. Tkanina ta została 
podzielona w  układzie wertykalnym na 
trzy pola, w tym jedno pole zostało prze-
cięte na drodze zmian w kroju szat litur-
gicznych i nie zachowało się do dnia dzi-
siejszego w całości. Haft figuralny z ko-
lumny przedstawia Matkę Boską z Dzie-
ciątkiem oraz św. Katarzynę i  św. Bar-
barę. Tkanina z boków ornatu pochodzi 

najprawdopodobniej z Francji i wykona-
na została w stylistyce kompozycji turec-
kich z  motywami roślinnymi. Kolumna 
z przedniej części ornatu to tkanina pre-
zentująca adaptacje historyzmu i  obec-
ności tzw. neostyli w historii tekstyliów. 
Datowana jest na przełom XIX i XX w.

EUROPEJSKIE	NAGRODY	
DLA	POLSKICH	PLACÓWEK
Muzeum Historii Żydów Polskich „Po-
lin” zostało wyróżnione prestiżową na-
grodą European Museum of the Year 
Award 2016 (Europejskie Muzeum 
Roku 2016). Muzeum to otrzymało na-
grodę w  uznaniu starań, by zapew-

nić zwiedzającym unikatową atmosfe-
rę, pełną wyobraźni interpretację i pre-
zentację tysiącletniej, wspólnej historii 
Żydów i Polaków, a także za kreatywne 

podejście do edukacji i  odpowiedzial-
ność społeczną.
Konkurs o miano Europejskiego Muzeum 
Roku został zainicjowany pod auspicjami 
Komisji Europejskiej w 1977 r., by promo-
wać najlepsze pośród europejskich mu-
zeów i zachęcać je do innowacji. Celem 
organizatorów jest docenienie placówek, 
które starają się najlepiej służyć społe-
czeństwu, wychodząc poza tradycyjne 
udostępnianie kolekcji. Jurorzy konkur-
su analizują nowe muzea i projekty, które 
mogą wywrzeć znaczący wpływ na inne 
instytucje w kraju i za granicą. W tego-
rocznej edycji EMYA oprócz Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich „Polin” o tytuł naj-
lepszej placówki Europy ubiegało się 49 
kandydatów z 24 krajów.
W konkursie wyróżniono także Europej-
skie Centrum Solidarności z  Gdańska, 
które otrzymało  Nagrodę Muzealną Rady 
Europy (Council of Europe Museum Pri-
ze). Gdańskie Centrum łączy historię z co-
dziennością, tworząc pomost między kul-
turą i  demokracją, a jego celem jest za-
pewnienie merytorycznego wsparcia dla 
organizacji działających na rzecz dobra 
wspólnego, wolności i praw człowieka. 

JUBILEUSZ	70-LECIA	 
MUZEUM	ZAMKOWEGO	W	PSZCZYNIE
W bieżącym roku Muzeum Zamkowe 
w  Pszczynie obchodzi jubileusz 70-le-
cia swego istnienia. W ramach uroczy-
stych obchodów tego jubileuszu zorga-
nizowana została w dniach 12-13 maja 
br. konferencja naukowa pt. „Za wy-
tworną fasadą. Kulisy funkcjonowania 
rezydencji arystokratycznych”. W  jej 
programie znalazło się bardzo dużo in-
teresujących referatów, a wśród nich 
m.in. na temat zamku wodzisławskiego 
w  XIII-XX w., zaplecza administracyj-
nego i gospodarczego rezydencji bisku-
pów krakowskich w Kielcach w latach 
1645-1789, regulacji życia dworskie-
go na zamku w Podhorcach w XVIII w., 
życia codziennego w  Nowym Zamku 
w  Żywcu za czasów ostatnich właści-
cieli czy życia codziennego w  łódzkim 
pałacu fabrykanckim. Uczestnikami 
konferencji byli przedstawiciele środo-
wiska naukowego i  muzealnego zwią-
zani z  problematyką dotyczącą daw-
nych rezydencji w kraju i zagranicą. 

Fragment galerii „Miasteczko” w Muzeum Historii 
Żydów Polskich „Polin”

Portret biskupa Piotra Tylickiego po konserwacji 
(fragment obrazu)

Ornat ze zbiorów wolbromskiej parafii po konserwacji
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NOWELIZACJA	USTAWY	 
O	OCHRONIE	ZABYTKÓW
W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego przygotowywana jest noweli-
zacja ustawy o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami. Zakłada ona przywróce-
nie podległości wojewódzkich konserwa-
torów zabytków bezpośrednio ministrowi 
kultury zamiast dotychczasowego podpo-
rządkowania ich wojewodom. Przewidu-
je się m.in. wprowadzenie zasady, że woje-
wódzkich konserwatorów zabytków powo-
łuje i  odwołuje minister kultury na wnio-
sek Generalnego Konserwatora Zabytków, 
a od kandydata wymagany jest tytuł co 
najmniej magistra na kierunkach studiów 
związanych z ochroną dzieł sztuki oraz do-
świadczenie zawodowe na tym polu.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

WYSTAWA	W	MUZEUM	NARODOWYM	
W	WARSZAWIE
W Muzeum Narodowym w  Warszawie 
czynna jest (od 12 maja do 31 lipca br.) wy-
stawa   „Marzenie i  rzeczywistość. Gmach 
Muzeum Narodowego w  Warszawie”, po-
święcona historii planowania i  budowy 
swojej siedziby – jednego z najbardziej cha-
rakterystycznych obiektów modernistycz-
nej Warszawy. Autorzy ekspozycji zaryso-
wują kwestię usytuowania gmachu w kra-
jobrazie stolicy oraz ponownie otwiera-
ją dyskusję o  konieczności jego rozbudo-
wy, tym samym stawiają pytania o  miej-
sce muzeów w przestrzeni miasta. Wysta-
wa, poprzez prezentację rysunków konkur-
sowych i  zamówionych projektów, poka-
zuje obowiązujące w  latach dwudziestych 

i  trzydziestych XX  w. tendencje w  archi-
tekturze gmachów publicznych, odpowia-
da też na pytanie, dlaczego spośród wielu 
koncepcji wygrał właśnie projekt Tadeusza 
Tołwińskiego. W  ramach współpracy war-
szawskiego muzeum z Centrum Architek-
tury i Beton Film Festival zaplanowano wy-
kłady i pokazy filmów o architekturze. Mu-
zeum organizuje również spacery miejskie 
śladem swoich dawnych siedzib i oprowa-
dzania po wystawie połączone ze zwiedza-
niem gmachu, a także warsztaty plastycz-
no-architektoniczne dla dzieci.
Wystawie towarzyszy ilustrowany kata-
log, zawierający eseje poświęcone histo-
rii kolejnych siedzib instytucji, architek-
tury wzniesionego muzeum i pomysłów 
na jego rozbudowę. 

REMONT	ZABYTKOWYCH	
ZBIORNIKÓW	WODNYCH	W	GDAŃSKU
Dwa zabytkowe zbiorniki wodne: Stara 
Orunia i  Stary Sobieski będą wyremon-
towane i  udostępnione do zwiedzania 
w  ramach Gdańskiego Szlaku Wodocią-
gowego. W  zbiorniku Stara Orunia (po-
wstał w 1869 r.) znajduje się jedno z naj-
większych i  najwartościowszych przy-
rodniczo siedlisk nietoperzy w  Polsce 
północnej. W młodszym o 40 lat zbiorni-
ku Stary Sobieski otwarta zostanie ca-
łoroczna wystawa przybliżająca historię 
gdańskich wodociągów. Obiekty te oraz 
dostępny już dla zwiedzających Zbiornik 
Wody Kazimierz na Wyspie Sobieszew-
skiej tworzą Gdański Szlak Wodociągo-
wy, który łączy ze sobą różne elementy 

związane z  ochroną dziedzictwa kul-
turowego i  przyrodniczego Gdańska. 
W 2018  r. będzie w całości dostępny do 
zwiedzania.

Zbiornik Stara Orunia przed remontem

APEL	O	OCHRONĘ	ZABYTKÓW	
ARCHITEKTURY	POWOJENNEGO	
MODERNIZMU
Organizacja „Miasto Jest Nasze”, Towa-
rzystwo Opieki nad Zabytkami oraz ini-
cjatywa „Tu było Tu stało” przedstawiły 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 1 mar-
ca 2016 r. list otwarty w sprawie ochro-
ny powojennych zabytków Warszawy. 
Jest to apel o  podjęcie pilnych działań 
w tej dziedzinie skierowany do wszyst-
kich instytucji kształtujących kierunek 
ochrony zabytków w stolicy: władz Mia-
sta Stołecznego Warszawy, Biura Sto-
łecznego Konserwatora Zabytków oraz 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków w Warszawie. Sygnatariusze li-
stu wskazują na dramatyczny w  skut-
kach brak polityki w  zakresie ochro-
ny zabytków architektury powojennego 
modernizmu oraz wieloletnie zaniedba-
nia w  tej kwestii. Skutkiem tego stanu 

rzeczy są wyburzenia obiektów uzna-
nych powszechnie za wartościowe oraz 
zagrożenie tych, które jeszcze nie zosta-
ły gruntownie przebudowane czy roze-
brane. Architektura powojennego mo-
dernizmu powinna być wpisana w ogół 
dziedzictwa kulturowego stolicy i  pil-
nie objęta kompleksową i  przemyślaną 
ochroną.
Na apel pozytywnie zareagowała m.in. 
podsekretarz stanu w MKiDN, General-
ny Konserwator Zabytków dr Magdale-
na Gawin. 12 maja br. podczas otwar-
cia zorganizowanej przez Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej w Warszawie konferencji 
naukowej „Modernizm prawem chronio-
ny” podziękowała wszystkim, którzy za-
inicjowali działania na rzecz ochrony ar-
chitektury modernizmu, a także obecnie 
aktywnie wspierają Generalnego Kon-
serwatora Zabytków w zmianie polityki 
konserwatorskiej w tym zakresie.

ORANŻERIA	W	PAŁACU	 
KAROLA	POZNAŃSKIEGO	W	ŁODZI	
PO	REMONCIE
W oranżerii w pałacu Karola Poznańskie-
go w  Łodzi (obecnie siedziba Akademii 
Muzycznej) odnowiono wnętrza i  przy-
wrócono dekoracje. Na ścianach znów 
pojawiły się ozdobne misy w  kształcie 

muszli, które w  czasach PRL-u zostały 
skute. Ich ozdobą są potężne sumy, pałki 
wodne i liście akantu. Nad nimi umiesz-
czone są płaskorzeźby z głowami lwów, 
z których tryska woda. Odtworzony jest 
także basen przy wejściu. Wzrok przy-
ciągają wspaniałe przeszklenia: potęż-
ne okna z kutą kratą i metaloplastyką od 
południa, czyli od strony ogrodu, a tak-
że podwójna kopuła z  poliwęglanu. Na 
podłodze płytki PCV zastąpił marmur. 
Przywrócony też został pierwotny koloryt 
ścian. Jesienią br. przywiezione zostaną 
okazałe rośliny, m.in. cytrynowce, poma-
rańcze i fikusy.  
Oranżeria, wyposażona w  rośliny, wo-
dotryski i meble rattanowe, będzie miej-
scem wypoczynkowym dostępnym dla 
studentów, wykładowców i  zaproszo-
nych gości. Korzystać z niego będą mogli 
również melomani, którzy przychodzą na 
koncerty kameralne. 

Fragment odremontowanej oranżerii w pałacu  
Karola Poznańskiego
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Zbiory Muzeum Uniwersyte-
tu Warszawskiego w czerw-
cu 2013  r. wzbogacił pa-
stelowy wizerunek Henry-

ka Sienkiewicza, autorstwa Kazimie-
rza Mordasewicza. Darczyńcami por-
tretu są Rosemary (Roza-Maria) i Mi-
chał Giedroyciowie z Oxfordu. Dzie-
ło to można obecnie obejrzeć na sta-
łej wystawie muzeum w  Pałacu Tysz-
kiewiczów-Potockich, gdzie uświetnia 
także obchodzoną w  bieżącym roku 
100. rocznicę śmierci oraz 170. uro-
dzin autora Quo vadis.

Rodzina Giedroyciów wywodzi 
się z terenów Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego. Michał Giedroyć przy-
szedł na świat w  Łobzowie (obecnie 
obszar Białorusi) w 1929 r. Jego ojca 
Tadeusza, senatora II RP, zamordo-
wało w  1941  r. NKWD, natomiast 
matkę z trojgiem dzieci zesłano na Sy-
bir. Stamtąd rodzinie Giedroyciów 
udało się wraz z armią Andersa prze-
dostać do Iraku, skąd po wojnie trafi-
li do Anglii. Michał podjął studia na 
Wydziale Lotnictwa na Uniwersyte-
cie w  Southampton. Swoją żonę Ro-
semary poznał w  1958  r. W  1979  r. 
rodzina Giedroyciów na stałe osia-
dła w Oxfordzie. Na tamtejszej uczel-
ni, w Oriol College, Giedroyć podjął 
badania na temat wczesnej państwo-
wości litewskiej oraz historii swo-
jej rodziny. Zasłynął także z  projek-
tu finansowego, ratującego Oxford 
Union – jeden z najbardziej poważa-
nych i  wpływowych uniwersyteckich 
klubów dyskusyjnych na świecie. Za 
swoje wysiłki na rzecz Uniwersyte-
tu w  Oxfordzie oraz pracę naukową 

w 1989 r. nagrodzony został zaszczyt-
nym tytułem Master of Arts honoris 
causa. Dwa lata temu na polskim ryn-
ku ukazała się powieść Giedroycia Na 
krawędzi krateru, będąca formą ro-
dzinnych wspomnień z czasów wojny.

Portret Sienkiewicza, autorstwa 
Mordasewicza, znalazł się w  zbio-
rach Giedroyciów za sprawą Rosema-
ry. Nabyła go w  prezencie dla swoje-
go męża Michała od rodziny Sikor-
skich w  1974  r. Po wielu latach Gie-
droyciowie zdecydowali się przekazać 
ten niezwykły wizerunek ojczyźnie 
pisarza. Ofiarodawcy pragnęli jednak, 
by dar znalazł się w muzeum, które za-
pewni jego prezentację na wystawie 
stałej. Szczęśliwym trafem w tym cza-
sie kontakt z  Michałem i  Rosemary 
Giedroyciami nawiązał Tomasz Her-
bich z  Instytutu Archeologii i  Etno-
logii PAN w  Warszawie, którego ro-
dzina jeszcze przed drugą wojną świa-
tową znała się z familią Giedroyciów. 
Zasugerował on podarowanie por-
tretu jednemu z  warszawskich muze-
ów. Początkowo rozważano podjęcie 
rozmów z  dużymi, stołecznymi mu-
zeami, tj. Narodowym lub Literatu-
ry, istniało jednak duże prawdopo-
dobieństwo, że nie spełnią one głów-
nego warunku darczyńców. Punktem 
przełomowym okazało się spotkanie 
Tomasza Herbicha z prof. Tadeuszem 
Bernatowiczem, który zasugerował 
przekazanie dzieła do zbiorów Uni-
wersytetu Warszawskiego. Pomysł ten 
został zaakceptowany przez właścicie-
li. Tym bardziej, gdy zapewniono ich, 
że portret pisarza będzie wisiał w Pa-
łacu Tyszkiewiczów-Potockich. 

Obraz o  wymiarach 39 na 29 
cm ma kształt owalny. Oprawio-
ny jest w  drewniane, profilowane 
ramy. Pisarz ukazany został w  po-
zie trzy czwarte na neutralnym, kre-
mowym tle. Najdokładniej za pomo-
cą delikatnego modelunku i  światło-
cienia uchwycono jego twarz (zwró-
coną w  lewo) z  naturalistycznie od-
wzorowanymi zmarszczkami i  żyłka-
mi na czole, bródką przyprószoną si-
wizną oraz brązowymi oczami. Szki-
cowo potraktowano natomiast ubiór 
Sienkiewicza − jego marynarkę, bia-
łą koszulę i  kamizelkę. Podpis arty-
sty „Kaz Mordasewicz 1900” znajduje 
się u dołu portretu po prawej stronie. 
Pastel ten, najprawdopodobniej stu-
dium do przyszłej akwareli, zdradza 
niezwykłą poprawność rysunku, fine-
zję i  elegancję. Mordasewiczowi zna-
komicie udało się uchwycić przeni-
kliwe spojrzenie oraz dostojność jed-
nego z  najsłynniejszych absolwentów 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Henryka Sienkiewicza przyjęto na 
Wydział Prawa w 1866 r., czyli w cza-
sie, kiedy warszawska uczelnia funk-
cjonowała pod nazwą Szkoła Główna. 
Naukę rozpoczął jednak na Wydziale 
Lekarskim, zgodnie z  życzeniem ro-
dziców. Na medycynę uczęszczał tyl-
ko trzy miesiące, by ostatecznie trafić 
na Wydział Filologiczny. Podczas stu-
diów przyszły noblista mieszkał przy 
ul. Siennej, dzieląc pokój z trzema in-
nymi kolegami. Uczelniane lata nie 
należały do najłatwiejszych w jego ży-
ciu. Nie mógł liczyć na pomoc finan-
sową z domu i wielokrotnie głodował. 
Jego sytuacja materialna poprawiła się 

Portret  
Henryka Sienkiewicza
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dopiero, gdy uzyskał pracę guwerne-
ra u  rodziny Woronieckich na Biela-
nach. Na okres studiów przypadły też 
jego debiuty literackie. Artykuły Sien-
kiewicza zaczęły pojawiać się w „Prze-
glądzie Tygodniowym” oraz „Tygo-
dniku Ilustrowanym”. Ze studenc-
kich lat zachowało się też kilka wspo-
mnień o młodym pisarzu, jednak żad-
ne z nich nie zapowiadało jego talentu 
i sukcesu. Aleksander Świętochowski, 
znajomy Sienkiewicza z uczelnianych 
ław, opisywał go następującymi słowa-
mi: „Wątły, chorowity, w  audytorium 
rzadko widziany, w  życiu studenc-
kim nie przyjmujący żadnego udzia-
łu, przed egzaminami mocno zakłopo-
tany i na uboczu trzymający się, zwra-
cał na siebie tak słabą uwagę kolegów”. 

Warszawską uczelnię opuścił Sienkie-
wicz w 1871 r. (już po przemianowa-
niu jej na Cesarski Uniwersytet), nie-
stety, bez zdania egzaminów końco-
wych. Do uzyskania dyplomu zabra-
kło mu jedynie egzaminu z greki.

Autor pastelu, Kazimierz Morda-
sewicz urodził się w Mińsku w 1859 r. 
Już od najmłodszych lat przejawiał 
niebywałe zdolności do rysunku. Za-
nim w  pełni rozwinął swój talent ar-
tystyczny, jako nastolatek wstąpił do 
Korpusu Kadetów w Moskwie, a po-
tem do Szkoły Oficerskiej. Brał nawet 
udział w  wojnie turecko-rosyjskiej 
w  1877  r. Kariera wojskowa nie była 
mu jednak pisana. Bardziej od „szabli 
pociągał go pędzel”. Niezwykle poetyc-
ko przemianę Mordasewicza opisał 

Władysław Grabski w „Kurierze War-
szawskim” z 22 stycznia 1899 r.: „Jego 
Roma Cezarów nie upajała swym bla-
skiem. On kochał Rzym, ale ten Rafa-
ela i  Michała Anioła”. Przełomowym 
momentem w  jego życiu było zapi-
sanie się w  1881  r. do warszawskiej 
Szkoły Rysunkowej. Instytucja ta, po-
czątkowo znana pod nazwą Klasa Ry-
sunkowa, została założona w  1865  r. 
w miejsce zamkniętej po upadku po-
wstania styczniowego Szkoły Stuk 
Pięknych. Za sprawą jej głównego na-
uczyciela Wojciecha Gersona, nie-
zwykle silnie oddziałującego swoją 
osobowością, talentem oraz zdolno-
ściami pedagogicznymi na uczniów, 
nazywano ją potocznie także jego na-
zwiskiem. Drugim, wybitnym arty-
stą w  tej Szkole był Aleksander Ka-
miński. Pod ich skrzydłami Morda-
sewicz nie tylko rozwinął swój talent, 
ale nauczył się, że wrodzony dar musi 
być zawsze poparty ciężką i  sumien-
ną pracą. Po dwunastu miesiącach wy-
tężonych studiów Mordasewicz wy-
jechał do petersburskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, gdzie w  ciągu kilku 
lat nauki przyznano mu wiele nagród 
i odznaczeń, m.in. złoty medal za ob-
raz „Chrystus uzdrawiający ślepych”. 
W  byłej stolicy Rosji dostąpił także 
zaszczytu portretowania cara Alek-
sandra II i jego żony.

Po studiach nad Newą rozpoczął 
się dla artysty okres wędrówek po Eu-
ropie. Dotarł do najsłynniejszych mu-
zeów i  kościołów Włoch, Francji, 
Niemiec i  Hiszpanii, gdzie kopiował 
dzieła dawnych mistrzów lub szkico-
wał wnętrza słynnych świątyń (np. 
kościoła Il Gesu). Na Półwyspie Ibe-
ryjskim zachwyciło go przede wszyst-
kim malarstwo Velasqueza, Zurbara-
na i  Murilla. Do Warszawy powrócił 
w  1896  r. jako uznany malarz, głów-
nie portrecista. Swoje prace wysta-
wiał w  Towarzystwie Sztuk Pięk-
nych Zachęta i  w Salonie Krywul-
ta. Podczas swojej kariery z  wielkim 

| Kazimierz Mordasewicz, „Portret Henryka 
Sienkiewicza”, 1900, pastel, wym. 39 x 
29 cm (w zbiorach Muzeum Uniwersytetu 
Warszawskiego)

................................................................................
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Na początku Ogniem i mie-
czem, zaraz po otwiera-
jącym Trylogię słynnym 
zdaniu „Rok 1647 był to 

dziwny rok, w  którym rozmaite zna-
ki na niebie i  ziemi zwiastowały jako-
weś klęski i  nadzwyczajne zdarzenia”, 
Sienkiewicz z rozmachem kreśli mapę 
– nie tuszem na papierze, lecz sło-
wem w wyobraźni czytelników, mapę 
na poły mitycznych Dzikich Pól, naj-
odleglejszej kresowej krainy, którą na 
trwałe wprowadzał do powszechnej 
świadomości Polaków – podobnie jak 
Zbaraż i Bar, Laudę i Wodokty, Rasz-
ków i  Kamieniec Podolski. A czyni 
to tak sugestywnie, tak skutecznie, że 
do dziś wędrujemy w  realnej geogra-
ficznej przestrzeni śladami jego boha-
terów.

Poczynając od Dzikich Pól, pisarz 
w kolejnych rozdziałach, tomach i po-
wieściach, Potopie i Panu Wołodyjow-
skim, podąża wciąż dalej i  dalej, by 
w  rezultacie zaprezentować niezwy-
kłą, literacką mapę jednej, niepodziel-
nej Rzeczypospolitej „od brzegów Bał-
tyku aż po Dzikie Pola”, od Kurlandii 
po Dnieprowe porohy, od Wielko-
polski po Kijów i dalekie Zadnieprze, 
Rzeczypospolitej, będącej u  szczytu 
potęgi, ale i  u progu upadku. Dzieje 
się to w czasie, gdy polskie terytorium 
jest rozdarte rozbiorowymi granica-
mi, gdy żąda się od Polaków, by zapo-
mnieli i wyrzekli się swojej tożsamości 
i  historii. Od pierwszego gazetowe-
go odcinka Ogniem i mieczem (2 maja 
1883) po ostatni odcinek Pana Woło-
dyjowskiego (15 lipca 1888) i ukazują-
ce się na bieżąco wydania książkowe, 
czytelnicy ze wszystkich trzech zabo-
rów pochłaniali Trylogię także dlate-
go, że doskonale widzieli ową wspa-
niałą mapę Rzeczypospolitej, z  któ-
rą konkurować by mogła chyba tylko 
znana w całej Europie mapa Nicolasa 
Sansona, wydana w Paryżu w 1655 r. 
i wielokrotnie wznawiana.

Dzieło Sansona Estats de la Co-
uronne de Pologne było zresztą z pew-
nością Sienkiewiczowi znane, po-
dobnie jak inne dawne mapy, po któ-
rych wędrował, nim zasiadał do pi-
sania. Rzecz bowiem w  tym, że au-
tor Trylogii nie znał większości ziem 

powodzeniem odtwarzał na podsta-
wie dagerotypów wizerunki, m.in. 
Adama Mickiewicza oraz Juliusza 
Słowackiego. Wielokrotnie malował 
też portrety Fryderyka Chopina. Je-
den z  nich – kopia niezachowanego 
olejnego obrazu Antoniego Kolberga, 
znajduje się dziś w zbiorach Muzeum 
w  Żelazowej Woli. Mordasewiczo-
wi pozowali Eliza Orzeszkowa, Ste-
fan Żeromski, Irena Solska, a w ostat-
nich latach życia w Paryżu także Ma-
ria Skłodowska-Curie oraz marsza-
łek Ferdynand Foch. Spod ręki tego 
artysty wyszło również kilka portre-
tów Henryka Sienkiewicza. Wizerun-
ki autora Trylogii i  Krzyżaków Mor-
dasewicz wykonywał kilkakrotnie po-
między 1899 a 1916 r. Do dziś w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie znaj-
duje się portret olejny Sienkiewicza, 
zreprodukowane rysunki z portretami 
pisarza można odnaleźć w wydawnic-
twie Sami Sobie (1900) oraz w  „Bie-
siadzie Literackiej” (1900). Kilka lat 
temu wizerunki Sienkiewicza autor-
stwa Mordasewicza pojawiły się także 
na rynku antykwarycznym. W  zbio-
rach Biblioteki Narodowej w  War-
szawie zachował się też list malarza 
do Władysława Meleszewskiego, pu-
blicysty i  redaktora „Biesiady Lite-
rackiej”, zawierający prośbę o  pomoc 
w  zorganizowaniu spotkania z  Sien-
kiewiczem w  celu wykonania jego 
portretu: „Miałby więc Sz. Pan ze-
chciał się zobaczyć z Sienkiewiczem i je-
śli on nie jest pracujący, to może by się 
dał namówić na parę posiedzeń do zro-
bienia szkiców. Od razu prawdopodob-
nie go nie upozuję. A już wcześniej po-
znam tem do następnych posiedzeń bę-
dzie korzystniej, bo w  myśli pozę się 
opracuje […]. Jeśli w niedzielę nie będę 
miał przyjemności zobaczenia Szanow-
nego Pana, to może listownie łaskawy 
Pan mnie zawiadomi o wynikach spo-
tkania z Sienkiewiczem”.

Liczne wzmianki poświęco-
ne Sienkiewiczowskim portretom 
Mordasewicza można także odna-
leźć w  przedwojennej prasie. Zna-
ny warszawski krytyk, Feliks Słup-
ski, w czasopiśmie „Rzeczy Ciekawe” 
(nr 2, 1924) napisał: „Tam jednak, 
gdzie mu zostawiono swobodę pojęcia 

i wykonania pracy, gdzie go nie krępo-
wano wymaganiami, gorzej niż urojo-
nemi – rezultaty bywały niezwykle do-
bre. Stwarzał wtedy ludzi żywych, jak 
Kamiński, Świętochowski, Orzeszko-
wa… I z Sienkiewicza portretów – dwa 
doskonałe”. Nie wszystkim recenzen-
tom wizerunki Sienkiewicza autor-
stwa Mordasewicza przypadły jednak 
do gustu. Dla przykładu Kazimierz 
Daniłowicz-Strzelbicki w  „Wędrow-
cu” z 1900 r. pisał: „Widziałem w Sa-
lonie Tow. Zachęty portrety Sienkiewi-
cza pędzla Mordasewicza […]. Akwa-
relowy portret Sienkiewicza twardy 
i brzydki w tonie, źle rysowany surowy 
po prostu; kiedy się pomyśli, że obok jest 
świetny portret tegoż pisarza, rysowa-
ny pastelą przez Wyczółkowskiego, dzi-
wi odwaga Mordasewicza i chęć wysta-
wienia swej niedołężnej pracy obok tak 
świetnego portretu”. Ocena Daniłowi-
cza-Strzelbickiego wydaje się zdecy-
dowanie zbyt surowa. Owszem, Mor-
dasewiczowi zarzucano często, że ule-
ga manierze i  konwenansom, jednak 
wartość jego warsztatu artystycznego 
nie może budzić wątpliwości.

Artysta zmarł tragicznie w  Paryżu 
pod kołami samochodu w 1923 r. Po-
chowano go na cmentarzu Père Lacha-
ise. Rok później, w  gmachu warszaw-
skiej Zachęty odbyła się jego wystawa 
pośmiertna. W 1937 r. w Pałacu Tysz-
kiewiczów-Potockich w Warszawie Bi-
blioteka Narodowa zorganizowała eks-
pozycję ku czci Henryka Sienkiewicza. 
Pokaz ten był przeglądem dorobku pi-
sarskiego noblisty oraz metod jego 
pracy. Protektorat nad wystawą ob-
jęła marszałkowa Aleksandra Piłsud-
ska, otworzył ją zaś uroczyście prezy-
dent Ignacy Mościcki. W Narodowym 
Archiwum Cyfrowym zachowało się 
kilka zdjęć prezentujących Salę Balo-
wą dawnej rezydencji Potockich pod-
czas wystawy. Na jednym z nich zauwa-
żyć można portret Sienkiewicza, nie-
zwykle przypominający nowy nabytek 
Muzeum UW. Nasuwa się zatem pyta-
nie, czy oba dzieła – wizerunek z foto-
grafii ze zbiorów NAC-u oraz dar ro-
dziny Giedroyciów – nie są autorstwa 
tego samego malarza – Kazimierza 
Mordasewicza?

Adam Tyszkiewicz
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rzekach nie dlatego, by cokolwiek się 
tam działo, lecz po to, by mapa stała 
się dokładniejsza, bardziej „gęsta”.

Na podkład mapy geograficznej 
Sienkiewicz nanosi też stale mapę hi-
storyczną, przypominającą dzieje 
polskich zwycięstw nad Niemcami, 
Szwedami, Turkami i Rosjanami („za-
woalowanymi” jako Septentrionowie, 
ale wspominanymi też otwarcie jako 

kresowych z autopsji, lecz z kartogra-
fii, dokumentów, pamiętników i  prac 
historycznych, wreszcie z  gromadzo-
nych skrzętnie opowieści. I był w kre-
sowym krajoznawstwie nadzwyczaj 
biegły. Dbając o  swoją „kartografię”, 
mnożył w  tekście nazwy miejscowo-
ści zdecydowanie ponad fabularną 
potrzebę, obficie dorzucając wzmian-
ki o  miastach, wsiach, zamkach czy 

najezdnicza „moskiewska potencja”). 
Punkty oznaczające bitwy pod Grun-
waldem, Orszą, Kircholmem, Kłuszy-
nem, Chocimiem, Trzcianą widziano 
na jego mapie tym wyraźniej, im bar-
dziej były nieobecne w zaborczej edu-
kacji. Cenzura, zwłaszcza rosyjska, 

Kresowe mapy 
Henryka Sienkiewicza

................................................................................ 
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zainteresowana przecież ścisłym od-
dzielaniem Królestwa Polskiego od 
kresowych Ziem Zabranych, rzekomo 
„odwiecznie rosyjskich”, musiała rze-
czywiście uwierzyć, że ma do czynie-
nia z  powieścią jedynie historyczną. 
Patrzyła na Sienkiewiczowską mapę 
Rzeczypospolitej, czytając przy tym 
o „potędze, której brzegi oblewały dwa 
morza” i nie widziała niczego. Kolejne 
pokolenia Polaków, zafascynowanych 
Trylogią jako drogowskazem wolno-
ści, dostrzegły jednak i pojęły wszyst-
ko. A niektórzy przybrali na czas wal-
ki o niepodległość imiona ulubionych 
bohaterów. Nieprzypadkowo Józef 
Piłsudski w 1899 r. nazwał Sienkiewi-
cza „sławą i dumą literatury polskiej”.

Jeśli, jak autor Trylogii, spojrzymy 
uważnie na wschodnią część mapy, to 
na samej północy zobaczymy polskie 
lenno  – Kurlandię. Zaledwie wspomi-
nana, raz tylko – za sprawą ważnej po-
staci – pojawia się w sposób znaczący. 
„Jestem Ketling of Elgin. Pana Woło-
dyjowskiego przyjaciel i towarzysz bro-
ni” – przedstawia się elegancki kawa-
ler Krzysi Drohojowskiej, momen-
talnie podbijając jej serce. Skąd jed-
nak w  mokotowskim dworku Szkot 
z  kraju Makbeta, z  miasta w  pobli-
żu Cawdoru? Sienkiewicz wiedział, 
że historyczny pierwowzór, major ar-
tylerii Heyking, był Niemcem z Kur-
landii. I właśnie Niemca najwyraźniej 
nie chciał uczynić współuczestnikiem 
chwały Małego Rycerza. Mamy więc 
Hasslinga-Ketlinga, Szkota z  pol-
skim indygenatem. Ale i  kurlandz-
kiego wątku pisarz nie porzucił zu-
pełnie, dając bohaterowi przybranego 

ojca – dobrodzieja: „na samej grani-
cy żmudzkiej na człeka takiego same-
go nazwiska, jako jest moje, natrafi-
łem, któren mnie adoptował, do herbu 
przyjął i fortuną obdarzył. Mieszka on 
w Świętej, w Kurlandii, ale i z tej stro-
ny ma majętność Szkudy, którą mnie 
puścił”. Obecnie i Szkudy, i nadbałtyc-
ka Święta (Šventoji) leżą po jednej, li-
tewskiej stronie granicy, ale próżno 
w  nich szukać śladów odległej prze-
szłości.

„Był na Żmudzi ród możny Bille-
wiczów […] Gniazdo ich rodzinne, ist-
niejące do dziś, zwało się Billewicze, ale 
prócz nich posiadali wiele innych ma-
jętności i  w okolicy Rosień, i  dalej ku 
Krakinowu, wedle Laudy, Szoi, Nie-
wiaży” – tak w  pierwszych zdaniach 
sytuuje Sienkiewicz najważniejsze 
z licznych miejsc akcji Potopu. I szyb-
ko „zagęszcza”: do Billewiczów nale-
żały Wodokty, Lubicz i  Mitruny, do 
Butrymów Wołmontowicze, do Sta-
kjanów Morezy (więcej o  nich nie 
usłyszymy), do Domaszewiczów Dro-
żejkany i Mozgi, do Gasztowtów – Pa-
cunele. „Zresztą całe porzecze Laudy 
usiane było gęsto tak zwanymi «okoli-
cami» albo mówiąc zwyczajnie: za-
ściankami zamieszkałymi przez sław-
ną i głośną w dziejach Żmudzi szlach-
tę laudańską”. Lauda to bowiem rze-
ka, ale przede wszystkim kraina, przez 
którą płynie, gniazdo polskiej szlachty 
o  żmudzkim rodowodzie w  widłach 
Datnówki i Niewiaży.

Sercem tej Sienkiewiczowskiej 
Laudy stały się z woli pisarza Wodok-
ty, miejsce rzeczywiste, ale i  literac-
kie zarazem. Historyczne Wodokty, 

wzmiankowane co najmniej od 
1610 r., nigdy bowiem nie należały do 
Billewiczów, a Oleńka i jej dziad He-
rakliusz to osoby najzupełniej fikcyj-
ne. A jednak, siłą stworzonej przez 
pisarza legendy, dzisiejsi mieszkań-
cy wskazują pagórek, na którym stać 
miał wśród drzew „dwór Oleńki”. 
Sienkiewicz wiele takich miejsc wy-
kreował i  utrwalił w  zbiorowej wy-
obraźni. Bardziej uchwytny ślad prze-
szłości znajdziemy na cmentarzu 
przy kościele Najświętszej Marii Pan-
ny. Napisy i  nazwiska są w  większo-
ści polskie, a przy głównej alei żeliwny 
krzyż z  1885  r. wskazuje grób Bona-
wentury i Antoniny Butrymów, „póź-
nych wnuków” powieściowego Józwy 
Beznogiego z Wołmontowicz.

Także w  pobliskich Pacunelach, 
gdzie Sienkiewicz kazał znękane-
mu wojaczką Wołodyjowskiemu ku-
rować się u Pakosza Gasztowta i  jego 
trzech córek, zachowały się przy ko-
ściele św. Jana Chrzciciela mogiły Bu-
trymów, Domaszewiczów i  Gasztow-
tów z XIX i XX w. O autorze Trylo-
gii nie zapominano i  w Mitrunach. 
W  1936  r. w  sali balowej dworu Sa-
wickich, z  okazji pięćdziesięciolecia 
Potopu polski zespół teatralny z  Wo-
doktów odegrał jednoaktówkę Sien-
kiewicza Zagłoba swatem. Przedsta-
wienie reżyserował Stanisław Sobo-
lewski, ówczesny właściciel Lubicza 
– tego samego, który w spadku otrzy-
mał Andrzej Kmicic.

Terytorium „naszej” Laudy ota-
cza w  powieści pierścień „obcych”, 
nieprzyjaznych Radziwiłłowskich 
zamków: Taurogi, Birże i  Kiejda-
ny. W  Taurogach księcia Bogusła-
wa poza miejscem w  szczerym polu 
nie ocalało z  tej epoki nic, a obiekt 
pokazywany niekiedy jako „zamek” 
to rosyjska neogotycka komora cel-
na z 1847 r. W Birżach inaczej – po-
zostająca w  ruinie od XVIII  w. rezy-
dencja została pod koniec ubiegłego 

2 | Sarkofag ks. Janusza Radziwiłła w Kiejdanach

3 | 4 | Zamek w Kamieńcu Podolskim (3) 
i pomnik Wołodyjowskiego na placu 
przed katedrą (4)
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2

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2016           8



stulecia odbudowana i  mieści mu-
zeum z  wieloma interesującymi eks-
ponatami, także z  czasów „potopu”. 
W Kiejdanach z zamku przetrwały je-
dynie resztki fundamentów, miasto 
jest natomiast zespołem wielce inte-
resujących zabytków. Przede wszyst-
kim zaś w krypcie kalwińskiego zboru 
oglądać można ozdobny cynowy sar-
kofag księcia Janusza Radziwiłła, god-
ny wielkiego rodu.

„Pan Przyjemski na południowych 
stokach miasta i  zamku, za rzeczką 
Gniezną i  dwoma stawami, zatoczył 
potężny obóz, który cudzoziemską sztu-
ką ufortyfikował” – tak wraz z  auto-
rem postrzegamy wołyński Zbaraż na 
chwilę przed rozpoczęciem kozacko- 
-tatarskiego oblężenia. Samego zam-
ku właściwie nie widzimy, sztuka po-
lega bowiem na tym, by doń napastni-
ków nie dopuścić. Książę Jeremi Wi-
śniowiecki, niezłomny obrońca Rze-
czypospolitej, kwateruje w  namiocie, 
wśród wojska, a nie w komnatach. Nie 
opisując zamku, podał jednak Sien-
kiewicz nazwy siedmiu wsi, płoną-
cych na przedpolu… Dziś zbaraskiej 
fortecy też nie ujrzymy od razu, bo za-
słoniły ją drzewa. Z bliska natomiast, 

po pracach renowacyjnych prezentu-
je się okazale. Odsłonięte zostały ba-
stiony, zrekonstruowana brama, odre-
montowany późniejszy, osiemnasto-
wieczny pałac na dziedzińcu. W jego 
wnętrzu miłośnicy historii i  Sienkie-
wicza nie mają jednak czego szukać, 
podstawę ekspozycji stanowią bo-
wiem nieudolne wizerunki tych, któ-
rych kniaź Jarema nigdy by do Zbara-
ża nie wpuścił.

Zbaraż to przykład bohaterskiej 
i zwycięskiej obrony „ku pokrzepieniu 
serc”, poprzedzający ukazaną wznio-
ślej jeszcze obronę Jasnej Góry, ob-
lężenie Kamieńca Podolskiego nato-
miast rozsławić miało – dwadzieścia 
lat po powstaniu styczniowym – he-
roiczną klęskę, dla przykładu, ale i ku 
przestrodze. Onufry Zagłoba roz-
tropnie zauważa, że choć Kamieniec 
to „orłowe gniazdo, ale nie wiadomo, 
czy się orzeł w  nim znajdzie, jako był 
Wiśniowiecki, czy jeno wrona?”. Sta-
rosta i  generał Mikołaj Potocki or-
łem może nie był, ale też przyszło mu 
bronić przed stutysięczną turecką ar-
mią przestarzałej, słabo zaopatrzo-
nej twierdzy ze zbyt szczupłą załogą. 
Zrodzony w  wyobraźni pisarza czyn 
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Wołodyjowskiego i  Ketlinga miał 
wstrząsnąć sumieniami tych, od któ-
rych zależał los Polski – i dać do my-
ślenia czytelnikom. Jakie były intencje 
historycznego majora Heykinga, gdy 
w akcie desperacji podpalił prochy, nie 
wiemy;  niedawno archeolodzy odsło-
nili fundamenty Baszty Czarnej, któ-
rą wysadził. Ani kapitulacja, ani hero-
izm nie mogły jednak zapobiec bole-
snemu okrojeniu mapy Rzeczypospo-
litej: „A Kamieniec i Podole? […] – Na 
sułtana… po wieki wieków!...”

Widok znakomicie zachowanej 
fortecy najdosłowniej zapiera dech 
w  piersiach, jak Osmanowi II wedle 
słów pana Zagłoby: „Przyjeżdża, ju-
cha, […] wybałuszył ślepie, otworzył 
gębę, patrzy”… Potężny zamek oraz 
miasto z bramami i basztami, katedrą 
z tureckim minaretem (zwieńczonym 
posągiem Matki Bożej) i dziesiątkami 
innych zabytków, bardziej chyba tu, 
niż gdziekolwiek indziej na Kresach 
pozwalają przenieść się w  przeszłość. 
W  skarbcu katedralnym przechowy-
wano – aż do bolszewickiego rabun-
ku – autentyczną szablę Wołodyjow-
skiego, pochowanego tuż po śmierci 
w  pobliskim kościele franciszkanów. 
Na placu przed katedrą od 1993 r. stoi 
niecodzienny pomnik. Na dawnym, 
bezimiennym już nagrobku w  kształ-
cie pnia drzewa umieszczono napis: 
„PAMIĘCI PANA PUŁKOWNIKA 
JERZEGO WOŁODYJOWSKIE-
GO HEKTORA KAMIENIECKIE-
GO A. D. – MCMXCIII. ŻYCIE TO 
SZEREG POŚWIĘCEŃ. RESUR-
GAM”. Sentencja jest autorstwa Sien-
kiewicza i  pochodzi z  Rodziny Poła-
nieckich, „resurgam” znaczy: powsta-
nę. Natomiast sporządzona niegdyś 
dla katedry tablica z  wizerunkiem 
Małego Rycerza znalazła się ostatecz-
nie na ścianie kościoła w  Żwańcu, 
gdzie prawdziwy Wołodyjowski zam-
ku przed Turkami bronił.

„Fortalicję wzniosłem z okrąglaków 
setną; kominy okrutne. Dla nas kil-
ka izb w osobnym domie” – pisze pan 
Michał do Basi ze stanicy w  Chrep-
tiowie. Pograniczna placówka pełna 
żołnierskiego gwaru i kresowych opo-
wieści uchodzi zwykle za czysto lite-
racką kreację. Tymczasem Chreptiów 

istniał jak najbardziej realnie, a  Je-
rzy Wołodyjowski objął tu komen-
dę jesienią 1671 r. Miejsce w połowie 
drogi z  Kamieńca do Mohylowa wy-
brano idealnie – wysoki brzeg Dnie-
stru w połączeniu z głębokimi jarami 
rzeczki Daniłówki od zachodu i  Ka-
łusika od wschodu tworzy naturalną 
pozycję obronną. Brzeg jest skalisty, 
można więc stanąć na kamiennym cy-
plu, który od czasów Małego Rycerza 
z pewnością się nie zmienił. Rozległy 
i  piękny stąd widok na „multańską”, 
czyli mołdawską niegdyś stronę rze-
ki. Po odejściu wojsk polskich do Ka-
mieńca Turcy spalili fortalicję. Pożar 
musiał być potężny, skoro nazwa Po-
goriełoje, precyzyjnie wskazująca hi-
storyczne miejsce, wciąż jest używa-
na w  okolicy. Do dziś pozostały po-
rośnięte krzewami, ale czytelne relik-
ty obronnych wałów. W  najwyższym 
punkcie stoi prawosławny krzyż z  ta-

bliczką, wskazującą zabytek archeolo-
giczny – „osadę”. Relikty kresowej sta-
nicy są więc oficjalnie chronione.

„W Mohilowie wojsk nie ma, 
w  Jampolu nie ma, w  Raszkowie nie 
ma! Ja tu jeden pan!” – chełpi się Azja 
Tuhaj-bejowicz na chwilę przed pró-
bą porwania Baśki i utratą oka. Droga 
z Chreptiowa wiodła wówczas wzdłuż 
Dniestru, przez nadbrzeżne mia-
steczka. Po dwustu latach rosyjskich, 
a potem sowieckich rządów, Mohy-
lów i  Jampol niemal doszczętnie za-
traciły historyczny charakter. Dopie-
ro Raszków, niegdyś leżący „w strasz-
nych puszczach na krańcu chrześcijań-
stwa”, wita nas wieżami kościoła św. 
Kajetana z 1786 r. Miejsca zameczku, 

gdzie stał załogą Jerzy Ruszczyc, nikt 
już jednak wskazać nie potrafi. W po-
bliże Raszkowa prowadzi nas Sien-
kiewicz już w Ogniem i mieczem – bo 
to tu, w mrocznym Czortowym Jarze 
nad rzeką Waładynką, Bohun ukrył 
u wiedźmy Horpyny Helenę Kurcewi-
czównę.

„Otworzył się przed nimi jar głębo-
ki, gęsto zarośnięty po bokach, rozsuwa-
jący się w  dali w  obszerną, półkolistą 
równinkę”. Rzędzian, Zagłoba i  pan 
Michał wędrują do kryjówki Horpy-
ny z północy, od Jampola. Z Raszko-
wa jechać trzeba w stronę Kamionki, 
skręcić w  prawo w  kierunku wsi Val-
ja Adinca i  w ostatnim raszkowskim 
domu po lewej pytać o  drogę. Sien-
kiewiczowska legenda dotarła i  tu – 
mieszkańcy, choć Trylogii nie czyta-
li, znają nazwę Czortowy Jar i  wspo-
minają o  ukrytych skarbach. Przez 
broniące dostępu chaszcze na wprost 

przedrzeć się nie sposób, ścieżka wie-
dzie lewym zboczem, wśród wapien-
nych głazów, a potem przez niewielką 
skalną bramę wyprowadza ku górnej, 
wąskiej i  mrocznej, rzeczywiście nie-
samowitej części jaru. Wzgórze z  ru-
mowiskiem głazów, dokładnie takie, 
jak opisane w  powieści Wraże Uro-
czyszcze, znajduje się w  pobliżu, po 
drugiej stronie drogi.

Trylogia zaczyna się na Dzikich 
Polach, a mapa do pierwszego tomu 
Ogniem i  mieczem obejmuje rozle-
gły obszar woj. kijowskiego w  gra-
nicach sprzed rebelii Chmielnickie-
go. Sienkiewicz umieścił na niej dzie-
siątki nazw, ale trzy punkty są najważ-
niejsze: Czehryn, Łubnie oraz Kudak, 

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

5 | Tablica 
Wołodyjowskiego w Żwańcu

6 | Chreptiów – krzyż na 
wałach stanicy

7 | Czortowy Jar nad 
Waładynką

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
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najdalej wysunięta twierdza Rzeczy-
pospolitej przy porohach – skalnych 
progach Dniepru. W  Czehrynie zaś 
najważniejsza jest winiarnia Wołocha 
Dopuła w  Dzwonieckim Kącie przy 
rynku. Stąd właśnie Skrzetuski wyrzu-
ca zapalczywego Czaplińskiego, wybi-
jając nim drzwi. Teraz trafić tam trud-
no, można natomiast odwiedzić od-
tworzoną „z wyobraźni” rezydencję 
Chmielnickiego i cerkiew św. św. Pio-
tra i Pawła, a na górze ponad miastem 
odbudowany fragment starościńskie-
go zamku z końca XVI w.

Do Łubniów droga powinna wieść 
przez Rozłogi, ale ich właśnie na żad-
nej mapie nie znajdziemy. Dwór Kur-
cewiczów, dom pięknej Heleny, to 
jedyne w  Trylogii miejsce nazwa-
ne i  ważne, a realnie nieistniejące. 
W Łubniach, wspaniałej niegdyś sto-
licy zadnieprzańskiego „państwa” Je-
remiego Wiśniowieckiego, też nie 
zobaczymy wiele. Z  olśniewającego 
przepychem książęcego zamku ocalał 
ułamek manierystycznej kolumny na 
trawniku przed muzeum. Na wzgórzu 
stacjonuje wojsko, więc nawet wejść 
tam nie można. W muzeum są jeszcze 
sfatygowane drzwi, podobno z fundo-
wanego przez Jaremę kościoła św. Mi-
chała. Sic transit gloria mundi…

Twierdza Kudak na prawym brze-
gu Dniepru to w  istocie temat na 
osobne opowiadanie. Wzniesiona 
w 1639 r. miała strzec przed najazda-
mi, ale też powstrzymywać Kozaków 

przed wyprawami na Krym, co pro-
wokowało konflikty z Turcją. Na pla-
nie kwadratu z  narożnymi bastio-
nami, chroniona dodatkowo wała-
mi, fosami i częstokołami, ze wznie-
sioną nieopodal wysoką wieżą ob-
serwacyjną, była placówką potęż-
ną. W  1648  r. komendant Krzysz-
tof Grodzicki bronił jej dzielnie od 
kwietnia do września, pokonany do-
piero brakiem prochu. Obecnie 10 
km poniżej Dniepropietrowska, we 
wsi Stare Kodaki odnajdziemy do-
brze widoczne relikty zachodniej 
części fortecy z  imponującym wciąż 
bastionem. Część wschodnią, przy 
rzece, zniszczył sowiecki kamienio-
łom, teraz zalany wodą.

Dalej w  dół Dniepru koło miasta 
Zaporoże jest wyspa Chortyca, gdzie 
Skrzetuski został pojmany w  drodze 
na Sicz. Zbudowano na niej kozacką 
osadę dla współczesnych miłośników 
hajdamackiej sławy i  dla turystów. 
Majdan, na którym Chmielnickiego 
okrzyknięto hetmanem, a u  Sienkie-
wicza kozacka czerń śpiewa: „Hej, hej! 
Tuhaj-bej rozserdywsia duże!” oddalo-
ny jest o kolejnych kilkadziesiąt kilo-
metrów. Pośrodku placu w  centrum 
miasta Nikopol (park Zwycięstwa) 
stoi pomnik zaporoskiego hetmana, 
na ślepej ścianie domu wymalowa-
no ucztujących Kozaków. To najod-
leglejszy, najdalej na południe wysu-
nięty punkt Ogniem i mieczem – i ca-
łej Trylogii.

Gdy Jan Skrzetuski, przekradając 
się ze Zbaraża, dociera do Toporowa, 
król Jan Kazimierz siedzi za stołem 
„pokrytym kartami przedstawiającymi 
okolicę”. W  filmowej adaptacji Pana 
Wołodyjowskiego wielka mapa Rze-
czypospolitej wisi w komnacie hetma-
na Sobieskiego, a w Przygodach pana 
Michała – na ścianie izby komendan-
ta w  Chreptiowie. Historycy kręci-
li potem nosem, że w  XVII  w. mapy 
były zbyt kosztowne, żeby je wieszać 
na ścianach, a jeszcze hen, nad Dnie-
strem… Pewnie mieli rację, ale w przy-
padku Trylogii to obraz tyleż suge-
stywny, co w pełni uzasadniony.

Jarosław Komorowski

6

7
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Mitruny, położone w  ser-
cu Laudy (gmina Kraki-
nów, okręg Poniewież − 
Litwa) nad rzeczką Łu-

kowszą (dopływem niewielkiej rzeki 
noszącej także imię Lauda), należały 
na przełomie XVIII i XIX stulecia do 
żmudzkiego rodu Koryznów. Następ-
nie zostały od nich, wraz z  drewnia-
nym dworem, nabyte przez chorążego 
Józefa Sawickiego herbu Lubicz. Jego 
synowie, Ferdynand i Zygmunt, także 
byli aktywni na polu Marsa – pierw-
szy walczył w  powstaniu listopado-
wym, za co był później więziony przez 
Rosjan w  Kownie, drugi – był pod-
pułkownikiem sztabu generalnego 
carskiej armii. Właścicielem Mitrun, 
które obejmowały wraz z  należącymi 
do nich folwarkami (Kurguły, Lubicz, 
Micuny, Pacuny, Podworniki i Poskaj-
ście) ok. 1000 dziesięcin ziemi (po-
nad 1000 ha) został syn Józefa – Jó-
zef Napoleon, żonaty z  Walerią Gru-
żewską, przedstawicielką znanej tam-
tejszej ziemiańskiej rodziny. Z  cza-
sem majętność uległa rozdrobnieniu 

wskutek zawieranych przez ich dzie-
ci małżeństw i wynikłych stąd rodzin-
nych działów. I tak np. Lubicz (da-
rowany powieściowemu Andrzejo-
wi Kmicicowi i  miejsce hulanek jego 
kompanii), z drewnianym dworem na 
wzgórzu, kasztanową aleją i  parkiem 
przeszedł w  ręce Sobolewskich, Mi-
truny zaś, choć znacznie obszarowo 
uszczuplone, pozostały w  rękach Sa-
wickich (noszących to samo nazwisko 
dalszych kuzynów poprzednich wła-
ścicieli). 

Dwór w  Mitrunach, nazywany 
także ze względu na swoją okazałość 
pałacem, wzniesiony został w 1855 r. 
(choć niektórzy wskazują datę 1880) 
przez wspomnianego wyżej Józe-
fa Napoleona Sawickiego, który być 
może sam wykonał jego projekt. Bu-
dowla ta, o murach dochodzących do 
1 m grubości, posadowiona na wyso-
kim fundamencie, ale też i  bez pod-
piwniczenia, prezentowała dwa sty-
le – neoklasycyzm w  centralnej, pię-
trowej części i neogotyk w dwóch par-
terowych symetrycznych skrzydłach 

bocznych, wyrażający się przede 
wszystkim ostrołukowym kształtem 
okien. Elewacja frontowa była dzie-
więcioosiowa, boczne zaś pięcioosio-
we. W  architekturze obiektu wyraź-
nie wyróżniała się fasada – stanowił ją 
ryzalit w  formie dwukondygnacyjne-
go portyku, zwanego prostylem. Jego 
dolna, od frontu trzyarkadowa kon-
dygnacja, podpierała taras, a na nim 
posadowiono sześć okrągłych kolumn 
dźwigających masywny fronton, któ-
remu lekkości przydawały neogotyc-
kie i  okrągłe, zakomponowane syme-
trycznie okna. Obydwa tarasy – na 
parterze przy wejściu, na który pro-
wadziły szerokie i dość wysokie scho-
dy, jak i na poziomie pierwszego pię-
tra − miały żeliwne balustrady. Budy-
nek, o  bielonych ścianach zewnętrz-
nych i dwuspadowym dachu, pokryty 
był miedzianą blachą. 

Wnętrze dworu miało układ dwu-
traktowy. Parterowa część budowli za-
wierała przedsionek, z  którego wio-
dły na piętro spiralne schody, a znaj-
dujące się obok nich pomieszczenie 
było przeznaczone na komin i  zwy-
kle lokowaną przy nim wędzarnię. 
Dalej, w centralnej części, mieściły się 
dwa obszerne pokoje reprezentacyj-
ne z parkietami i kominkami, a w jego 
prawym skrzydle – okazała sala 
z  dwiema, dzielącymi ją na pół ko-
lumnami i  dużymi weneckimi okna-
mi, ozdobiona portretami przodków 
– Józefa Napoleona i Wiktorii Sawic-
kich. Wystrój tej sali odpowiadał oka-
załości dworu – parkietowa podłoga, 

Dwór w Mitrunach

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

1 | dwór w Mitrunach w latach 
międzywojennych, fotografia nieznanego autora 
(ze zbioru Tomasza Stopierzyńskiego)

2-4 | Ruiny dworu w Mitrunach

Akcja dwory

1
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kominek, stylowe obite ciemnozielo-
nym pluszem fotele i kanapy, dwuczę-
ściowe lustra z konsolami i żyrandole 
nie wyróżniały się czymś szczególnym 
w  porównaniu z  wystrojem innych 
kresowych rezydencji zamożnego zie-
miaństwa. W lewym natomiast skrzy-
dle znajdowała się kuchnia, obok niej 
kredens służący na co dzień za jadal-
nię i  dwa pokoje dla służby – do tej 
części dworu prowadziły oddziel-
ne boczne schody. Z kolei na piętrze, 
w  środkowej części budynku wydzie-
lono cztery pokoje – dwa frontowe, 
pozostałe (jeden z niewielkim balko-
nem) od strony parku, zaś dach nad 
skrzydłami bocznymi krył rozległe 
pomieszczenia strychowe. Dodać na-
leży, że dwór był otoczony starym par-
kiem z lipową aleją i rzadkimi krzewa-
mi, a malowniczości całości dopełnia-
ły dwa stawy.

Na świetności Mitrun nie poło-
żyła się na szczęście cieniem pierwsza 

2

3 4
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wojna światowa, kiedy to 
przed splądrowaniem i znisz-
czeniem ochronił je carski ge-
nerał Augustynowicz, mąż 
jednej z  rodzeństwa Sawic-
kich. Trudne były dopiero 
następujące po niej lata, kie-
dy to nowo powstałe pań-
stwo litewskie wprowadziło 
reformę rolną, pozostawia-
jącą właścicielom ziemskim 
niespełna 100 ha. Ponadto 
część gruntów i znaczną część 
zabytkowego wyposażenia 
dworu gospodarujące nadal 
w Mitrunach kolejne pokole-
nie Sawickich było zmuszone 
sprzedać w  1920  r. dla uzy-
skania środków na opłacenie 
kaucji za uwolnienie z  wię-
zienia Bolesława Sawickie-
go, w  ten sposób ukaranego 
za przynależność do Polskiej 
Organizacji Wojskowej, uwa-
żanej przez litewskie władze 
za nielegalną. Nie zniechęci-
ło to jednak właścicieli Mi-
trun do zaprzestania propol-
skiej działalności – w  latach 
1922-1926 ulokowali oni we 
dworze polską szkołę, dając 
jednocześnie w nim mieszka-
nie i  wynagrodzenie jej nauczycielce. 
Organizowali również w  latach mię-
dzywojennych dla tamtejszego, ale też 
i  licznie przybywającego z  dalszych 
stron ziemiaństwa, przy współudzia-
le Towarzystwa Kulturalno-Oświato-
wego Polaków na Litwie „Pochodnia” 
i  koła sportowego „Sparta”, okazałe 
bale, koncerty oraz patriotyczne spo-
tkania. Jednym z nich było uroczyste 
świętowanie pięćdziesięciolecia wyda-
nia Potopu, zorganizowane przez ów-
czesnego dziedzica Mitrun Wacława 
Sawickiego, który powrócił na ojco-
wiznę rok wcześniej, czyli w  1935 r., 
z Ameryki.

Kres tej ziemiańskiej siedzibie jed-
nakże przyniosła kolejna światowa za-
wierucha. Ostatni dziedzic – Wacław 
Sawicki został wywieziony na Sybe-
rię, jednak dwór pozostawał w rękach 
właścicieli do 1944 r. Po zakończeniu 
wojny majątek wraz z  dworem prze-
jął we władanie zainstalowany tam 

kołchoz. Przyczyniło się to do osta-
tecznego rozproszenia ruchomości 
dworu i  szybkiej degradacji samego 
obiektu. Pod pretekstem przeprowa-
dzenia prac remontowych zdjęto mie-
dzianą blachę pokrycia dachu. Jed-
nakże jeszcze w  1982  r. parter dwo-
ru był zamieszkany, mimo że bocz-
ne skrzydła popadały w  ruinę. Nie-
stety, dziesięć lat później dwór został 
zburzony decyzją kierownika kołcho-
zu. Jego coraz bardziej rozsypujące się 
już tylko ruiny, znaczone zachowany-
mi architektonicznymi detalami i ko-
lorem ścian, nie pozwalają nawet od-
tworzyć planu obiektu. Coraz też bar-
dziej ukryte są w bujnej zieleni drzew 
i  chwastów porastających zdewasto-
wany i dziczejący park… 

Przywołując dzieje dworu w  Mi-
trunach, nie można zapomnieć o po-
bliskim cmentarzu rodowym właści-
cieli tego majątku, założonym w  la-
tach dwudziestych XIX w. Położony 

jest on w  odległych o  około 
1 km od mitruńskiego dwo-
ru Pacunach, a w  zasadzie 
w  miejscu, gdzie się niegdyś 
znajdowały. Dziś są tam roz-
ległe pola, a wśród nich – 
kępa drzew kryjąca okoloną 
kamiennym wałem rodzinną 
nekropolię Sawickich. Byli 
oni, podobnie jak Grużew-
scy, kalwinami, z tego to po-
wodu założyli własny cmen-
tarz, jako że nie mogli być 
grzebani na katolickim. Ten 
zapomniany, polny cmenta-
rzyk, do którego nie prowa-
dzi żaden drogowskaz, był 
też z  uwagi na jego odosob-
nienie miejscem pochówku 
osób nieochrzczonych i  sa-
mobójców. Dziś, wśród buj-
nej zieleni, można odnaleźć 
dolną część, z  zachowanymi 
inskrypcjami, żeliwnego na-
grobka wystawionego przez 

brata podpułkownikowi Zygmunto-
wi Sawickiemu, zmarłemu w 1851 r., 
oraz powalone kamienne cokoły czy 
ukryte w trawie płyty nagrobne daw-
nych właścicieli Mitrun. Znajdują się 
też tam i  nowsze nagrobki, np. Do-
maszewiczów (nazwisko znane z Po-
topu), którzy w  tamtych stronach 
wraz z  Butrymami i  Gasztowtami 
nadal reprezentują dawną laudańską 
szlachtę.

Jan Skłodowski

Autor składa podziękowanie Panu Tomaszo-
wi Stopierzyńskiemu z  Olsztyna, potomko-
wi właścicieli Mitrun, za udzielenie ważnych 
informacji związanych z  tamtejszym dworem 
i  przekazanie tłumaczenia z  litewskiego tek-
stu artykułu z 1978 r. o Mitrunach autorstwa 
Alvidy Rolskiej, uzupełnionego uwagami jego 
tłumaczki, także olsztynianki Franciszki Ko-
czan z domu Sawickiej, który był pomocą dla 
niniejszego opracowania.

5 | Nagrobek Zygmunta Sawickiego 
na cmentarzu w Pacunach

(zdjęcia: 2-5 – Jan Skłodowski)

............................................................
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lub charytatywny. Sienkiewicz, znany 
ze swej działalności społecznej, także 
nie pozostał bierny.

9 stycznia 1915  r. utworzony zo-
stał Komitet Generalny Pomocy 
Ofiarom Wojny w Polsce (zwany rów-
nież Komitetem Veveyskim). Inicja-
torem jego powstania był Erazm Piltz. 
Skupił on wokół siebie grono znanych 
Polaków, wśród nich Sienkiewicza, 
który stanął na czele Komitetu, a wi-
ceprezesem został późniejszy premier 
Ignacy Paderewski. Noblista oraz 

Czas mierzony 
szwajcarskim zegarem

światowej sławy pianista mieli zwró-
cić uwagę opinii publicznej na sprawę 
polską. W prace Komitetu Veveyskie-
go zaangażowani byli również Antoni 
Osuchowski, Szymon Askenazy, Ga-
briel Narutowicz, Jan Rosen, Urszu-
la Ledóchowska i wiele innych osobi-
stości.

Najważniejszymi zadaniami orga-
nizacji były: przygotowywanie mię-
dzynarodowej akcji na rzecz ofiar woj-
ny w Polsce, zbiórka pieniędzy na ten 
cel, tworzenie komitetów lokalnych 

W chwili wybuchu pierw-
szej wojny świato-
wej Henryk Sienkie-
wicz przebywał wraz 

z  rodziną w  swojej letniej rezydencji 
w Oblęgorku. Niebezpieczne położe-
nie tego miejsca, w bezpośrednim za-
sięgu działań wojennych, spowodo-
wało, że pisarz zdecydował się jak naj-
szybciej je opuścić. Rodzina na kilka 
tygodni udała się do Krakowa, a we 
wrześniu 1914 r. Sienkiewiczowie wy-
jechali do Austrii. Stąd również mu-
sieli wkrótce uciekać. Twórcy Quo va-
dis niesłusznie przypisano autorstwo 
odezwy skierowanej przeciwko pań-
stwom centralnym, do których nale-
żała Austria. Ostatecznie pisarz i jego 
najbliżsi trafili do neutralnej Szwajca-
rii – najpierw do Lozanny, a następ-
nie do Vevey. Zamieszkali początko-
wo w  Grand Hotelu, a w  listopadzie 
1915  r. przenieśli się do Hotelu du 
Lac. W  tym samym czasie w  Szwaj-
carii przebywało wielu wybitnych Po-
laków, niektórych Sienkiewicz znał 
osobiście, z  innymi wcześniej współ-
pracował. Do tej ostatniej grupy zali-
czał się mecenas Antoni Osuchowski 
– przyjaciel pisarza, z  którym wspól-
nie działali w ramach Polskiej Macie-
rzy Szkolnej.

Na terenie Szwajcarii Polacy dość 
powszechnie organizowali się w  róż-
nego rodzaju stowarzyszenia i  komi-
tety, które miały charakter polityczny 

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

1 | Kazimierz Pochwalski, „Portret Henryka 
Sienkiewicza”, 1915, olej, płótno
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na terenie całego świata, zajmujących 
się bezpośrednio udzielaniem pomo-
cy ofiarom wojny.

1 lutego 1915  r. wydana została 
w  języku francuskim Odezwa do na-
rodów cywilizowanych autorstwa Hen-
ryka Sienkiewicza, w  której apelo-
wał on o  pomoc dla Polaków. Kolej-
ną odezwę zredagował Szymon Aske-
nazy, obie miały na celu rozpropago-
wanie działalności Komitetu, któ-
ry w  ciągu czterech lat istnienia ze-
brał łączną kwotę około 20 milio-
nów franków szwajcarskich. Pienią-
dze przekazywane były natychmiast 
organizacjom ratunkowym w  kraju. 
Akcję poparł ówczesny papież Bene-
dykt XV, z którego inicjatywy biskupi 
polscy wydali odezwę skierowaną do 

katolików na całym świecie, co rów-
nież dało wymierne efekty finansowe. 
Ze strony Kościoła osobą szczególnie 
zaangażowaną w  działalność Komi-
tetu był biskup krakowski Adam Ste-
fan Sapieha, który po wybuchu wojny 
sam założył w Krakowie Książęco-Bi-
skupi Komitet Pomocy dla Dotknię-
tych Klęską Wojny.

Wyjątkową działalność Sienkiewi-
cza w trakcie dwóch ostatnich lat jego 
życia przypomina wystawa „Czas mie-
rzony szwajcarskim zegarem”, prezen-
towana od 15 kwietnia do 31 sierp-
nia 2016  r. w  Pałacyku w  Oblęgor-
ku. Okres, którego dotyczy, jest naj-
mniej znany z całego, bogatego życio-
rysu autora Krzyżaków. Celem pre-
zentowanej ekspozycji jest również 

przypomnienie wielu wydarzeń spo-
łeczno-politycznych, niezwykle waż-
nych na drodze Polski do niepod-
ległości. Wystawa wpisuje się w  wy-
darzenia przygotowane przez Mu-
zeum Narodowe w  Kielcach z  oka-
zji ogłoszonego przez Parlament RP 
Roku Sienkiewiczowskiego w  związ-
ku z przypadającymi w kolejnych mie-
siącach rocznicami 170. urodzin no-
blisty oraz 100. jego śmierci.

Wystawa podzielona jest na kil-
ka sekwencji. Pierwsza dotyczy okre-
su tuż po wybuchu pierwszej woj-
ny światowej. Ukazuje atmosferę 
wówczas panującą w  Królestwie Pol-
skim oraz przyczyny, dla których pi-
sarz zdecydował się na emigrację. 
W  tej części ekspozycji przypomnia-
na została wizyta legionistów, którzy 
w  drodze z  Krakowa do Kielc, licząc 
na wsparcie pisarza, zdecydowali się 
odwiedzić Oblęgorek. Wizytę tę opi-
sał we wspomnieniach Bolesław Wie-
niawa-Długoszowski.

Druga część ekspozycji prezentuje 
działalność pisarza w ramach Komite-
tu Veveyskiego. Tłumaczona na wiele 
języków Odezwa do narodów cywilizo-
wanych, bogata korespondencja, która 
dowodzi ogromnego zaangażowania 
Sienkiewicza w  sprawę pomocy dla 
Polski, oraz sprawozdania z pracy Ko-
mitetu to najciekawsze jej elementy.

Osobna część wystawy opowiada 
o  współpracy noblisty z  współtwór-
cami Komitetu Veveyskiego – Igna-
cym Paderewskim i  Antonim Osu-
chowskim, a także z  biskupem Ada-
mem Stefanem Sapiehą oraz papie-
żem Benedyktem XV. Wyjątkową jej 
pamiątką jest medal „Polonia deva-
stata”, wybity na początku 1915  r. na 
cześć Sienkiewicza, Paderewskiego 
i Sapiehy.

2 | Henryk Sienkiewicz z Antonim 
Osuchowskim, 1915

3 | Medal „Polonia devastata”, 1915, srebro 
– awers (a) i rewers (b)

4 | Henryk Sienkiewicz z córką w Lozannie, 
1916

(zdjęcia – Muzeum Narodowe w Kielcach; wszystkie 
obiekty w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach)

................................................................................
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wojny. Ignacy Paderewski przez szacu-
nek dla Henryka Sienkiewicza nigdy 
nie zajął stanowiska prezesa.

Prezentowane na wystawie obiek-
ty pochodzą ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w  Kielcach, ale także wie-
lu innych instytucji: Biblioteki Na-
rodowej, Muzeum Wojska Polskie-
go, Archiwum Akt Nowych, Biblio-
teki Uniwersyteckiej i  Muzeum Lite-
ratury w  Warszawie, Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich we Wrocła-
wiu, Kurii Metropolitalnej w  Krako-
wie, Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu, Archiwum Urszulanek 
w Pniewach.

Łukasz Wojtczak

Pracę Komitetu na moment prze-
rwała niespodziewana śmierć pisarza 
– 15 listopada 1916 r., do której mo-
gła przyczynić się wizyta przedstawi-
cieli Narodowej Demokracji, żądają-
cych od Sienkiewicza poparcia pro-
testu lozańskiego, wyrażenia sprzeci-
wu wobec obietnicy władz niemiec-
kich i  austro-węgierskich proklamu-
jącej powstanie Królestwa Polskie-
go z ziem zaboru rosyjskiego. Wysta-
wa dopowiada temat, prezentuje sta-
nowisko Sienkiewicza, który w Akcie 
5 listopada zobaczył pierwszą od wie-
lu lat szansę Polski na odzyskanie wol-
ności.

Mimo śmierci autora Trylogii, 
Komitet Veveyski działał do końca 

4
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iwona stefaniak

W końcu ubiegłego roku została ukończona rewitalizacja 
zespołu pałacowo-parkowego w Warce. W latach 2008-2015 
wyremontowano gruntownie pałac Pułaskich, wykonano nowy 
wystrój wnętrz, poddano konserwacji ponad 160 zabytków 
ruchomych z ekspozycji stałej pałacu, zrewitalizowano zabytkowy 
park, w miejscu zabudowań dawnego folwarku wybudowano 
Centrum edukacyjno-Muzealne, zdigitalizowano zbiory Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego.

Rewitalizacja zespołu 
pałacowo-parkowego 
w Warce
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Zespół pałacowo-parkowy w  Wi-
niarach, usytuowany w północno- 
-wschodniej części Warki, jest 
miejscem niezwykłym, przepeł-

nionym historią, owianym legendami. Ży-
cie toczyło się tu już w epoce neolitu. Przed 
wiekami autochtoni uprawiali winorośl 
i wyrabiali wino na potrzeby grodu w Starej 
Warce. Przed 1302 r. osada winiarzy stała się 
wsią Winiary. Dużą winnicę miała tu królo-
wa Bona. Wieś nie wchodziła w skład warec-
kiego starostwa niegrodowego. Tak się jed-
nak składa, że wielu jej właścicieli było staro-
stami wareckimi. Pierwszy pałac stanął tu co 
najmniej na początku XVII w. Na jego miej-
scu około 1689 r. starosta Stanisław Antoni 
Szczuka, podkanclerzy litewski, współpra-
cownik króla Jana III Sobieskiego, wystawił 
kolejny według projektu Augustyna Win-
centego Locci ( Juliusz Starzyński, Augustyn 
Locci, inżynier i artystyczny doradca Jana III, 
„Biuletyn Historii Sztuki i  Kultury”, nr 3, 
1932/1933). Na przełomie XVII i XVIII w. 
Winiary należały do Ludwika Zielińskiego, 
chorążego łomżyńskiego, pradziadka Ka-
zimierza Pułaskiego. Najsławniejszy staro-
sta warecki i właściciel Winiar w jednej oso-
bie to Józef Pułaski (1704-1769) – ojciec 

słynnego Kazimierza, adwokat, polityk 
i  pierwszy marszałek wojsk konfederacji 
barskiej. Po Pułaskich majątek często zmie-
niał właścicieli, a pałac kilkakrotnie przebu-
dowywano. 23 lutego 1787  r. Winiary od-
wiedził król Stanisław August Poniatowski. 
W 1797 r. urodził się tu Piotr Wysocki – bo-
hater Nocy Listopadowej.

Ostatnim prywatnym właścicielem Wi-
niar w latach 1921-1945 był hrabia Wacław 
Godziemba Dąmbski – rolnik, właściciel 
browaru, kawalerzysta, przyjaciel artystów, 
naukowców i polityków. Wzorem swoich po-
przedników uprawiał winorośl. W jego oto-
czeniu rodziły się pierwsze pomysły utwo-
rzenia w  domu rodzinnym Pułaskich mu-
zeum. Za jego czasów w  Winiarach gości-
ło wiele znanych osobistości świata kultu-
ry i  polityki. Według wspomnień spisanych 
przez jego syna Michała byli tu m.in.: Józef 
Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, generał Lu-
cjan Żeligowski, generał Bolesław Wienia-
wa-Długoszowski, generał Stefan Rowecki- 
-Grot. Częstym gościem hrabiego bywał 
prof. Juliusz Harbut.. Kilkakrotnie wakacje 
spędzał w  Winiarach Józef Mehoffer. Ma-
jątek odwiedzał również malarz i  scenograf 
Antoni Uniechowski.

1 | Pałac Pułaskich, widok 
od strony północno- 
-wschodniej, stan w 2015 r.
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Zaraz po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej wieś Winiary przyłączono do War-
ki, a  majątek, w  tym pałac wraz z  parkiem, 
przekazano na własność skarbu państwa. 
W  pałacu zorganizowano pierwsze powo-
jenne gimnazjum, a następnie także liceum 

ogólnokształcące. W  1951  r. w  dwóch sa-
lach zorganizowano Muzeum Regionalne 
PTTK Powiatu Grójeckiego, prezentujące 
historię Warki i okolic. Muzeum odwiedza-
ło wielu turystów, także gości z USA. Dzia-
łacze Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego starali się zainteresować 
Warką ambasadę USA oraz Polonię. Plany 
utworzenia w  Warce muzeum specjalizują-
cego się w  tematyce emigracyjnej ziściły się 
w 1961 r., kiedy to Rada Ministrów podjęła 
uchwałę o powołaniu Muzeum im. Kazimie-
rza Pułaskiego (Uchwała Nr 27/61 Rady Mi-
nistrów z  dnia 18 stycznia 1961 r.). Dzięki 
pomocy Amerykanów i Polonii z USA, w la-
tach 1962-1966 przeprowadzono generalny 
remont budynku i parku. W styczniu 1967 r. 
oficjalnie zaczęło funkcjonować historycz-
no-biograficzne Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego, poświęcone polsko-amerykań-
skiemu bohaterowi, a także emigracji do Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Do dziś Winiary nie zatraciły swojego 
charakteru, choć po reformie samorządowej 
kraju w  1999 r., przekazane pod opiekę sa-
morządu powiatowego znalazły się w  trud-
nej sytuacji finansowej. Samorząd zapew-
niał środki na podstawowe utrzymanie insty-
tucji, ale ze względu na brak zaplecza tury-
stycznego i  zły stan infrastruktury muzeum 
zaczęło tracić w oczach zwiedzających. Pałac 

2 | Fragment elewacji 
pałacu przed remontem, 
2009 r.

3 | Pałac Pułaskich 
po remoncie, widok 
od strony północno- 
-zachodniej, 2015 r.
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wymagał kompleksowego remontu, wymia-
ny pokrycia dachowego, instalacji elek-
trycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralne-
go ogrzewania, nowych zabezpieczeń przed 
zniszczeniem i  kradzieżą. Ekspozycja stała 
muzeum, poza niewielkimi uzupełnieniami, 
pozostawała niezmienna przez ponad czter-
dzieści lat. Na tle białych, neutralnych ścian 
ustawiono cenne meble z XVIII i XIX w. We 
wnętrzach umieszczono tkaniny wschodnie 
oraz malarstwo batalistyczne i  portretowe. 
Turyści odwiedzający dom rodzinny Kazi-
mierza Pułaskiego oczekiwali czegoś więcej. 
Szukali atmosfery dawnego polskiego dwo-
ru, pełnego przedmiotów codziennego użyt-
ku i staropolskich tradycji.

Nieocenioną wartością dla muzeum jest 
zabytkowy park rozciągający się na skar-
pie nad Pilicą. Poza dobrymi warunkami 
do odpoczynku, stwarza on możliwość re-
alizowania niepowtarzalnych wydarzeń kul-
turalnych i  historycznych, w  cieniu starych 
drzew, u stóp pomnika Kazimierza Pułaskie-
go. Winiarski park przez lata był niedoinwe-
stowany, wymagał wycinki samosiewów, od-
krycia wnętrz parkowych, wielu prac pielę-
gnacyjnych, poprawy infrastruktury drogo-
wej, ogrodzenia, a co za tym idzie, dużych 
nakładów finansowych. W obliczu tak wiel-
kich potrzeb niezbędny stał się komplekso-
wy projekt rewitalizacji i  rozwoju muzeum. 
Samorząd powiatowy nie mógł samodzielnie 

zainwestować w  poprawę zabytkowej infra-
struktury. Szansą stały się fundusze unijne.

Historia jakby zatoczyła koło. Muzeum 
im. Kazimierza Pułaskiego znów dostało 
pomocną dłoń – tym razem nie z  Amery-
ki, a  z  Europy. Nie zmarnowało szansy. Po-
stawiono na kompleksowy projekt rewitali-
zacyjny, który zakłada nadanie nowej jakości 

4 | duży salon pałacu 
po remoncie

5 | Fragment małego 
saloniku, poświęconego 
działalności Kazimierza 
Pułaskiego w Ameryce, 
w głębi salon Tadeusza 
Kościuszki 
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i udostępnienie obiektu dla turystów z Pol-
ski i  zagranicy. Beneficjentem projektu zo-
stał organizator muzeum − Powiat Grójec-
ki, a jednostką realizującą zadanie pod kątem 
merytorycznym − Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego.

Koncepcja rewitalizacji, opracowana 
przez dyrekcję muzeum, została oparta na 
dwóch elementach: historycznym bohaterze 
Kazimierzu Pułaskim, który w Warce spędził 
dzieciństwo, i  „geniuszu miejsca”, jakim jest 
otoczony zespół pałacowo-parkowy.

Kazimierz Pułaski (1745-1779) – to je-
den z najzdolniejszych dowódców konfede-
racji barskiej, obrońca Jasnej Góry w 1771 r. 
przed wojskami rosyjskimi, uchodźca do 
Ameryki, bohater spod Brandywine, przyja-
ciel George’a Washingtona, obrońca Char-
leston i  Savannah, „ojciec kawalerii amery-
kańskiej”. Jest szczególnie znaną postacią 
w miastach na szlaku swoich walk. W listo-
padzie 2009 r. prezydent USA Barack Oba-
ma podpisał rezolucję Kongresu amerykań-
skiego nadającą Kazimierzowi Pułaskiemu 
pośmiertne Honorowe Obywatelstwo USA.

W ramach projektu rewitalizacji wyko-
nano: kompleksowy remont pałacu Puła-
skich wraz z wystrojem wnętrz, konserwację 
ponad 160 zabytków ruchomych z ekspozy-
cji stałej muzeum, rewitalizację zabytkowego 

parku, w  miejscu zabudowań dawnego fol-
warku wybudowano Centrum Edukacyj-
no-Muzealne, poddano digitalizacji zbiory 
muzeum.

Pałac Pułaskich to „serce” zabytkowego 
zespołu. Został gruntownie wyremontowany 
w  latach 2010-2012. Wyprowadzono z nie-
go administrację muzeum, cały udostępnio-
no zwiedzającym. Wymieniono pokrycie da-
chowe, poddano renowacji tynki zewnętrz-
ne, przebudowano taras, wykonano nowe 
okna drewniane według wzorów z  XIX  w., 
wymieniono wszystkie instalacje. Pałac 
otrzymał nowoczesne ogrzewanie na pompy 
ciepła i klimatyzację, z wykorzystaniem dol-
nego źródła z  ziemi. Na zewnątrz oraz we-
wnątrz budynku powstała winda dla niepeł-
nosprawnych. Na terenie piwnic zaaranżo-
wano niewielką salę archeologiczną oraz toa-
lety dla zwiedzających. Na piętrze urządzono 
bibliotekę i gabinet pana domu (na cześć sta-
rosty wareckiego Józefa Pułaskiego).

Głównym założeniem projektu rewita-
lizacji wnętrz pałacu była zmiana białych 
ścian, będących jedynie neutralnym tłem dla 
ekspozycji – na wnętrza bardziej ciepłe, sty-
lowe, przywołujące ducha dawnych siedzib 
szlacheckich. Pałac niegdyś często zmieniał 
właścicieli. Trudno, aby urządzony był dzisiaj 
w  jednorodnym stylu. Fotografia wnętrza 

6 | Salon Juliana Ursyna 
Niemcewicza
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z lat dwudziestych XX w., z czasów rodziny 
Dąmbskich, posłużyła za materiał ikonogra-
ficzny dla obecnych projektantów – Ewy Ka-
nach i Dariusza Strzelczyka.

Jednym z  ważniejszych elementów wy-
kończenia wnętrz pałacu stały się dekora-
cje okienne. Wiele miejsca zajmują zasłony, 
skupiają na sobie uwagę i tworzą ciepłą, do-
mową atmosferę. Zostały wykonane z histo-
ryzujących tkanin, nawiązujących do XVIII 
i  XIX  w. Bardzo istotna była renowacja za-
chowanych drzwi wewnętrznych, pocho-
dzących z XIX w. Otrzymały one stylizowa-
ne ościeżnice i  opaski. Ważnym zadaniem 
była wymiana oświetlenia, tak aby każdy sa-
lon miał żyrandol oraz boczne punktowe do-
świetlenia. Urozmaicono kolorystykę ścian 
oraz wprowadzono skromne, klasycyzujące 
sztukaterie. Największy salon domu otrzy-
mał kominek z  białego marmuru. Parkie-
ty zaprojektowano według wzorów z XVIII 
i  XIX  w. Grzejniki osłonięto drewnianymi, 
stylizowanymi obudowami. Do pomalowa-
nia ścian wykorzystano gamę barwników 
naturalnych. Farby i tkaniny robią wrażenie 
lekko spłowiałych i  utlenionych. Komple-
ty mebli poddano konserwacji zachowaw-
czej, aby nie świeciły zupełnie nowym zło-
tem. W  efekcie udało się stworzyć wnętrza 
pełne zabytkowych mebli, tkanin, malarstwa 
portretowego i  batalistycznego, zegarów, 

porcelany, sreber, starych map i  grafik. Na 
tym tle można poznać polskie i  amerykań-
skie losy Pułaskiego oraz wielkich Polaków, 
którzy emigrowali do USA.

Budowa pomocniczego budynku, na-
zwanego Centrum Edukacyjno-Muzealnym 
została zrealizowana w  latach 2011-2015. 
Obiekt przejął od pałacu funkcje admini-
stracyjne, naukowe, edukacyjne i obsługi tu-
rystów. Stanął tuż przy głównej bramie wjaz-
dowej do parku, gdzie niegdyś znajdowały 
się zabudowania folwarku. Jednym z  ostat-
nich budynków gospodarczych była muro-
wana obora, którą rozebrano w  2010  r. Do 
1945 r. cały ten teren należał do majątku Wi-
niary. W kwietniu 2006 r. muzeum odzyska-
ło działkę od władz Warki. Początkowo pla-
nowano odrestaurowanie obory i  przysto-
sowanie jej na cele magazynowe. Bardzo zły 
stan techniczny budowli nie pozwalał jednak 
na przeprowadzenie remontu. Teren po sta-
rej oborze był idealnym miejscem na ponow-
ne zagospodarowanie. Koncepcja architek-
toniczna nowego budynku została wyłonio-
na w drodze otwartego konkursu w 2009 r. 
Do realizacji wybrano projekt pracowni „Bu-
landa, Mucha Architekci” z Warszawy, który 
najbardziej wpisywał się w tradycje miejsca.

Centrum Edukacyjno-Muzealne składa 
się z dwóch części: ogólnodostępnej – usłu-
gowej i budynku zaplecza administracyjnego. 

7 | Sień pałacu, 
na pierwszym planie 
klasycystyczna figura 
kobieca z drugiej połowy 
XIX w., w tle szafa barokowa 
z XVIII w., obok portret 
Kazimierza Pułaskiego 
z XIX w., przy oknie 
portret trumienny jednego 
z potomków rodziny 
dąmbskich – ostatnich 
właścicieli pałacu
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W części ogólnodostępnej znajdują się: sala 
konferencyjno-koncertowa, sala wystaw cza-
sowych wraz z zapleczem, kasa ze sklepikiem 
i  kawiarenką, a na piętrze sala edukacyjna. 
Pawilon ten otwiera się szerokim oknem na 
park przypałacowy, a od strony południowej 
na skarpę. Ceglane ściany nawiązują do tra-
dycji. Ta część będzie sercem nowego obiek-
tu, miejscem kontaktu z  historią, kulturą, 
muzyką i plastyką. Drugi budynek − zaple-

cza, mieści na parterze szatnie i  toalety dla 
zwiedzających oraz część gospodarczą dla 
ogrodników parku. Na piętrze znajdują się 
pomieszczenia administracji oraz biblioteka 
podręczna. Na terenie piwnic zorganizowa-
no magazyny muzealne oraz archiwa. Cały 
obiekt jest dostępny dla osób niepełnospraw-
nych na wózkach. Od wielu lat muzeum bo-
rykało się z brakiem zaplecza do prowadzenia 

działalności naukowej, kulturalnej i  eduka-
cyjnej. We wrześniu 2015 r. przeprowadzo-
no się do nowej siedziby.

Elementem spinającym cały zespół jest 
zabytkowy park w Winiarach. Został założo-
ny w drugiej połowie XVIII w. i przekształ-
cony w XIX i XX w. Rozciąga się na skarpie 
i  zboczach rzeki, otaczając ze wszech stron 
biały pałacyk. Jest to obszar tarasu nadzale-
wowego Pilicy na skarpie i na tarasie zalewo-
wym. Powierzchnia parku wynosi 15,8 ha. 
W tym pełnym uroku zakątku Warki wyczu-
wa się swoisty genius loci. Ciekawa, a zara-
zem tajemnicza jest historia parku, pełna le-
gend przekazywanych z pokolenia na poko-
lenie. Niektóre drzewa pomnikowe pamięta-
ją jeszcze czasy Pułaskiego. Dla mieszkańców 
Warki jest to miejsce wyjątkowe, dla przyby-
szów – urzekające atmosferą, dziewiczą przy-
rodą i wieloma historiami. Tradycja mówi, że 
park był ulubionym miejscem zabaw młode-
go Kazimierza Pułaskiego, a pod jedną z lip 
miał odpoczywać Tadeusz Kościuszko.

Śladami najstarszego założenia ogrodu 
wydają się dwie drogi zbiegające się przed pa-
łacem, prowadzące od miasta i pól. Obsadzo-
ne niegdyś lipami i dębami stanowiły główne 
aleje biegnące do pałacu. Drzewostan parku, 
poza krajowymi gatunkami, takimi jak lipa, 
dąb, wiąz, klon, jesion, kasztanowiec, składał 
się z okazów odmian pozaeuropejskich. Do 
najpiękniejszych drzew należą cztery kilku-
setletnie dęby.

Winiarski park wyraźnie dzieli się na gór-
ny i dolny. Górny – bardziej regularny, z ale-
jami spacerowymi, polanami i punktami wi-
dokowymi − otacza pałac. W  centralnym 
punkcie znajduje się pomnik Kazimierza Pu-
łaskiego z 1979 r., autorstwa Kazimierza Da-
nilewicza. Park dolny, usytuowany na tere-
nie starorzecza, gęsto porośnięty drzewosta-
nem, przeszyty kanałami wodnymi, prowa-
dzi do rzeki.

Zadaniem rewitalizacji było uwypukle-
nie walorów przyrodniczych miejsca, odsło-
nięcie dawnych wnętrz parkowych, otwar-
cie widoków ze skarpy, wyeksponowanie za-
chowanych elementów przestrzennych, two-
rzonych przez stary drzewostan: alei, grup 
drzew, kręgu kasztanowców, szpaleru gra-
bowego, oczyszczenie wnętrz parkowych 
z przypadkowych nasadzeń drzew iglastych, 
krzewów, samosiewów. Park przez lata nie był 
czyszczony z  samosiewów. Niepoddawany 

8 | Centrum edukacyjno-
-Muzealne

9 | Park dolny 
w Winiarach, Ścieżka 
edukacyjno-przyrodnicza 
„W dolinie Pilicy”
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cięciom pielęgnacyjnym, z biegiem lat utra-
cił swoją kompozycję. Zanim przystąpiono 
do prac rewitalizacyjnych, trzeba było opra-
cować rozmaite badania i  ekspertyzy, m.in. 
archeologiczne, fitosocjologiczne, ornito-
logiczne. W  latach 2013-2014 wykonano 
nowe nawierzchnie alei spacerowych, oświe-
tlenie, instalację nawadniania przy pałacu. 
Oczyszczono park z  samosiewów i  uszko-
dzonych drzew, założono nowe trawniki, 
wybudowano dwie reprezentacyjne bramy 
wjazdowe, cały park ogrodzono. Powstały 
rabaty kwiatowe, posadzono krzewy i  drze-
wa. Wzdłuż skarpy wybudowano barierkę za-
bezpieczającą. Powstały nowe elementy ma-
łej architektury, m.in. altany, schody tereno-
we, schody drewniane przy kapliczce Matki 
Boskiej w skarpie. Park otrzymał nowe tabli-
ce informacyjne, ławeczki i kosze na śmieci. 
Na terenie starorzecza wybudowano i ozna-
kowano Ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą 
pt. „W dolinie Pilicy”, która prowadzi tury-
stów do rzeki. Można tu poznać florę i faunę 
doliny Pilicy. Nad rzeką powstał taras wido-
kowy, do wypoczynku na łonie natury i ob-
serwacji przyrody.

Winiarski park znajduje się na terenie ob-
jętym programem NATURA 2000. Obo-
wiązują tu Dyrektywy Rady Europy, tzw. Sie-
dliskowa i Ptasia, które chronią dzikie siedli-
ska przyrodnicze oraz wiele gatunków ptac-
twa. Winiary to ptasia enklawa. W  parku 

żyje 47 gatunków lęgowych ptaków, wie-
le związanych z  siedliskami wodnymi i  ba-
giennymi. W dolnym parku można spotkać 
np. sieweczkę obrożną, brodźca piskliwego, 
rybitwę rzeczną, zimorodka, bociana białe-
go i czarnego, różne gatunki kaczek. Projekt 
rewitalizacji zakłada ochronę ptactwa. Poza 
uporządkowaniem zieleni wokół ścieżki edu-
kacyjnej, ustawieniem drewnianych most-
ków na kanałach wodnych, ław i altany wy-
poczynkowej, przyroda dolnego parku ma 
pozostać naturalnym krajobrazem, rządzą-
cym się własnym życiem.

Wśród zabytkowych parków Mazowsza 
Winiary są szczególnym przykładem połą-
czenia historii z  niezwykłą przyrodą. Pro-
jekt rewitalizacji wydobył uroki zespołu pa-
łacowo-parkowego, a Muzeum im. Kazimie-
rza Pułaskiego ponownie staje się magnesem 
przyciągającym turystów. Przez wieki pałac 
w Winiarach zmieniał właścicieli i tętnił ży-
ciem, wraz z kolejnymi mieszkańcami zmie-
niał swój kształt architektoniczny i wystrój. 
Dziś, po wielkim remoncie, odzyskał dawny 
blask i ze staropolską gościnnością zaprasza. 
W pałacu często rozbrzmiewa muzyka, orga-
nizowane są wystawy, koncerty i  spotkania. 
W  ramach dbałości o  genius loci, muzeum 
przypomina ludzi współtworzących historię 
tego niezwykłego zakątka.

Iwona Stefaniak

10 | Pałac Pułaskich 
w nocy

(zdjęcia: 1, 3-7, 9, 10 – Igor 
Dziedzicki, 2 – archiwum 
Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce, 8 – Janusz 
Kreczmański) 
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barbara banaś

25 czerwca 2016 r. Pawilon Czterech Kopuł, dzieło Hansa Poelziga, 
przywrócony zostanie publiczności. Swoje zbiory prezentować tu 
będzie Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum narodowego 
we Wrocławiu. W olśniewających bielą salach modernistycznego 
budynku zagoszczą prace najznamienitszych polskich twórców 
drugiej połowy XX w. i czasów współczesnych.

Pawilon 
Czterech Kopuł
– zapomniana perła
modernistycznej 
architektury Wrocławia

Cz
as

za
 K

op
uł

y 
Pó

łn
oc

ne
j, 

20
16

 (
fo

t.
 S

ta
ni

sła
w

 K
lim

ek
)



Przez kilka ostatnich dekad Pawilon 
Czterech Kopuł stanowił zaplecze 
wrocławskiej Wytwórni Filmów Fa-
bularnych. W  dawnych salach wy-

stawienniczych ulokowane zostały niezbęd-
ne dla funkcjonowania tej instytucji po-
mieszczenia – magazyny, rekwizytornie etc. 
Skutkowało to m.in. dość znacznym narusze-
niem pierwotnej struktury architektonicznej 
budynku – liczne przebudowy zatarły ory-
ginalną dyspozycję wnętrz. Wraz z rozłożo-
nym na lata upadkiem wrocławskiej wytwór-
ni degradacji podlegał i  sam Pawilon. Wro-
cławianie znać go mogli jedynie z zewnątrz.
Niczym tajemniczy dwór wyłaniał się tuż 
obok chętnie odwiedzanej pergoli, zarośnię-
ty bluszczem, niedostępny. Ostatni raz, na 
krótką chwilę, podwoje zrujnowanego Pawi-
lonu otworzyły się dla publiczności w 2011 r. 
w  trakcie Europejskiego Kongresu Kultu-
ry. Dziki i zarośnięty dziedziniec wewnętrz-
ny stał się świetną przestrzenią klubową, 

a w zdewastowanych wnętrzach działali arty-
ści, m.in. Mirosław Bałka, który zrealizował 
przejmujący i  hipnotyczny jednocześnie re-
zerwuar skażonej pamięci w instalacji „Wege 
zur Behandlung von Schmerzen”.

Historia Pawilonu Czterech Kopuł nie-
rozerwalnie wiąże się z dziejami największej 
lokalnej inwestycji pierwszego dziesięciole-
cia XX w., kiedy to władze miejskie podję-
ły decyzję o  budowie nowoczesnego kom-
pleksu wystawienniczego na wrocławskich 

1 | Pocztówka 
upamiętniająca „Wystawę 
Historyczną” w Pawilonie 
Czterech Kopuł, widok 
wewnętrznego dziedzińca 
z ogrodem empirowym, 
1913

2 | Pocztówka z widokiem 
na teren wystawowy, 
po lewej Pawilon Czterech 
Kopuł, po prawej wejście 
do Hali Stulecia, ok. 1913 
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Szczytnikach. Wzorem innych niemiec-
kich miast chciano stworzyć miejsce do pre-
zentacji najrozmaitszych wystaw artystycz-
nych i  gospodarczych, które promowałyby 
osiągnięcia twórców i  producentów z  tere-
nów śląskiej prowincji. Jednym z propagato-
rów tej idei był dyrektor Śląskiego Muzeum 
Rzemiosła Artystycznego i Starożytności dr 
Karl Masner. Udało mu się skupić wokół sie-
bie znaczną rzeszę zwolenników i  ostatecz-
nie zwycięsko zarekomendować projekt or-
ganizacji Wystawy Stulecia na kolejnych po-
siedzeniach Rady Miejskiej. Nowa inwesty-
cja bowiem miała być także hołdem i patrio-
tycznym gestem. Jej uroczyste otwarcie za-
planowano w  setną rocznicę odezwy króla 
Fryderyka Wilhelma III  An Mein Volk (Do 
mojego ludu), którą władca ogłosił w 1813 r. 
we Wrocławiu, wzywając swoich poddanych 
do walki z  Napoleonem. Jesienią 1910  r. 
Max Berg, od roku piastujący stanowisko 

miejskiego radcy budowlanego, rozpoczął 
wstępne prace nad przygotowaniem pro-
jektu przyszłej hali wystawienniczej. Kolej-
ne miesiące przynosiły bardzo dynamiczne 
zmiany kształtującej się koncepcji zagospo-
darowania przeznaczonych przez miasto te-
renów. Głównym projektantem, a jednocze-
śnie koordynatorem wszystkich działań po-
zostawał Berg. W listopadzie 1911 r. do gro-
na zaangażowanych w  przygotowania Wy-
stawy Stulecia dołączył Hans Poelzig, dyrek-
tor Królewskiej Akademii Sztuki i Rzemio-
sła Artystycznego we Wrocławiu.

42-letni Polezig był już wówczas we Wro-
cławiu postacią znaną i  cenioną. Osiedlił się 
tu w  1900 r., obejmując posadę nauczyciela 
rysunku architektonicznego i  stolarstwa ar-
tystycznego. Trzy lata później został dyrek-
torem tej placówki. Poelzig szybko odnalazł 
się w kulturalnym środowisku miasta, zyskał 
sympatię oraz przyjaźń prominentnych i świa-
tłych osobistości, m.in. będąc gościem salonu 
Alberta i  Toni Neisserów. Otwarty na nowe 
prądy artystyczne, świadomy potrzeb i  wy-
zwań, jakie stawia przed architektami i twór-
cami współczesność, podjął się reformy pro-
gramu edukacyjnego prowadzonej przez sie-
bie placówki, intensywnie działał także na 
rzecz integracji i aktywizacji miejscowego śro-
dowiska, będąc jednym z inicjatorów powsta-
nia Künstlerbund Schlesien (Związku Arty-
stów Śląska, 1908) i  Schlesischer Bund für 
Heimatschutz (Śląskiego  Związku  Ochrony 
Stron Ojczystych, 1910).

Nieoczekiwanie w  lutym 1912  r. Karl 
Masner przedstawił Radzie Miejskiej pro-
pozycję wybudowania pawilonu wystawien-
niczego, który pomieściłby planowaną pier-
wotnie w  obejściu Hali Stulecia „Wystawę 
Historyczną”. Konieczność budowy specjal-
nego budynku wystawienniczego, usytuowa-
nego w pobliżu hali, argumentował potrzebą 
jak najlepszego zabezpieczenia i ochrony cen-
nych eksponatów, które mogłyby ulec uszko-
dzeniu w  trakcie planowanych w  hali kon-
certów, spektakli i  spotkań. Projekt nowe-
go obiektu przygotować miał we współpracy 
z Masnerem, komisarzem wystawy, Hans Po-
elzig. Z zachowanych dokumentów wynika, 
że koszt kolejnej inwestycji oszacowano na 
400 tys. marek. Obiekt miał być jednopiętro-
wy (o powierzchni ok. 3,5 tys. m²), zbudowa-
ny z betonu i żelazobetonu. Forsowany przez 
Masnera i popierających go zarówno Berga, 

3 | „Wystawa Historyczna” 
w Pawilonie Czterech 
Kopuł, sala poświęcona 
Wrocławowi, ok. 1913 
(wg „Schlesische Zeitung. 
Sondernummer”, 1913)
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jak i Poleziga, pomysł spotkał się ze sporym 
sprzeciwem części radnych. Ostatecznie jed-
nak 15 kwietnia 1912 r. Rada Miejska wyra-
ziła zgodę na budowę odrębnego budynku 
wystawienniczego z przeznaczeniem na eks-
pozycję historyczną.

Decyzja ta zaważyła także na zmianie 
koncepcji ukształtowania terenów wystawo-
wych, których jednym z  głównych projek-
tantów stał się w  tym momencie Hans Po-
elzig. Odpowiadał on zarówno za realizację 
planu zagospodarowania całej powierzchni 

4 | 5 | Fragmenty 
„Wystawy Historycznej” 
w Pawilonie Czterech Kopuł 
(wg „Schlesische Zeitung. 
Sondernummer”, 1913)
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wystawienniczej, jak i za projekty usytuowa-
nych w  niej obiektów: pergoli, pawilonów 
Związku Artystów Śląskich i Wystawy Sztu-
ki Ogrodowej, restauracji Reinhold, a  tak-
że wejścia głównego na tereny wystawowe 
oraz Pawilonu Wystawy Historycznej. Poel-
zig stanął przed nie lada wyzwaniem. Musiał 
bowiem, w  bardzo krótkim czasie, przygo-
tować projekt budynku, który korespondo-
wałby z dominującą bryłą Bergowskiej Hali, 
jednocześnie umiejętnie wkomponować go 
w  urbanistyczno-przestrzenne plany kom-
pleksu, sprostać oczekiwaniom funkcjonal-
no-użytkowym i estetycznym postulowanym 

przez Masnera, i nadać budynkowi zapamię-
tywalne, oryginalne oblicze.

Na przełomie maja i  czerwca 1912  r. 
Hans Poelzig dysponował już gotowymi pro-
jektami realizacyjnymi. Pawilon miał być 
zgodnie z pierwotnymi założeniami budow-
lą jednokondygnacyjną, niepodpiwniczoną. 
Architekt w nowatorski i oryginalny sposób 
skomponował bryłę budynku, osadzając ją 
na planie kwadratu z dominantami w posta-
ci czterech kopuł i otwartym wewnętrznym 
dziedzińcem. Dołożył też wszelkich starań, 
aby powstał nowoczesny, na miarę czasów, 
obiekt wystawienniczy. W  swoim projekcie 
umiejętnie wykorzystał najnowsze technolo-
gie budowlane, m.in. szkieletowe konstruk-
cje żelbetowe. Niebagatelną rolę w kształto-
waniu wewnętrznego charakteru i atmosfery 
Pawilonu miał odegrać wybrany przez twór-
cę sposób doświetlenia wnętrz poprzez świe-
tliki, dzięki którym do sal przenikało rozpro-
szone światło dzienne. W  sferze formalnej 
Poelzig przywoływał style historyczne, od-
wołując się do greckiego antyku, czego wy-
razem były rytmicznie dekorujące zewnętrz-
ne elewacje doryckie pseudokolumny, a tak-
że pojawiające się we wnętrzu, zdobiące ścia-
ny i  czasze kopuł motywy meandra. Archi-
tektoniczna koncepcja Poleziga powstawa-
ła w ścisłej współpracy z Karlem Masnerem 
i, jak zauważa badacz wrocławskiej architek-
tury tego czasu Jerzy Ilkosz, „forma architek-
toniczna Pawilonu ściśle związana była z pro-
gramem wystawy. Pawilon […] zaprojektowa-
no jako specyficzny budynek muzealny, gdyż 
przeznaczony zasadniczo dla jednej wystawy” 
( J. Ilkosz, Projekty Hansa Poelziga na Wysta-
wę Stulecia we Wrocławiu w 1913 roku, [w:] 
Hans Poelzig we Wrocławiu. Architektura 
i sztuka 1900-1916, Wrocław 2000, s. 395).

Dr Karl Masner miał ambicję stworze-
nia monumentalnej wystawy, ukazującej nie 
tylko dzieje wojen wyzwoleńczych, historię 
wielkich bitew, z decydującą o ostatecznym 
zwycięstwie bitwą pod Lipskiem, ale tak-
że panteon ważnych dla historii jednoczą-
cych się Niemiec postaci, jak również ob-
raz życia kulturalnego i  sztuki doby empi-
ru, które dzięki uzyskanemu pokojowi roz-
kwitły i  ukształtowały tożsamość młode-
go państwa. Wystawę prezentowano w  56 
pomieszczeniach – w ciągach kameralnych 
sal amfiladowych i  przestrzennych salach 
kopułowych, które stanowiły narracyjne 

6 | „Wystawa Ziem 
Odzyskanych”, w głębi 
jeden z charakterystycznych 
elementów architektury 
Pawilonu Czterech Kopuł, 
1948 

7 | „Wystawa Ziem 
Odzyskanych”, fragment 
ekspozycji w Pawilonie 
Czterech Kopuł, 1948 

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2016           30



kulminanty. W najbardziej okazałej Kopu-
le Północnej przygotowano ekspozycję po-
święconą roli Wrocławia w  okresie wojen 
napoleońskich, prezentując w  niej – obok 
portretów sławnych mieszkańców – archi-
walne dokumenty, m.in. oryginał cesarskiej 
odezwy. „Wystawa Historyczna” dostępna 
była dla publiczności od 20 maja do 26 paź-

dziernika 1913  r. i  cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem.

O wyjątkowej randze projektu Hansa Po-
elziga przekonany był Max Berg – twórca 
monumentalnej Hali Stulecia, który w  jed-
nym z listów notował: „Sukces Wystawy Hi-
storycznej polega jednak w znacznej części na 
tym, że siłę jej wyrazu kształtował zarówno 
artysta, jak i architekt. […] to, że działy utwo-
rzono w  tak interesujący i  ujmujący sposób, 
zręcznie przeplatając wielkie sale i małe gabi-
nety, spowodowało przenikanie się przestrzeni 
tych pierwszych i  intymnego charakteru tych 
drugich. Dało to fascynujący efekt, a poszcze-
gólne sektory ekspozycji uzyskały swój muzycz-
ny rytm poprzez zróżnicowaną formę architek-
toniczną […] – to wszystko jest właśnie zasługą 
Hansa Poelziga” (list M. Berga do burmistrza 
P. Mattinga z dn. 7.09.1913).

Oryginalna koncepcja architektonicz-
na stworzona przez Hansa Poelziga łączy-
ła w sobie szacunek i w pełni świadome na-
wiązanie do architektonicznej spuścizny an-
tyku z  nowoczesnym myśleniem inżynier-
skim i technologicznym. Pamiętajmy jednak, 
że nawet projektanci tego kompleksu widzie-
li w nim formuły architektury okazjonalnej. 

Po wielkiej pompie otwarcia celebrowanej, 
jubileuszowej rocznicy historycznego zwy-
cięstwa nad wojskami Napoleona pod Lip-
skiem Pawilon Czterech Kopuł opustoszał... 
Zdemontowano wystawę, sale świeciły pust-
kami i  czekały na kolejne wystawiennicze 
przedsięwzięcia.

Do końca lat trzydziestych XX  w. prze-
strzeń ta gościła najrozmaitsze wystawy, oka-
zjonalne prezentacje, jednak zaledwie dwie 
lub trzy dorównały sukcesem premierowe-
mu pokazowi. Były to zresztą, co wydaje się 
znamienne, wystawy nastawione na „no-
woczesność” – pierwsza z  nich, przygoto-
wana w  1920 r., „Wielka Wystawa Sztuki” 
ukazywała poszukiwania europejskich arty-
stów zamykające się wciąż jeszcze w  żywio-
łowych nurtach impresjonizmu i  ekspresjo-
nizmu. Na ścianach Pawilonu zawisły dzieła 

8 | Pawilon Czterech Kopuł 
po remoncie, 2016 
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m.in. Paula Klee, Karla Schmidta-Rottluf-
fa, Oskara Molla. W  1929  r. w  Pawilonie 
odbyła się inna, niezwykle ważna, prezenta-
cja „Mieszkanie i Miejsce Pracy” (Wohnung 

und Werkraum Ausstellung Wuwa), ukazu-
jąca najnowsze tendencje w sferze planowa-
nia urbanistyki miast, projektowania osiedli 
i mieszkań.

Pawilon Czterech Kopuł bez większych 
strat przetrwał wielotygodniowe oblęże-
nie „Festung Breslau”. W 1948 r. stał się are-
ną nowej historycznej odsłony. Na wrocław-
skich terenach wystawowych przygotowa-
no wielką propagandową imprezę „Wystawę 
Ziem Odzyskanych” (WZO, 21 lipca – 31 
października 1948). Miała ona legitymizo-
wać nową władzę i  pokazywać osiągnięcia 
nowego państwa na odzyskanych w wyniku 
rozstrzygnięć jałtańskich dawnych ziemiach 
niemieckich. W  modernistycznym gmachu 
Pawilonu organizatorzy WZO przygotowa-
li wystawę historyczną z tematycznymi sala-
mi, m.in. Salą Zwycięstwa, Salą Zniszczeń, 
Salą Jedności Śląska czy Salą Węgla. Symbo-
lem WZO stała się wzniesiona vis á vis wej-
ścia do Pawilonu 106-metrowa iglica zapro-
jektowana przez Stanisława Hempla. Abs-
trahując od propagandowej wymowy tego 
przedsięwzięcia, kreowanego zresztą zgod-
nie z duchem czasów i wzorowanego w du-
żej mierze na londyńskiej wielkiej wysta-
wie „Britan Can Make It” (1946), warto pa-
miętać, że od strony plastycznej w działania 
aranżacyjne m.in. w  salach Pawilonu Czte-
rech Kopuł zaangażowanych było wielu uta-
lentowanych artystów starszego i  młodsze-
go pokolenia. Niejednokrotnie ich aranżacje 
– jak choćby Sala Zniszczeń czy Sala Węgla 
– w swej formalnej strukturze sięgały do naj-
lepszych modernistycznych tradycji okresu 

10 | Sala Kopuły Północnej 
po remoncie, 2016 

9 | Sala ekspozycyjna 
po remoncie, 2016 
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międzywojennego i nie miały nic wspólnego 
z „płaską” socrealistyczną stylistyką. Wtedy, 
w  1948  r. Pawilon i  tereny wystawowe tęt-
niły życiem. WZO obejrzało ponad 1 mln 
osób. Od 1953  r. Pawilon był domem fil-
mowców. Przez kilka dekad to tu rodziły się 
znakomite polskie filmy, by wspomnieć jedy-
nie niezrównany w swej oryginalności i mi-
strzostwie obraz Wojciecha Jerzego Hassa 
Rękopis znaleziony w Saragossie z całą pleja-
dą aktorskich znakomitości.

W 2006  r. Hala Stulecia wraz z  przyle-
gającymi do niej terenami wystawowymi, 
w tym i Pawilonem Czterech Kopuł, wpisa-
na została na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO (zob. Grzegorz Grajewski, Jerzy 
Ilkosz, Wrocławska Hala Stulecia, „Spotka-
nia z  Zabytkami”, nr 1, 2007, s. 3-7). Zde-
wastowany budynek Pawilonu w 2009 r. na 
mocy umowy notarialnej Muzeum Narodo-
we we Wrocławiu przejęło od Wytwórni Fil-
mów Fabularnych. W 2013 r. rozpoczęto re-
alizację projektu „Rewaloryzacja i przebudo-
wa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na 
cele wystawiennicze Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kultu-
rowe” Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i  Środowisko, zarządzanego przez Mi-
nisterstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego oraz z  budżetu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego (po-
krycie wkładu własnego). Podczas prac bu-
dowlanych m.in. usunięto niezinwentaryzo-
wane fundamenty, poddano renowacji ele-
wację budynku, wzmocniono reprezentacyj-
ną kopułę północną i  odtworzono jej pier-
wotną dekorację. Aby zwiększyć powierzch-
nię ekspozycyjną, zdecydowano się na zada-
szenie wewnętrznego dziedzińca. Pod nim 
powstała kondygnacja podziemna, przezna-
czona na pomieszczenia techniczne. Budy-
nek został wyposażony w  balustrady i  pod-
nośniki dla osób niepełnosprawnych. Koszt 
inwestycji zamknął się w  kwocie blisko 85 
mln zł. Projekt opracował arch. Marek Mi-
chałowski, a głównym wykonawcą rewalory-
zacji była firma BUDIMEX S.A.

Barbara Banaś 

11 | Pawilon Czterech 
Kopuł, przeszklony 
dziedziniec wewnętrzny, 
2016

(zdjęcia: 1, 2, 6, 7 – ze 
zbiorów Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, 8, 10, 11 
– fot. Stanisław Klimek, 
9 – fot. Arkadiusz Podstawka)
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Jest takie miejsce na warszawskim Kamionku, którego nie ma 
nigdzie indziej w europie. Swoją magicznością przełamuje 
stereotyp szarego PRL-u. Mowa o neonach, na które rzadko 
zwracano uwagę, a dzisiaj często przywołują same pozytywne 
wspomnienia. Ilona Karwińska wraz z mężem davidem Hillem 
założyli w Warszawie Muzeum neonów, które stało się nietypową 
atrakcją turystyczną, chętnie odwiedzaną także przez gości 
z zagranicy. Co takiego jest w świecących szklanych rurkach, 
że stały się tak popularną w minionej epoce formą reklamy, która 
przeżywa właśnie swój renesans?

Moda na neony 
powraca

martyn janduła



O tym, że gazy przewodzą prąd 
(pod warunkiem, że są zjonizo-
wane), wiemy chociażby z  ob-
serwacji przyrody. Przykładem 

mogą być wyładowania atmosferyczne i po-
wstające przy tym błyski. Eksperymenty po-
kazały, że wysokie napięcie dostarczone ga-
zom za pomocą elektrod powoduje efekt 
świetlny, jednak te wchodzą w reakcję z elek-
trodami, co pozwala tylko na wytworzenie 
błysku. Starano się zatem utrzymać światło 
na dłużej niż na ułamek sekundy. Dopiero 
gazy z grupy helowców okazały się pierwiast-
kami silnie niereaktywnymi. Krypton i kse-
non były jednak trudne do uzyskania, a ra-
don był nietrwały.

Po dłuższych poszukiwaniach dobrym 
i skutecznym rozwiązaniem okazał się neon, 
który w śladowych ilościach występuje w po-
wietrzu. Wprawdzie pierwiastek ten zo-
stał odkryty przez brytyjskich chemików sir 
Williama Ramsaya i Morrisa W. Traversa już 
w  1898 r., to jego potencjał świetlny został 
poznany dopiero cztery lata później. Doko-
nał tego francuski chemik i wynalazca Geo-
rges Claude, który w  1902  r. jako pierwszy 
uzyskał światło, przepuszczając prąd elek-
tryczny przez zapieczętowaną rurę zawie-
rającą gaz obojętny. Z tego względu Clau-
de uważany jest za wynalazcę lampy neono-
wej. Działanie takiej lampy polega na emisji 
światła poprzez wzbudzone atomy gazu, któ-
rym jest ona wypełniona. Wzbudzone atomy 
powodują wyładowania elektryczne w gazie, 
dając barwę pomarańczowoczerwoną. Uży-
cie do tego eksperymentu pierwszego gazu 
dało początek nazwie dla tej formy świa-
tła. Odtąd zaczęto nazywać świecące rur-
ki – neonami (choć niektórzy tym mianem 
mylnie określają wszystkie reklamy świetlne). 
Francuz 11 lat po swoim odkryciu zaprezen-
tował w USA pierwszy reklamowy neonowy 
napis wytworzony dla firmy „Packard”.

Czerwony kolor nie jest jedyną bar-
wą, którą uzyskuje się w  neonach. Stosuje 
się także gaz argon, który z  domieszką rtę-
ci i  neonu daje kolor niebieski. Żeby osią-
gnąć inne kolory, rurki wypełnia się specjal-
nym drobnoziarnistym proszkiem, zwanym 

luminoforem, który w  połączeniu ze świa-
tłem argonu lub neonu pozwala na uzyska-
nie większej gamy barw. Substancja ta skła-
da się przede wszystkim ze związków fosfo-
ru. Gazy zjonizowane wysokim napięciem 
emitują promieniowanie UV, które wywo-
łuje świecenie luminoforu w  wąskim zakre-
sie pasma widzialnego, co obserwowane jest 
jako „światło barwne”. Dzięki kombinacji ga-
zów i proszków można osiągnąć niemal każ-
dy kolor jarzenia, z wyjątkiem żółtego. Obec-
nie coraz częściej stosuje się rurki barwione 
w masie. Rurki te zachowują barwę również 
po zgaszeniu neonu, jednak jest to już zupeł-
nie inne światło.

Tyle historii i wiadomości ze świata, a jak 
to było w Polsce?

Przed drugą wojną światową i  zaraz po 
niej Polska nie należała do barwnych kra-
jów. Zmianę przyniosła dopiero odwilż paź-
dziernikowa. Władze podjęły wówczas de-
cyzję o wprowadzeniu programu neoniza-
cji kraju. Chciano w  ten sposób rozświe-
tlić miasta i stworzyć iluzję lepszego świata. 
Program ten dotyczył wszystkich większych 
miast. Neony w tym wydaniu nie tyle rekla-
mowały, co po prostu upiększały nocny pej-
zaż miasta. Dodatkowo stanowiły uzupeł-
nienie dla oświetlenia ulicznego, które było 
wtedy mniej wydajne niż obecnie (na ulicach 

1 | Wypełnienie od środka 
rurki luminoforem pozwala 
uzyskać różne barwy 
i odcienie świecenia
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w latach pięćdziesiątych XX w. wciąż obecne 
były oświetlenia żarowe, zastąpione później 
przez świetlówki i lampy rtęciowe).

Jednym z miast, w których neonów było 
najwięcej, bardzo szybko stała się Warsza-
wa. To właśnie w  idei neonizacji upatrywa-
no nadzieję stworzenia z  miasta nowocze-
snej i europejskiej stolicy. Odtąd neony sta-
ły się przede wszystkim elementami deko-
racyjnymi przestrzeni. W dodatku musiały 
współgrać z otaczającą je architekturą. Auto-
rami neonów byli wybitni twórcy, architek-
ci, plastycy oraz graficy. „– Tworzone przez 
nich neony miały artystyczną formę, a jedy-
nym ograniczeniem była wyobraźnia projek-
tującego” – mówi Witold Urbanowicz, je-
den ze współorganizatorów Muzeum Neo-
nów. „– Liczyły się zatem inne walory, jeże-
li chodzi o reklamę, niż to jest obecnie. Teraz 
chodzi o to, by wyeksponować logo, tak by prze-
kaz trafił do odbiorcy. Dawniej większą wagę 
przykładano do tego, by rozświetlić i upiększyć 
miasta. Dlatego neony często miały abstrakcyj-
ne formy lub tworzyły animację. Na przykład 
nad kwiaciarnią u zbiegu ul. Kruczej i Alei Je-
rozolimskich w Warszawie wisiał wielki neon 
kwiatów, który miał wysokość trzech pięter”.

Każda reklama musiała być zatwierdzo-
na przez Naczelnego Plastyka Miasta, który 
oceniał, czy pasuje ona do budynku, podzia-
łów elewacji i  nie zakłóca innych szyldów 
w okolicy. Dlatego też od zlecenia do realiza-
cji mijały często nawet 2-3 lata.

Wydarzenia lat osiemdziesiątych ubiegłe-
go wieku sprawiły, że blask neonów jednak 
przygasł. Powodów tego było wiele. Nie bez 
wpływu pozostał kryzys gospodarczy z koń-
ca lat siedemdziesiątych. Później także stan 
wojenny, który sprawił, że na ulicach zaczęła 
panować ciemność. Wreszcie rozpad PRL-u  
doprowadził do ostatecznego zmierzchu 
neonów. Nastał wolny rynek, na skutek cze-
go miasta zaczęły się szybko zmieniać. „– Es-
tetyka ulic stała się potrzebą drugiej katego-
rii. Brakowało pieniędzy na regularne napra-
wy, w efekcie czego niegdyś piękne i dekoracyj-
ne neony straszyły niekompletnymi napisa-
mi” – wyjaśnia Magdalena Pęzińska, histo-
ryk sztuki z  Muzeum Warszawy. Podaje też 
przykład owego zaniedbania, jakim był neon 
nad dworcem kolejowym Warszawa Główna.  
„– Często na wiele dni napis tracił literę »ł«, co 
nadawało mu wyjątkowo niefortunnej wymo-
wy” – dodaje Pęzińska. Neony, jako spuścizna 

2 | Syrenka siedząca 
na książce była niegdyś 
symbolem publicznych 
bibliotek w Warszawie, 
dzisiaj, wyremontowana, 
stała się już symbolem 
Muzeum neonów 
w Warszawie
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niechcianej epoki, zaczęły więc po cichu zni-
kać, jako wyraz ówczesnej propagandy. O ist-
nieniu niektórych szyldów świadczą niekiedy 
jedynie swoiste cienie na fasadzie budynku.

Pamiętać jednak trzeba, że działające od 
1949  r. Ministerstwo Handlu Wewnętrz-
nego dopiero sześć lat po powstaniu opra-
cowało przepisy pozwalające na reklamo-
wanie towarów i usług. Rok później założo-
no w związku z tym Przedsiębiorstwo Usług 
Reklamowych „Reklama”. Istniał jednak pe-
wien pluralizm w tej branży, bowiem pod ko-
niec lat pięćdziesiątych XX w. powstały z ko-
lei dwie spółdzielnie pracy: „Lumen” i „Spój-
nia”. W latach siedemdziesiątych zostały one 
wchłonięte przez „Reklamę”, funkcjonują-
cą jako Stołeczne Przedsiębiorstwo Instala-
cji Reklam Świetlnych, które zajęło się rekla-
mą we wszystkich jej aspektach – od ulotek 
po neony (a później nawet znaki drogowe dla 
wielkich inwestycji infrastrukturalnych).

To właśnie firma „Reklama” odpowiada 
za stworzenie chociażby świecącego na czer-
wono „Berlina”, który otwiera kolekcję war-
szawskiego Muzeum Neonów. Jak doszło do 
utworzenia tego niezwykłego miejsca w sto-
licy nad Wisłą? 

Zaczęło się dosyć prozaicznie, od pro-
jektu dokumentacyjnego Ilony Karwiń-
skiej, która z zawodu jest fotografem i miesz-
ka już od kilkunastu lat w Londynie. Przyje-
chała w 2005 r. do Warszawy wraz z pozna-
nym w  Anglii Davidem Hillem. „– To była 
jego pierwsza wizyta w Polsce. Jak jechaliśmy 
samochodem przez Świętokrzyską, to zobaczył 
taki stary neon »Dancing«. Bardzo się nim 
zachwycił i  powiedział do Ilony: »Powinnaś 
to sfotografować«” – opowiada Witold.

David, jako że zawodowo zajmuje się grafi-
ką, zna dużo krojów pisma, jednak tych zwią-
zanych z polskimi neonami w ogóle nie koja-
rzył. To był impuls do tego, żeby rozpocząć 
projekt fotograficzny, któremu dowodziła Ilo-
na. „– Jednym z pierwszych neonów na liście do 
sfotografowania był »Berlin« – mówi Witold. 
– Pod tym »Berlinem« wsiadałem przez wiele 
lat codziennie do tramwaju, więc widziałem jak 
miga na czerwono. Jednak, gdy Ilona wróciła 
z aparatem, aby go sfotografować, to okazało się, 
że napisu już nie ma. Uświadomiło to nam, jak 
ważny jest to projekt, gdyż neony znikają z prze-
strzeni miasta bardzo szybko” – opowiada.

„Berlin” dzisiaj dumnie prezentu-
je się w  pełnej krasie w  Muzeum Neonów. 

3 | W warszawskim 
muzeum znajduje się już 
około 80 eksponatów i wciąż 
przybywają nowe, które 
udaje się uratować przed 
zniszczeniem
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Wszystko dlatego, że Ilona Karwińska skon-
taktowała się z właścicielami sklepu, nad któ-
rym neon wisiał. W taki sposób uratowała go 
przed wyrzuceniem. „– Jak to stwierdzili wła-
ściciele, ściągnęli go, bo neon był stary i zabru-
dzony przez gołębie, więc miał trafić na złom” 
– wspomina Witold.

Mimo że „Berlin” przegrał z  gołębiami, 
to wcześniej jednak przetrwał kilka zmian 
sklepów. Pierwotnie wisiał nad sklepem 
tekstylno-odzieżowym. Nie miał on jed-
nak nic wspólnego z  Berlinem, była to po 

prostu ówczesna moda na nazywanie lokali 
nazwami bratnich miast, jak np. kina „Pra-
ha” i  „Moskwa”, restauracja „Szanghaj” czy 
w Krakowie kino „Kijów”.

W miarę postępu projektu fotograficzne-
go Ilony Karwińskiej ocalonych neonów za-
częło przybywać. Wystawy, które Ilona wraz 
z Davidem zaczęli organizować w Londynie, 
Warszawie, Wrocławiu czy Amsterdamie, 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Powstały też trzy albumy o neonach, ze zdję-
ciami z projektu fotograficznego. „– Stwier-
dziliśmy, że fajnie byłoby stworzyć takie miej-
sce, gdzie neony moglibyśmy na stałe pokazy-
wać, tym bardziej że delikatne i wiekowe neo-
ny ze szklanymi rurkami niekoniecznie dobrze 
znosiły podróże” – mówi Witold.

W 2010 r. podczas pierwszego uczestnic-
twa w  Nocy Muzeów (we Wrocławiu) zro-
dziła się idea stworzenia muzeum. Nie trzeba 
było czekać długo na jej realizację. Już dwa lata 
później, także w Noc Muzeów, wystartowało 
Muzeum Neonów, które powstało na terenie 
Soho Factory na warszawskim Kamionku.  
„– Neony ze względu na swoje gabaryty potrze-
bują dużej przestrzeni, żeby je wyeksponować. 
Mieliśmy propozycje ze strony miasta, ale te lo-
kale wymagały większych nakładów finanso-
wych. A tutaj neony świetnie wpisują się w prze-
strzeń postindustrialną” – wyjaśnia Witold.

Historia tego miejsca jest niewątpli-
wie bogata. W 1920  r. na tych terenach 

4 | do tej pory zachowały 
się tylko dwie neonowe 
Syrenki z Warszawy, 
ta z pl. Narutowicza 
trafiła do muzeum, z kolei 
druga przy skrzyżowaniu 
ulic Grójeckiej i bitwy 
Warszawskiej 1920 r. wciąż 
wisi w pierwotnej lokalizacji

5 | Replika filiżanki z baru 
kawowego „Jaś i Małgosia” 
z al. Jana Pawła II, w całości 
zachował się tylko neonowy 
napis
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ulokowały się Zakłady Amunicyjne „Po-
cisk”. Ich uroczystemu otwarciu dowodził 
sam marszałek Piłsudski, jednak we wrze-
śniu 1939  r. zakłady zostały zbombardowa-
ne. Zniszczeniu uległ główny budynek pro-
dukcyjny. Później hitlerowcy przeznaczyli je-
den z magazynów, który jest obecnie siedzi-
bą muzeum, na spichlerz. Budynek do dzisiaj 
ma jeszcze dobrze zachowane drewniane we-
wnętrzne belkowanie. Z kolei po wojnie pro-
wizorycznie odbudowano zakłady i urucho-
miono najpierw warsztaty samochodowe, 
a później, w nowych budynkach – Warszaw-
ską Fabrykę Motocykli, produkującą sławne 
motocykle marki Osa.

Do Muzeum trafiają neony, które nie 
mogą już wisieć w miejscach, do których były 
projektowane. „– Niektórzy mówią, że to ta-
kie cmentarzysko neonów jest, ale my uważa-
my, że te neony, z uwagi na wartość artystycz-
ną, warto zachować chociażby w  formie mu-
zeum – mówi z  rozrzewnieniem Witold. – 
Oczywiście najlepiej by było, gdyby one zosta-
wały w swoich lokalizacjach, ale to często nie 
jest już możliwe. Trudno, żeby neon Biblioteki 

Publicznej wisiał nad lumpeksem, a Tkanin 
Dekoracyjnych nad drogerią. Dlatego neony 
trafiają do nas. Jest to lepsza sytuacja, niż gdy-
by miały zostać wyrzucone na złom” – kwituje.

Muzeum Neonów ma w  swoich zbio-
rach także neon kina „Helios” z  Grudzią-
dza. Nie wytrzymało ono presji z  powodu 
pojawienia się sieciówki o tej samej nazwie. 
„– Neon doprowadziliśmy do pierwotnego sta-
nu i  to z  zastosowaniem oryginalnych mate-
riałów – chwali się Witold. – W czasie kon-
serwacji wykorzystano niestandardowe, grube 
rury neonowe, których się obecnie nie produku-
je, ale okazało się, że szklarz, który ten neon 
dla nas remontował, miał akurat kilka takich 
zachowanych w  magazynie. Dodatkowo wy-
pełnił je luminoforem, który pamiętał jeszcze 
czasy NRD” – dodaje.

Ciekawa historia związana jest z  in-
nym eksponatem muzeum. Przez długi czas 
neon „Hotel Saski” wisiał przy pl. Banko-
wym w Warszawie, zasłonięty inną reklamą. 
Kilka lat temu obiekt przechodził remont 
z przekształceniem na biurowiec. „– Właści-
ciel budynku, który jest znanym warszawskim 

6 | „Miło Cię Widzieć” to 
neon autorstwa Mariusza 
Lewczyka, projekt zwyciężył 
w konkursie Muzeum 
Neonów na „Neon dla 
Warszawy”  
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otoczenie. „– Obserwujemy modę neonową, 
która sprawia, że powstaje dzisiaj wiele no-
wych i ciekawych neonów” – wyjaśnia Witold. 
Lokale, które starają się wyróżnić (kluboka-
wiarnie, cukiernie i  restauracje), coraz czę-
ściej inwestują właśnie w reklamę neonową. 
Przykładem – piekarnia, która sprawiła sobie 
piekarza trzymającego trzy bochenki chle-
ba. Z kolei pewna restauracja wymyśliła so-
bie komin puszczający chmurki dymu, który 
jest nawiązaniem do usytuowanego nieopo-
dal starego neonu „Siatkarki”, zrzucającej pił-
kę na dół budynku. „– Zdarzają się też ini-
cjatywy na rzecz odnowienia starych neonów. 
W Warszawie wystarczy wymienić »Bar Ka-
wowy« oraz »Księgarnię im. Stefana Żerom-
skiego« przy al. Solidarności, czy »Galskór« 
(nazwa powstała od galanterii skórzanej) przy 
al. Andersa – wymienia Witold. Ten dru-
gi zresztą neon zrobiony jest pisanką, czyli pi-
smem, które charakterem przypomina ręczne”.

Ciekawym przypadkiem jest neon „War-
szawa Wschodnia”. „– Przywędrował do nas 
z  Dworca Wschodniego w  Warszawie, który 
przechodził remont w związku z Euro 2012. 
Był zbędny, więc przekazano go muzeum. Wy-
remontowaliśmy go i powiesiliśmy na pustym 
budynku. Potem wprowadziła się tam restau-
racja Mateusza Gesslera. Początkowo mieli się 
inaczej nazywać, ale jako że ten neon im się 

restauratorem, przekazał nam neon wraz 
z  funduszami na  jego remont” – wspomina 
nasz rozmówca.

Często zdarza się, że to sami właścicie-
le lokali kontaktują się z Muzeum Neonów, 
by przygarnęło ono stary neon. W większo-
ści jednak to Ilona z Witoldem nadzorują sy-
tuację na mieście. „– Jeżeli widzimy, że jakiś 
neon może być zdejmowany, bo sklep jest w li-
kwidacji albo budynek w  remoncie, to wtedy 
kontaktujemy się z właścicielami neonu” – wy-
jaśnia Witold. Muzeum ma też rzeszę wła-
snych sympatyków, którzy w miarę możliwo-
ści informują o zagrożonych neonach. Wte-
dy twórcy muzeum podejmują działania na 
rzecz ich uratowania. Pilnują oni, aby cieka-
we neony nie zniknęły z przestrzeni miejskiej.

Dzisiaj muzeum ma w  swoich zbiorach 
ok. 80 neonów, a największym zainteresowa-
niem cieszy się neonowa Syrenka siedząca na 
książce. Kiedyś był to symbol publicznych 
bibliotek w Warszawie, ta w muzeum pocho-
dzi z pl. Narutowicza.

Muzeum Neonów odwiedza wielu gości 
z Polski, a także z zagranicy. „– Mieliśmy od-
wiedzających z  Australii, Brazylii i  Stanów 
Zjednoczonych, często był to jeden z punktów 
ich podróży” – mówi Witold. Ale jest jesz-
cze coś, co powoduje, że to miejsce jest takie 
wyjątkowe, że nie pozostaje bez wpływu na 

7 | ekspozycja dawnych 
reklam w The neon Museum 
Las Vegas 
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bardzo spodobał, to zmienili nazwę restauracji 
właśnie na »Warszawa Wschodnia«” – opo-
wiada Witold.

Warto też dodać, że Muzeum Neonów 
przyczyniło się do powstania nowego neonu 
w Warszawie. Przeprowadziło ono wspólnie 
z firmą RWE  – mecenasem placówki – gło-
śny konkurs na „Neon dla Warszawy”. Cho-
dziło o wybór symbolu, którym byłby nowy 
warszawski neon. Chętni nadesłali w  sumie 
kilkaset prac. W głosowaniu oddano 14 tys. 
głosów. Zwyciężył sympatyczny projekt na 
neon „Miło Cię Widzieć” Mariusza Lewczy-
ka. „– Zależało mi na jednoznacznie pozytyw-
nym przekazie, wywołującym uśmiech. Może 
neon będzie zobowiązywał mieszkańców War-
szawy do większej serdeczności nie tylko wobec 
miejscowych, ale i przyjezdnych?” – mówi au-
tor projektu.

Muzeum Neonów to jedna z nielicznych 
tego typu placówek na świecie. W Berli-
nie istnieje wprawdzie Buchstabenmuseum, 
czyli muzeum liter, gdzie eksponuje się zna-
lezione, porzucone fragmenty starych szyl-
dów, neony, oznaczenia i  litery. Berlin jest 
jednak tak duży, że to muzeum ginie, przy-
tłoczone licznymi atrakcjami, które oferuje 
miasto. 

Polskie muzeum ma jednak swoje odpo-
wiedniki w Stanach Zjednoczonych i to w sa-
mej stolicy neonów – Las Vegas. The Neon 
Museum Las Vegas mieści się na ponad 2 ha 
powierzchni pod gołym niebem. W placów-
ce podziwiać można szyldy niezliczonych 
kasyn, hoteli oraz innych przedsiębiorstw. 

Muzeum istnieje od 2012  r. i  podobnie jak 
w Polsce, tam też działa na rzecz ratowania 
zaniedbanych i zapomnianych napisów, któ-
re są historycznie ważne dla kultury miasta. 
Najstarszy eksponat pochodzi z lat trzydzie-
stych XX w. Wycieczka po muzeum trwa go-
dzinę i  jest możliwa tylko pod opieką prze-
wodnika, który opowiada ciekawe historie 
dotyczące eksponatów.

Pamiętać należy także o Museum of Neon 
Art: MONA, założonym w  1981  r. przez 
Lili Lakich i  Richarda Jenkinsa. Od czasu 
powstania zmieniało kilkakrotnie lokaliza-
cję. Dzisiaj muzeum znajduje się w Glenda-
le w Kalifornii i jest poświęcone sztuce neo-
nowej. Przede wszystkim nadrzędnym celem 
placówki jest edukacja poprzez sztukę neo-
nową. Właściciele jednak działają także na 
rzecz zachowania starych neonów. Tak samo, 
jak robi to warszawskie Muzeum Neonów – 
i to już od 10 lat.

Martyn Janduła

8 | 9 | Przykłady neonów 
ze zbiorów Museum of neon 
Art w Los Angeles

(zdjęcia: 1-4, 6 – Martyn 
Janduła, 5 – Ilona Karwińska / 
Muzeum Neonów, 7 – The Neon 
Museum Las Vegas, 
8, 9 – Museum of Neon Art 
w Los Angeles)
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za znakomicie zrealizowany komplek-
sowy projekt rewaloryzacji założe-
nia dawnej siedziby ziemiańskiej za-
grożonej całkowitą degradacją. Pod-
jęty szeroki zakres prac rewitaliza-
cyjnych, konserwatorskich i  reno-
wacyjnych dworu wraz z  parkiem 

krajobrazowym przywrócił wartości 
historyczne i  przestrzenne zabytko-
wego zespołu (więcej na temat rewa-
loryzacji tego dworu zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 5-6, 2015, s. 40-44).

W kolejnej kategorii „Adaptacja 
obiektów zabytkowych” laureatem 

Laureaci konkursu 
ZABYTEK ZADBANY 2016

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

W Teatrze im. Stanisła-
wa Ignacego Witkie-
wicza w  Zakopanem 
20 kwietnia br. odby-

ła się gala Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków. Jak co roku, pod-
czas uroczystości ogłoszono wyniki 
konkursu Generalnego Konserwatora 
Zabytków „Zabytek Zadbany”.

W tym roku do konkursu zgło-
szono 46 obiektów z 14 województw. 
Podczas obrad jury konkursu nomi-
nowało 19 obiektów. Spośród nich 
wyłoniło najlepszą piątkę.

W kategorii „Utrwalenie wartości 
zabytkowych” pojedynczego obiektu 
zwycięzcą został kościół filialny Chry-
stusa Króla w  Kwitajnach. Kościół 
o  cechach barokowych, ufundowa-
ny na początku XVIII w. przez Karla 
von Barfussa, ówczesnego właściciela 
majątku w Kwitajnach (woj. warmiń-
sko-mazurskie). Jury przyznało na-
grodę za kompleksowe prace konser-
watorsko-budowlane przeprowadzo-
ne z  maksymalnym poszanowaniem 
i  wykorzystaniem wszystkich zacho-
wanych elementów oryginalnej sub-
stancji zabytkowej. Wykonane prace 
utrwaliły wartość zabytkową obiek-
tu, przyczyniły się w znaczący sposób 
do poprawy jego stanu technicznego 
i  do podniesienia walorów estetycz-
nych zabytku. Należy podkreślić dużą 
staranność zrealizowanych prac ba-
dawczych – analiz historycznych, ba-
dań architektonicznych i  konserwa-
torskich.

Dwór w  Kłóbce (woj. kujawsko- 
-pomorskie), wzniesiony na miejscu 
starszej rezydencji w XIX w., otrzymał 
nagrodę w  kategorii „Rewaloryzacja 
przestrzeni kulturowej i  krajobrazu” 

1
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zostało Muzeum Emigracji za ada-
ptację dawnego Dworca Morskie-
go w  Gdyni. W  modernistycznym 
obiekcie przeprowadzono komplek-
sowe prace budowlane, konserwator-
skie i rewaloryzacyjne po dokładnym 
rozpoznaniu obiektu, jego historycz-
nej struktury i detalu. Kapituła przy-
znała nagrodę za kompleksowe, pie-
czołowicie przeprowadzone prace 
konserwatorskie, które przyczyniły się 
do zachowania wartości zabytkowych 

modernistycznego Dworca Morskie-
go. Przeprowadzona z pełnym posza-
nowaniem autentyzmu integralno-
ści obiektu, wyjątkowo udana adapta-
cja na Muzeum Emigracji, znakomicie 
podkreśla aspekty historyczne i  spo-
łeczne związane z  pierwotną funkcją 
budynku i tożsamością miasta.

„Architektura i konstrukcje drew-
niane” to kolejna kategoria w  kon-
kursie. Nagrodę w  tej kategorii 
otrzymał Dom Ludowy w  Supraślu. 

Przeprowadzono w nim prace budow-
lane i  konserwatorskie na podstawie 
badań architektonicznych. Poprawio-
no stan techniczny budynku, a przez 
dopasowanie kolorystyki szalunku, 
podmurówki, dachu i wnętrza, zasto-
sowanie ujednoliconej stolarki i  usu-
nięcie wtórnych podziałów elewa-
cji wydobyto cechy stylowe moderni-
zmu. Nagrodę jury przyznało za kom-
pleksowe prace konserwatorskie słu-
żące przywróceniu pierwotnej funk-
cji zabytku. Ostateczny efekt prac jest 
korzystny nie tylko dla unikatowego 
obiektu modernistycznej architektury 
drewnianej, ale także dla jego najbliż-
szego otoczenia i historycznego wyra-
zu całej miejscowości

Kanał Elbląski: pochylnie Buczy-
niec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Cału-
ny; śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostró-
da, Mała Ruś to zwycięzca w katego-
rii „Architektura przemysłowa i dzie-
dzictwo techniki”. Drogę wodną Ka-
nału Elbląskiego, wraz z  infrastruk-
turą, budowano w latach 1844-1860. 
Różnice poziomów wody pokonywa-
ne są m.in. za pomocą napędzanych 
wodą, dwukierunkowych pochyl-
ni z  tzw. suchym grzbietem. Człon-
kowie kapituły nagrodę przyznali 
za przeprowadzone prace remonto-
we i konserwatorskie, które przyczy-
niły się do rewitalizacji unikatowe-
go w skali światowej zabytku hydro-
technicznego. Różnorodne i  skom-
plikowane prace budowlane, kon-
serwatorskie i  restauratorskie pod-
kreśliły wartości zabytkowe obiek-
tów infrastruktury technicznej ka-
nału, a  umiejętne połączenie zasto-
sowanych tradycyjnych materiałów 
i metod naprawczych z nowoczesny-
mi rozwiązaniami nie naruszyło inte-
gralności obiektu.

Dyplomy i statuetki nagrodzonym 
wręczyły dr Magdalena Gawin, pod-
sekretarz stanu w  Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Ge-
neralny Konserwator Zabytków oraz 
prof. Małgorzata Rozbicka, dyrek-
tor Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa. Wyróżnienia w konkursie „Zaby-
tek Zadbany” otrzymało 12 obiektów. 
Szczegóły na stronie: www.nid.pl.

☐

1 | Kościół 
w Kwitajnach

2 | Dwór 
w Kłóbce 

3 | Muzeum 
emigracji 
w Gdyni

4 | Dom 
Ludowy 
w Supraślu

5 | Kanał 
elbląski – 
pochylnia 
buczyniec

(zdjęcia: 
materiały 
prasowe 
Narodowego 
Instytutu 
Dziedzictwa)

.........................
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funkcjonował szpital, a  obok fary 
miejskiej i  zespołu klasztornego fran-
ciszkanów istniał jeszcze kościół 
drewniany św. Marii Magdaleny i ka-
plica św. Rozalii. Jako miasto królew-
skie Radomsko cieszyło się zaintereso-
waniem ostatnich Jagiellonów. Królo-
wa Bona odbudowała zniszczony ko-
ściół św. Ducha oraz kościół i  drew-
niany klasztor franciszkański. W  ko-
lejnych dwóch wiekach pożary przy-
czyniły się do upadku miasta. Najtra-
giczniejszy z nich, w 1624 r., zniszczył 
całą zabudowę, a epidemie spowodo-
wały zapaść demograficzną. Powolna 
odbudowa nastąpiła w XVIII w., kie-
dy to po kolejnym pożarze podniesio-
no z  gruzów, już jako murowany, ze-
spół klasztorny franciszkanów. Do-
piero jednak wiek XIX przyniósł roz-
wój miasta, które stało się znaczącym 
ośrodkiem przemysłowym, a jako sie-
dziba powiatu również administra-
cyjnym. W 1828 r. przyjęto pierwszy 
plan regulacyjny, a  w  1857  r. w  pie-
rzei rynkowej zbudowano nowy ra-
tusz miejski. W  XIX  w. w  Radom-
sku było kilka murowanych kościo-
łów: farny św. Lamberta, poklasztor-
ny − franciszkański św. Krzyża, ka-
plica św. Marii Magdaleny i na przed-
mieściach kościółek św. Barbary. Na 
początku XX  w. Rosjanie wznieśli 

również dwie cerkwie, które zosta-
ły zburzone w  okresie dwudziestole-
cia międzywojennego, a w 1908 r. Ży-
dzi wystawili Wielką Synagogę, któ-
ra uległa zniszczeniu w  okresie dru-
giej wojny światowej. Najsłynniejszy-
mi zakładami przemysłowymi były 
w  mieście dwie fabryki mebli gię-
tych, utworzone przez synów Mi-
chaela Thoneta, fabryka metalurgicz-
na i huta szkła. W 1888 r. w Radom-
sku była księgarnia, apteka, cukiernia, 
trzy restauracje, trzy „handle win”, ho-
tel, kilka zajazdów i 110 sklepów oraz 
11 ulic brukowanych. Na początku 
XX  w. powstały kolejne znaczące za-
kłady przemysłowe, a miasto stało się 
jednym z ważniejszych centrów indu-
strialnych guberni piotrkowskiej.

Radomszczańska fara
.........................................................................................................................................

Radomsko nie ma wielu spek-
takularnych obiektów histo-
rycznych, niemniej jednak 
może poszczycić się dzie-

więtnastowiecznym kościołem far-
nym o unikatowej, trójwieżowej fasa-
dzie. Do dziś obiekt ten pozostaje do-
minantą w przestrzeni urbanistycznej 
miasta. 

Lokację otrzymało Radomsko 
w  1266  r. na prawie niemieckim od 
księcia sieradzkiego Leszka Czarne-
go. Prawdopodobnie z  fundacji te-
goż księcia powstał także kościół św. 
Krzyża z  klasztorem franciszkanów, 
którzy zostali sprowadzeni do mia-
sta w 1288 r., a kolejne fundacje, m.in. 
Władysława Łokietka, przyczyniały 
się do rozbudowy franciszkańskiego 
zespołu klasztornego.

Od XIV  w. miasto odgrywa-
ło znaczącą rolę w  regionie jako sie-
dziba powiatu. Dwukrotnie stało się 
miejscem zjazdu szlachty wielkopol-
skiej, małopolskiej oraz ziemi łęczyc-
kiej i  sieradzkiej. W  czasie zjazdu 27 
listopada 1382 r. zaprzysiężono wier-
ność szlachty wobec królowej Jadwi-
gi. W  kolejnym stuleciu radomsz-
czańskie zjazdy delegatów mieszczan 
uchwaliły trakt handlowy łączący Ruś 
z Wrocławiem i zniosły cło od kupców 
krakowskich. W XV w. w Radomsku 

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

1 | Panorama Radomska z nowo wybudowanym 
kościołem św. Lamberta (po prawej stronie) 
i kościołem pofranciszkańskim (po lewej 
stronie), 1874, drzeworyt Aleksandra 
Malinowskiego wg rysunku z natury Ludomira 
Dymitrowicza 

2 | Kościół św. Lamberta i ratusz w Radomsku, 
widok od strony rynku, 1874, drzeworyt Józefa 
Łaskoczyńskiego wg rysunku z natury Ludomira 
Dymitrowicza

3 | Widok gotycko-barokowego kościoła 
przed rozbiórką, 1869, drzeworyt Konstantego 
Przykorskiego wg rysunku z natury Franciszka 
Wastkowskiego

1
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W „Tygodniku Ilustrowanym” 
w  1874  r. (Edward Chłopicki, Czę-
stochowskie strony, „Tygodnik Ilustro-
wany”, nr 345 z  27 lipca / 8 sierp-
nia 1874 r., s. 86) opublikowany zo-
stał artykuł o  Radomsku i  towarzy-
szyły mu cztery ryciny przedstawia-
jące widoki miasta. Na dwóch ryci-
nach znajduje się w rozwinięciu pano-
ramicznym i w widoku od strony ryn-
ku wraz z  ratuszem kościół św. Lam-
berta, a na dwóch pozostałych szpi-
tal św. Aleksandra i  stacja kolei war-
szawsko-wiedeńskiej. Autor artyku-
łu, podróżując przez okolicę, opisał 
Radomsko jako gród, który „położony 
nad rzeką Radomką, w dawnych wie-
kach ludna i  zamożna stolica powia-
tu, pamiętna dwukrotnym zjazdem 

szlachty wielkopolskiej w czasie bezkró-
lewia po Ludwiku węgierskim, składa 
się dziś głównie z umieszczonego w sa-
mym środku dość sporego, o niekształt-
nych zagięciach rynku i  z sześciu roz-
biegających się w  różnych kierunkach 
ulic. […] Po zatrzymaniu przelotne-
go spojrzenia na kilku stojących w ryn-
ku dawnej architektury kamienicach, 
na pokaźnej wystawie cukierni, apteki 
oraz parze zajezdnych domów, wresz-
cie na wyniosłej wieżycy ratuszowej, 
na wynioślejszej jeszcze facyacie paro-
wego młyna i  ożywionej snującym się 
licznie ludem stacyi kolei – nic inne-
go zazierającemu turyście nie pozosta-
je, jak zająć się szczegółowszem obej-
rzeniem dwóch kościołów i dwóch ich fi-
lij”. Jako jeden z pierwszych autorów, 

wspomina o  jeszcze niekonsekrowa-
nym kościele: „Fara, obecnie cała na 
nowo przebudowywana i znacznie po-
większona, była i  poprzednio budyn-
kiem obszernym gotyckiej architektury, 
wystawionym jak się zdaje w  XV wie-
ku”. Chłopicki więcej opisu poświęca 
kościołowi pofranciszkańskiemu i po-
zostałym kościołom filialnym, jednak 
te również nie zrobiły na nim więk-
szego wrażenia tak, że opuścił „gród 
stary bez żalu, bez żadnych osobliwych 
wrażeń ani wspomnień”. 

Historię kościoła św. Lamber-
ta w  Radomsku zawiera opracowa-
nie pracującego w  dozorze kościel-
nym Romualda Hubego (Kościół pa-
rafialny stary i  nowy w  Radomsku, 
Warszawa 1876), które podaje, że ko-
ściół ten wspomniany był w tzw. Księ-
dze beneficyów Archidyecezeyi Gnieź-
nieńskiej z  1521 r., spisanej z  polece-
nia Jana Łaskiego. Informacji na temat 
kościoła dostarczył autorowi archi-
tekt Konstanty Wojciechowski. Hube 
przypuszczał, że pierwotna świątynia 
w  Radomsku, poprzedzająca kościół 
św. Lamberta, musiała być zbudowana 
jeszcze w okresie przed lokacją miasta, 
może nawet w XI lub XII w., i był to 
prawdopodobnie obiekt drewniany.

Pierwsza historyczna wzmianka 
o  pierwotnym kościele parafialnym 
Radomska pochodzi z 1398 r., kiedy 
to w  księgach ziemskich piotrkow-
skich wspomniany jest pleban Mi-
kołaj z Radomska. Za okres świetno-
ści uważane były czasy, kiedy to m.in. 
w  1477  r. powstał ołtarz z  fundacji 
Kazimierza Jagiellończyka, a później, 
dzięki donacjom Zygmunta Stare-
go i Bony, pojawiły się w kościele ele-
menty snycerskie i  dekoracyjne oraz 
rozmaite dary i  beneficja. W  okre-
sie późnego średniowiecza od stro-
ny północnej kościoła powstały dwie 
kaplice – jedna pod wezwaniem św. 
Anny z  ołtarzem Jedenastu Tysięcy 
Dziewic i  druga, zwana od XVII  w. 
kaplicą Gomolińskich, z  dwoma oł-
tarzami: św. Aniołów Stróżów i prze-
niesionym z rozebranego kościoła św. 
Ducha ołtarzem św. Walentego oraz 
nagrobkami rycerskimi tejże rodzi-
ny i  maswerkowymi, ostrołukowymi 
oknami.
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Widok pierwszego kościoła para-
fialnego w  Radomsku przedstawio-
ny został na rycinach w  „Tygodniku 
Ilustrowanym” (nr 66 z 22 marca / 3 
kwietnia 1869 r., s. 169) i  w opraco-
waniu Hubego. Na obu rycinach wi-
doczny jest gotycki korpus nawowy, 
z  wydzielonym prezbiterium o  ma-
sywnych, schodkowych przyporach 
oraz barokowy szczyt dobudowa-
ny do nawy po XVII w., kiedy to po-
żar wzniecony przez lisowczyków na 
przedmieściach Radomska ogarnął 
również kościół i spowodował zawale-
nie się szczytu i kaplicy bocznej. Ko-
ściół został odrestaurowany i  wizyta-
cja z  1712  r. odnotowała ogólny do-
bry stan murów i posadzek w prezbi-
terium. Zauważono jednak, że zarów-
no dach pod dachówką, jak i  okna 
wymagają reperacji, a drewnianej 
dzwonnicy grozi zawalenie. Niezbęd-
ne remonty zostały wykonane, ale ko-
lejny pożar w 1742 r. strawił całkowi-
cie naprawione elementy konstruk-
cyjne i  dekoracyjne. Po pożarze do-
budowano do frontonu dwukondy-
gnacyjną dzwonnicę, która otrzymała 
nowy układ dachu i górną kondygna-
cję o  konstrukcji drewnianej, wspar-
tej na masywnych kamienno-cegla-
nych przyporach przyziemia, dodat-
kowo wspierających kościół na spad-
ku wzgórza. W  XVIII  w. kilkakrot-
nie zabezpieczono mury, wprowadzo-
no drewniane posadzki i strop, a dach 
z  barokową sygnaturką pokryto czę-
ściowo gontem, częściowo dachów-
ką. Gontem pokryto również kaplice 
boczne. Pomimo tych w dużej mierze 
prowizorycznych remontów w  poło-
wie XIX  w. kościołowi groziło zawa-
lenie i  ówczesny proboszcz, ks. Win-
centy Gajewski, zdecydował o  roz-
biórce świątyni i budowie na jej miej-
scu nowego obiektu. Cmentarz przy-
kościelny został przeniesiony jesz-
cze w czasach pruskich na teren poza 
miastem.

W 1868  r. zwrócono się do bu-
downiczego z  Warszawy Marcele-
go Berendta o  opracowanie projektu 

nowego kościoła. Prace budowlane 
zrealizowano jednak, jak podaje Ro-
muald Hube, według projektów Kon-
stantego Wojciechowskiego, a pod 
nadzorem budowniczego powiato-
wego Symforyana Szpadkowskiego. 
Radomszczańska fara stała się pierw-
szym tak znaczącym i o tak dużej ska-
li obiektem w twórczości tego ważne-
go architekta przełomu XIX i XX w. 
Dzięki pracom projektowym przy ko-
ściele św. Lamberta w Radomsku nie-
wątpliwie zyskał on kolejne zlecenia 
na budowę kościołów w bliższej i dal-
szej okolicy oraz został budowniczym 
diecezji kujawsko-kaliskej. 

Kościół w  Radomsku jest dzie-
łem na wskroś oryginalnym na tle ów-
czesnych rozwiązań architektonicz-
nych. Szczególnie charakterystyczna 
jest kurtynowa fasada, przesłaniają-
ca układ bazylikowy korpusu. Elewa-
cja ta, o trzech wysokich wieżach, ma 

idealnie harmonijny układ kompozy-
cji, oparty na planie trójkąta równo-
bocznego w  górnej części. Trzy wie-
że o  identycznym programie i  deta-
lu, z  których tylko centralna ma nie-
znacznie wysunięte w  górę zwieńcze-
nie glorietowego hełmu, to wyjątkowa 
kreacja autorska młodego architekta, 
niemająca właściwie analogii w  póź-
niejszej jego twórczości. Konstanty 
Wojciechowski, absolwent Wydzia-
łu Architektury Warszawskiej Szko-
ły Sztuk Pięknych, w trakcie budowy 
kościoła dopiero co (w 1875 r.) złożył 
egzamin na budowniczego klasy III 
w  Petersburgu; wyjazd studyjny do 
Monachium i Paryża był jeszcze przed 
nim. Zaprojektowany przez niego ra-
domszczański kościół stał się dziełem 
całościowym – architekt zaprojekto-
wał również elementy wyposażenia 
wnętrz, co nadało świątyni jednorod-
ny, monumentalny charakter.

4 | elewacja frontowa kościoła, widok od strony 
rynku radomszczańskiego, stan obecny

.............................................................................
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Kościół św. Lamberta w  Radom-
sku powstał na planie krzyża, w ukła-
dzie trójnawowym, z transeptem two-
rzącym dwie kaplice boczne i z prezbi-
terium zakończonym absydą. Transept 
został obniżony w stosunku do wyso-
kości nawy głównej, a jednocześnie 
umieszczony powyżej poziomu dachu 
naw bocznych, co nadało bryle obiek-
tu rozrzeźbioną, malowniczą formę. 
W  elewacjach naw bocznych Wojcie-
chowski zastosował motyw, który póź-
niej często był przetwarzany w  jego 
kolejnych realizacjach. Zamiast okien 
wprowadził ozdobne nisze, nad któ-
rymi przebito właściwe okna – oku-
lusy o  kolorowych szybach witrażo-
wych. Okrągłe formy okulusów dopeł-
niły także w  zakrystii symetrię kom-
pozycji bryły tego pomieszczenia i na-
wiązały do artykulacji tej kondygnacji 
w całości świątyni. Na osi absydy, bę-
dącej jednocześnie zamknięciem per-
spektywy ul. Przedborskiej, architekt 
nadał centralnej niszy dekoracyjną 

oprawę, odwołującą się do portalu, od-
cinającą się lekkim ryzalitem od formy 
absydy. Podobnie domknął oś central-
ną transeptu. Elementem wertykal-
nym w  bardzo rozrzeźbionej elewacji 
wschodniej stała się kapliczkowa sy-
gnaturka na szczytowej ścianie nawy. 
Fronton świątyni jest mniej rozrzeź-
bioną bryłowo, pięcioosiową elewacją. 
Dominującym elementem w  kompo-
zycji tej elewacji stał się układ trzech 
wież o  niemal identycznym detalu, 
z  glorietowymi hełmami. Środkowa 
wieża o trzech kondygnacjach z  latar-
nią, „wysoka na 72 łokcie”, otrzymała 
dodatkową kondygnację nad gzymsem 
wieńczącym z okulusem i półkolistym 
tympanonem, powtórzonym kondy-
gnację niżej w  bocznych wieżach wy-
sokich „po 48 łokci”. W tej części kon-
dygnacji architekt zastosował deko-
racyjne spływy wolutowe pozwalają-
ce na płynne przejście od rozbudowa-
nego gzymsu wieńczącego do korpu-
su wież. Centralną oś Wojciechowski 

podkreślił schodkowym ryzalitem, 
a każde wysunięcie ryzalitowe zwielo-
krotniło jednocześnie detal architek-
toniczny, ułożony zgodnie z  Witru-
wiańską regułą porządków (w części 
dolnej porządek rzymsko-dorycki po-
jawia się jedynie w dodatkowym ryza-
licie wysuniętego portalu). W  górnej 
części elewacji porządek joński pila-
strów o klasycyzujących formach pod-
kreśla osie: narożne i centralną, w czę-
ści środkowej zaś występują po raz ko-
lejny nisze, nad którymi tym razem za-
miast okulusów znajdują się prosto-
kątne doświetla, ujęte w  neobaroko-
we opaski. Partia podstawy wież o pi-
lastrach w porządku korynckim otrzy-
mała neorenesansowe formy płycin. 
Ten eklektyzm form jest nad wyraz 
stonowany i  harmonijnie ze sobą po-
łączony.

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

5 | nawa główna oraz ołtarz i ambona

6 | Ołtarz boczny św. Anny w transepcie
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Od grudnia 2015 do stycznia 2016 r. czynna była w Muzeum narodo-
wym we Wrocławiu wystawa „Kody pamięci. Ikonografia Śląska w gra-

fice i rysunku od XVIII do początku XX w.”, pierwsza tak duża prezen-
tacja pochodzących ze zbiorów wrocławskiego Muzeum narodowego ry-
sunków i grafik przedstawiających widoki Śląska. na ekspozycji można 
było obejrzeć prace najwybitniejszych artystów tego czasu, w tym mie-
dzioryty Friedricha bernharda Wernera, rysunki Carla Friedricha Schin-
kla, akwarele bernharda Karla Juliusa Mannfelda czy też litografie arty-
stów związanych ze środowiskiem kowarskim (m.in. ern-
sta Wilhelma Knippla, Carla Theodora Mattisa, Carla Juliu-
sa Riedena), oraz dzieła twórców czynnych na przełomie XIX 
i XX w. Wśród prac wyróżniały się weduty Legnicy, Racibo-
rza, Głogówka, Paczkowa, Grodkowa, panoramy pasm gór-
skich, przede wszystkim Karkonoszy, pałace Kotliny Jelenio-
górskiej, prace ukazujące przemysłową architekturę Górne-
go Śląska, wykonywane na zamówienie tamtejszych magna-
tów. eksponowane dzieła nie tylko uświadamiały upływ cza-
su i zachodzące w krajobrazie Śląska zmiany, ale też uzmy-
sławiały trwałość i niezmienność natury, której elementem 
stały się pałace, zamki czy pensjonaty zdrojowe, tworzące 
„kody pamięci” dla przyszłych pokoleń.

 Pomocą w zwiedzaniu wystawy służył katalog autorstwa ewy Halawy. Jak 
czytamy we wstępie do publikacji: „Kolekcja zawiera prace powstałe między 
XVI a początkiem XX w., wystawa obejmuje jednak okres nieco krótszy – od 
2. ćwierci XVIII do początku XX w. Taka koncepcja podyktowana została nie-
liczną reprezentacją wcześniejszych dzieł w zbiorach wrocławskiego Muzeum 
Narodowego, niedającą pełnego wyobrażenia o śląskiej grafice XVI i XVII w.” 

Pierwsza część katalogu zawiera szczegółowy opis śląskiej ikonografiki, 
jej zmian na przestrzeni wieków, i przedstawienie jej twórców. Trzon publika-

cji stanowi natomiast rejestr 400 eksponowanych na wystawie 
prac wraz z ich reprodukcjami. Zamieszczone tu dzieła zostały 
uporządkowane w układzie alfabetycznym według nazwisk ar-
tystów i nazw miejscowości przez nich reprezentowanych. Pra-
ce twórców nieokreślonych opublikowane są na końcu katalo-
gu. noty katalogowe zawierają podstawowe informacje: nazwi-
sko twórcy, technika, wymiary, sygnatury, napisy, numer in-
wentarza, proweniencja oraz krótki opis uwiecznionego przed-
stawienia. 

na końcu publikacji znajduje się wykaz źródeł, literatura po-
mocnicza i cytowana, indeks osób i nazw geograficznych. 

Katalog można kupić (cena: 90 zł) w Muzeum narodowym 
we Wrocławiu. 

KODY	PAMIĘCI
Spotkanie z książką

Hube wspomina o  preferencjach 
Wojciechowskiego w  zakresie wybo-
ru porządku korynckiego we wnę-
trzach. „Sklepienie w  nawie głównej 
wraz z  arkadami prowadzącemi do 
naw bocznych spoczywa na sześciu fi-
larach silnych, ozdobionych potrójnemi 
pilastrami wraz z belkowaniem w stylu 

korynckim” (R. Hube, Kościół parafial-
ny stary i  nowy…, s. 62). Zwielokrot-
nione pilastry w  wielkim porządku, 
wyniesione dzięki postumentom, na-
dają wnętrzu monumentalny charak-
ter. Hube wspomina też fakt, że skle-
pienie kościoła pokryte było (niewi-
doczną dziś) malaturą „we fryzy, szlaki 

i  arabeski z  godłami wiary”. Autorem 
tychże był Edward Gąsecki, a fresków 
w  zakrystii Konrad Zaremba. Kon-
stanty Wojciechowski zaprojektował 
również wyposażenie kościelne: ołta-
rze, stalle, cyboria i ambony. Główny 
ołtarz oraz dwa ołtarze boczne tran-
septu otrzymały formy kompozycyjne 
odwołujące się do łuku triumfalnego, 
z dekoracją w postaci marmoryzowa-
nego stiuku i marmurami w kolorach: 
szarym, zielonym i  czerwonym. Ar-
chitekt we wszystkich ołtarzach oraz 
trójosiowym prospekcie organowym 
również zastosował porządek korync-
ki, często zwielokrotniając pilastry 
w  estetyce neobarokowej. Obrazy do 
ołtarzy wykonali artyści warszawscy: 
Stanisław Ponikowski, Józef Buchbin-
der, Ignacy Jasiński, Leon Biedroń-
ski. Znacznie skromniejsze formy 
otrzymały symetrycznie rozmieszczo-
ne we wnętrzu kościelnym i o zbliżo-
nych formach baldachimów ambona 
i oprawa chrzcielnicy. Autorem rzeźb 
− Chrystus Odkupiciel Świata, św. św. 
Piotr i Paweł w głównym ołtarzu oraz 
piaskowcowej figury Matki Bożej na 
postumencie zlokalizowanym na osi 
wejścia przed świątynią – jest war-
szawski rzeźbiarz Andrzej Pruszyński. 

Sebastian Wróblewski

7 | Prospekt organowy

(ilustracje: 1, 2 – wg 
„Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 345 z 8 sierpnia 1874 r., 
s. 86; 3 – wg „Tygodnik 
Ilustrowany”,  
nr 66 z 3 kwietnia 1869 r., 
s. 169; 4-7 – fot. Sebastian 
Wróblewski)

.......................................
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umiejscowienia sygnatury artysty oraz 
układ napisu w otoku rewersu.

Szczególnie ważne w  ikonografii 
tego numizmatu jest przedstawienie 
niewielkiej ruiny, tj. kaplicy, upamięt-
niającej fundamenty Świątyni Opatrz-
ności z czasów Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. To właśnie w tym miej-
scu 3 maja 1916  r. o  godz. 8.00 rano 
zebrali się: rektor Uniwersytetu War-
szawskiego Józef Brudziński, kurator 
uczelni hr. Bogdan Hutten-Czapski, 
profesorowie, studenci Uniwersyte-
tu i Politechniki Warszawskiej (w bia-
łych czapkach) oraz wielu mieszkań-
ców miasta, by wspólnie oddać cześć 
idei królewskiej z końca XVIII w. Spe-
cjalnie na tę uroczystość w pobliżu ka-
plicy wzniesiono ołtarz polowy, przy 
którym ks. Antoni Szlagowski odpra-
wił mszę. Zebraną publiczność szcze-
gólnie wzruszyło jego patetyczne ka-
zanie, rozpoczynające się niezwykle 
wymownymi słowami: „Te ruiny hi-
storyczne Kaplicy Trzeciego Maja, prze-
zacni Panowie, okolone wieńcem zielo-
nych krzewów, drogie sercu każdego Po-
laka, a w szczególności warszawian, są 
symbolem grobu, w  którym spoczywa 

Ojczyzna nasza”. Po mszy równie pod-
niośle przemówił rektor Brudziń-
ski, a  następnie odsłonił wmurowa-
ną w  niszy kaplicy tablicę (widoczną 
również na medalu), ze słowami iden-
tycznymi jak na rewersie numizmatu:  
„PAMIĄTKĘ KONSTYTUCJI 3 MAJA 
1791 ROKU W  125 ROCZNICĘ UCZCIŁ 
ODRODZONY UNIWERSYTET WAR-
SZAWSKI MCMXVI” oraz posadził 
młody dąb − symbol wolnej i niepod-
ległej Polski. Na szczycie kaplicy, dzię-
ki darowi prywatnego kolekcjonera 
Mieczysława Dobrowolskiego umiesz-
czono także oryginalny krzyż, który 
został usunięty podczas zaborów. 

Uniwersytet Warszawski jesz-
cze dwukrotnie uczcił tego dnia 
125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 maja. Zaraz po spotkaniu w Ogro-
dzie Botanicznym studenci i profeso-
rowie tej uczelni wzięli udział w uro-
czystym pochodzie, który rozpoczy-
nał się na pl. Zamkowym, a jego tra-
sa obejmowała Krakowskie Przed-
mieście, Nowy Świat, al. Ujazdow-
skie oraz ulice Bagatelę i  Marszał-
kowską. Oprócz akademików w prze-
marszu można było także dojrzeć 

Przed stu laty w Warszawie
.........................................................................................................................................

W zbiorach stołecznych 
muzeów znajduje się 
wiele medali z czasów 
pierwszej wojny świa-

towej. Szczególnie interesujący jest 
medal autorstwa Jana Knedlera, upa-
miętniający 125. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja i udział w tych ju-
bileuszowych uroczystościach Uni-
wersytetu Warszawskiego. W  roku 
bieżącym mija 100 lat od wybicia tego 
medalu.

Na awersie medalu została uka-
zana pośród drzew malownicza ru-
ina z  Ogrodu Botanicznego z  wmu-
rowaną tablicą wewnątrz niszy. Poni-
żej znajduje się napis „KAPLICA 3GO 
MAJA”. Na rewersie widnieje nato-
miast godło warszawskiej Alma Ma-
ter – orzeł w koronie otoczony pięcio-
ma gwiazdkami oraz napis w  dwóch 
wierszach „PAMIĄTKĘ KONSTYTUCJI 
3 MAJA 1791 ROKU W  125 ROCZNICĘ 
UCZCIŁ ODRODZONY UNIWERSYTET 
WARSZAWSKI MCMXVI”. Medal zo-
stał wybity w dwóch wersjach (o śred-
nicy 50 i  28 mm), dlatego pomiędzy 
większym i mniejszym wariantem wy-
stępują drobne różnice, np. zmiana 

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

1 | Jan 
Knedler, medal 
upamiętniający 125. 
rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, 
1916, awers (a) 
i rewers (b) 
(w zbiorach Muzeum 
Uniwersytetu 
Warszawskiego) 
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elita naukowa i  kulturowa Warszawy. 
Najważniejszym jej punktem był od-
czyt prof. Józefa Siemieńskiego na te-
mat Konstytucji 3 maja. 

Obchody trzeciomajowe w 1916 r. 
w Warszawie składały się także z wie-
lu innych wydarzeń: nabożeństw 
w świątyniach stołecznych, uroczystej 
akademii w  ratuszu oraz odczytów 
w teatrach, kinach i  salach miejskich. 
Dla mieszkańców Warszawy upamięt-
nienie uchwalenia Konstytucji było 
nadzieją na lepszą przyszłość oraz wi-
dokiem na upragnioną niepodległość. 
Zdumiony okazałością i  reprezenta-
cyjnością obchodów musiał być także 

generał-gubernator Hans von Bese-
ler, który wydał oficjalną zgodę na ich 
organizację. Z  jednej strony decyzja 
ta przyniosła mu wielu zwolenników 
nad Wisłą, z  drugiej jednak pokaza-
ła, że Polacy za wszelką cenę będą dą-
żyć do pełnej wolności. Przekonał się 
o tym już w 1917 r., gdy podczas ko-
lejnej rocznicy trzeciomajowej doszło 
do starcia studentów z  policją. Dwa 
dni później, w  auli Pałacu Kazimie-
rzowskiego, tj. w  tym samym miej-
scu, gdzie uroczyście otwarto uczelnię 
w  listopadzie 1915 r., młodzież aka-
demicka zaprotestowała przeciw an-
typolskiej polityce okupanta, przery-
wając na jeden dzień zajęcia. Studen-
ci mieli już dość licznych ograniczeń 
i  zakazów, głośno sprzeciwiali się też 
niewypełnianiu przez Niemców po-
stanowień Aktu 5 Listopada 1916 r. 

Malownicza kaplica w  Ogrodzie 
Botanicznym, ukazana tak symbolicz-
nie na medalu Knedlera, przez wie-
le lat przyciągała kolejne roczniki stu-
dentów Uniwersytetu Warszawskie-
go. Uroczystości trzeciomajowe wpi-
sały się bowiem na trwałe do kalenda-
rza świąt uczelnianych w okresie mię-
dzywojennym. Szczególnie odświęt-
ny charakter nadano rocznicy w maju 
1921 r., po zakończeniu wojny polsko- 
-bolszewickiej. Przywiązany do swej 
tradycji Uniwersytet rzadko kiedy od-
woływał te uroczystości. Zdarzyło się 
tak wyjątkowo w 1935 r., ale wówczas 
plany akademików pokrzyżowała rzad-
ko spotykana o tej porze roku śnieżyca. 
Po wojnie tradycja trzeciomajowych 
spotkań w Ogrodzie Botanicznym ule-
gła zatarciu, stopniowo jednak odra-
dza się, czego dowodem było spotkanie 
społeczności uniwersyteckiej przy ka-
plicy w 2014 r. 

Adam Tyszkiewicz 

przedstawicieli polskiej kultury, in-
stytucji obywatelskich i  społecznych, 
cechów, szkół średnich oraz wyznaw-
ców innych religii. Defilujących na 
szlaku pochodu pozdrawiały tysią-
ce mieszkańców Warszawy, wiwatują-
cych, machających narodowymi bar-
wami, a przede wszystkim szczęśli-
wych na widok tej niecodziennej ma-
nifestacji polskości w  okupowanej 
stolicy. Po południu zaś w auli Pałacu 
Kazimierzowskiego zwierzchnik Uni-
wersytetu jeszcze raz okolicznościo-
wym przemówieniem otworzył uro-
czystą akademię, poświęconą wyda-
rzeniom z 1791 r., na której zjawiła się 

2 | Uroczystość w Ogrodzie botanicznym, po 
prawej stronie widoczni ks. Antoni Szlagowski 
oraz rektor UW Józef brudziński, 3 maja 1916 
(w zbiorach Muzeum narodowego w Warszawie) 

3 | Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 
podczas pochodu (reprodukcja fotografii 
z albumu 3 maja 1916 r. Pochód narodowy 
w Warszawie, Warszawa 1916)

...............................................................................
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stolicy przez Niemców w 1939 r. Uni-
wersytet Warszawski został zamknię-
ty, w  czasie okupacji działał jednak 
uniwersytet podziemny, w  którego 
zajęciach w  1944  r. brało udział nie-
mal 300 pracowników i  ponad 3000 
studentów. Po drugiej wojnie świato-
wej Uniwersytet Warszawski wznowił 
działalność jesienią 1945 r.

25 lutego br. Narodowy Bank Pol-
ski wprowadził do obiegu dwie mone-
ty upamiętniające 200. rocznicę po-

wstania Uniwersytetu Warszawskie-
go – złotą o nominale 200 zł i  srebr-
ną o  nominale 10 zł, obie wykonane 
według projektu Dominiki Karpiń-
skiej-Kopiec.

Na rewersie monety złotej central-
ne miejsce zajmuje godło Uniwersyte-
tu Warszawskiego, odwzorowane ze 
zwieńczenia zabytkowej bramy głów-
nej uczelni przy Krakowskim Przed-
mieściu, po lewej stronie widoczny 
jest fragment współczesnej architektu-
ry – budynku wydziałów Neofilologii 

i  Lingwistyki Stosowanej. Na awersie, 
poza godłem Rzeczypospolitej i  sto-
sownymi napisami, przedstawiona zo-
stała górna część otwartej bramy głów-
nej uczelni, z umieszczonymi w jej ni-
szach figurami Uranii i Ateny. Krążek 
ma 27 mm średnicy i waży 15,5 gr.

Rewers monety srebrnej przed-
stawia wejście do hallu katalogowego 
Biblioteki Uniwersyteckiej, przy ul. 
Dobrej w Warszawie. Po prawej stro-
nie znajduje się otwarta księga z  ła-

cińską sentencją „HINC OMNIA”, 
wieńcząca wejście do gmachu, po le-
wej – godło Uniwersytetu. Na awer-
sie widnieje godło Polski oraz logotyp 
obchodów dwusetlecia Uniwersyte-
tu wraz z hasłem przewodnim jubile-
uszu: „Dwa stulecia / Dobry początek”. 
Średnica monety wynosi 32 mm, a jej 
waga – 14,14 gr. Dla kolekcjonerów 
przygotowano do 2 tys. monet zło-
tych oraz do 20 tys. srebrnych w cenie 
– odpowiednio – 2 800 i 110 zł.

☐

Kolekcjonerskie monety
na jubileusz 
Uniwersytetu Warszawskiego

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

Utworzony 19 listopada 
1816 r. aktem erekcyjnym 
cara Rosji i  króla Polski, 
Aleksandra I, Uniwersy-

tet Warszawski rozpoczął działalność 
w 1818 r., pod nazwą Królewski War-
szawski Uniwersytet. Po upadku po-
wstania listopadowego uczelnię za-
mknięto, a ponowne jej otwarcie na-
stąpiło dopiero w  1862  r. dzięki sta-
raniom Aleksandra Wielopolskiego. 
Wtedy też przyjęła ona nazwę Szko-

ły Głównej, ale działała krótko, bo 
tylko do 1869  r. W  roku następnym 
w  jej miejsce powstał Cesarski Uni-
wersytet Warszawski, z  wykładowym 
językiem rosyjskim. Polskojęzyczny 
Uniwersytet Warszawski reaktywo-
wano w 1915 r. (zob. Adam Tyszkie-
wicz, Stulecie odnowienia tradycji Uni-
wersytetu Warszawskiego i  Politech-
niki Warszawskiej, „Spotkania z  Za-
bytkami”, nr 11-12, 2015, s. 36-37). 
W  okresie międzywojennym była to 
największa polska uczelnia. Po zajęciu 

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

| Złota kolekcjonerska 
dwustuzłotówka narodowego banku 
Polskiego wybita z okazji 250. 
rocznicy założenia Uniwersytetu 
Warszawskiego – awers (a) 
i rewers (b)

(fot. – materiały Narodowego Banku 
Polskiego)

...........................................................
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1619-1624 do nawy powiększo-
nej świątyni dobudowano od połu-
dniowego zachodu kaplicę-mauzo-
leum, nakrytą kopułą. Wzniosła ją, po 
śmierci męża Adama Hieronima Sie-
niawskiego (1576-1619), podczasze-
go koronnego, Katarzyna z  Kostków 
ze Sztemberku (1576-1647), kobieta 
nieprzeciętna. Owdowiawszy, nie tyl-
ko otoczyła opieką trzech swoich sy-

nów, ale również przejęła zarząd ma-
jątków, a do obrony włości wystawi-
ła oddział zbrojny. Przeżyła swoje po-
tomstwo, co stało się powodem na-
zwania jej przez Jakuba Sobieskiego 
polską Niobe.

Katarzyna kontynuowała działal-
ność męża, dbając o  upamiętnienie 
rodu. Zasłużyła się uświetnieniem re-
zydencji brzeżańskiej. We wspomnia-
nej kaplicy po 1627 r. i w latach 1636- 
-1641 stanęły dwa rzeźbione mar-
murowe nagrobki męża i  potrójny 

synów, wykonane przez Jana Pfi-
stera (1573-1642) i  jego warsztat. 
W 1625 r. w krypcie grobowej kapli-
cy umieszczono, także z fundacji Ka-
tarzyny, cynowe sarkofagi z realistycz-
nie oddanymi na wiekach postacia-
mi zmarłych: Adama Hieronima (zm. 
1619) i  młodo zmarłego syna Alek-
sandra (1599-1622), a niedługo po 
nich Prokopa (1602?-1627), chorąże-

go wielkiego koronnego, oraz Mikoła-
ja (1596-1636), starosty ratneńskiego 
i podczaszego koronnego. Na wiekach 
trzech sarkofagów – Adama Hieroni-
ma, Aleksandra i Prokopa – przedsta-
wiono w  półreliefie rycerzy leżących 
na marach, na czwartym – Mikołaja 
– znajduje się pełnoplastyczna figura 

Cynowe sarkofagi 
Sieniawskich z Brzeżan

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

Zamek Królewski na Wawelu 
przechowuje niezwykły ze-
spół zabytków: cztery cyno-
we sarkofagi, piękne dzieła 

sztuki wykonane dla członków rodzi-
ny Sieniawskich w  pierwszej połowie 
XVII  w. do ich mauzoleum w  Brze-
żanach.

Sieniawscy herbu Leliwa to jeden 
z najpotężniejszych rodów Rzeczypo-
spolitej, którego przedstawiciele przez 
wiele pokoleń osiągali najwyższe god-
ności państwowe i okrywali się sławą 
w  bitwach i  wyprawach wojennych, 
stojąc u  boku polskich monarchów. 
Siedzibą rodu były Brzeżany, mia-
sto założone w  1530  r. przez Miko-
łaja Sieniawskiego, dworzanina Zyg-
munta Starego. Fundacja, zaaprobo-
wana przez króla, znajdowała się w ro-
dzinnych dobrach, leżących w  woj. 
ruskim. 

W 1554 r. Mikołaj Sieniawski, wo-
jewoda ruski i hetman polny koronny, 
wzniósł w Brzeżanach potężną twier-
dzę, jedno z ogniw osłaniających kraj 
od najazdów z  południa i  wschodu. 
Zamek brzeżański, który w  XVII  w. 
wielokrotnie opierał się wojskom ko-
zackim, tatarskim i tureckim, był jed-
nocześnie wspaniałą rezydencją, nale-
żącą do najsłynniejszych siedzib ma-
gnackich w  kraju. W  obrębie twier-
dzy został wzniesiony jednonawo-
wy kościół pod wezwaniem Trójcy 
Świętej. W  jego prezbiterium w  dru-
giej połowie XVI  w. stanęły marmu-
rowe nagrobki Sieniawskich: Mikoła-
ja i jego synów Hieronima i Jana, dłu-
ta Henryka Horsta oraz Anny z  Ma-
ciejowskich, przypisany Hermano-
wi Hutten-Czapce. W  pierwszej po-
łowie następnego stulecia przystąpio-
no do rozbudowy kościoła. W latach 

1 | brzeżany, kościół zamkowy, widok od 
frontu, stan przed 1939 r. (fotografia ze zbiorów 
Instytutu Sztuki PAn w Warszawie)

...............................................................................
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rycerza w pozie sansowinowskiej. Au-
torstwo tych dzieł jest trudne do usta-
lenia z powodu braku przekazów źró-
dłowych. W  literaturze przyjęto, że 
powstały w  latach 1619-1636 w  od-
lewni Franków, czynnej w  pierwszej 
połowie XVII  w. we Lwowie, wyspe-
cjalizowanej w  wykonywaniu skom-
plikowanych wyrobów. W pierwszym 
dwudziestoleciu XVII stulecia pro-
wadził ją pochodzący z  Niemiec Je-
rzy Franke, po nim synowie Kasper 
i  Jan, następnie wnuk Andrzej. Pro-
blemem jest autorstwo modeli, we-
dług których powstały formy odlew-
nicze. Za niekwestionowanego twór-
cę modelu sarkofagu z pełnoplastycz-
ną figurą Mikołaja Sieniawskiego na-
leży przyjąć Jana (Hanusza) Pfiste-
ra (1573-1642), rzeźbiarza i  snycerza 
czynnego we Lwowie i w Brzeżanach 
(od 1612). Do pracy w  Brzeżanach  
zaangażowany został przez Adama 
Hieronima Sieniawskiego w  latach 
1616-1619, następnie aż do śmier-
ci służył Katarzynie Sieniawskiej. Je-
dynym sygnowanym dziełem Pfiste-
ra jest wykonany w 1620 r. nagrobek 
Janusza Ostrogskiego i  jego żony Zu-
zanny w katedrze w Tarnowie. Reali-
styczne, portretowe twarze Sieniaw-
skich na cynowych sarkofagach, po-
krewne tym z marmurowych nagrob-
ków dłuta Pfistera, a także stylistycz-
ne podobieństwo z jego sygnowanym 
dziełem pozwalają uznać Jana Pfiste-
ra i  jego warsztat za twórców mode-
li pozostałych trzech sarkofagów Sie-
niawskich.

Od XVI w., na wzór królewskich 
sarkofagów cynowych Zygmunta Au-
gusta, Stefana Batorego i Anny Jagiel-
lonki, zamówionych w  najlepszych 
warsztatach konwisarskich w  Gdań-
sku, oraz późniejszych sarkofagów 
Wazów, przeznaczonych do wawel-
skiej nekropolii, powstawały sarkofagi 
Radziwiłłów, Ossolińskich, Sapiehów, 
Chodkiewiczów i  innych możno-
władców. Odlewano je w warsztatach 
na terenie Prus Królewskich i  Ksią-
żęcych, a także na Litwie, w Wielko-
polsce, na Śląsku i Rusi. Sarkofagi Sie-
niawskich nie znajdują jednak analo-
gii w sztuce nie tylko polskiej, ale i eu-
ropejskiej. Ich genezy można upatry-
wać zarówno w  odlewanych z  brą-
zu sarkofagach powstałych w  pierw-
szej połowie XVI  w. w  warsztatach 

norymberskich Piotra i  Hansa Vi-
scherów, jak i w wykuwanych, od śre-
dniowiecza po połowę XVII w., na-
grobkach kamiennych. Pozostają wy-
jątkowym świadectwem kultury szla-
checkiej, zjawiska określanego mia-
nem sarmatyzmu.

Brzeżany przez przeszło 200 lat 
należały do rodu Sieniawskich. Ostat-
ni męski przedstawiciel zasłużone-
go dla Rzeczypospolitej rodu, Adam 
Mikołaj Sieniawski (zm. 1726), het-
man wielki koronny, pozostawił je je-
dynej córce Zofii Sieniawskiej, która 
fortunę Sieniawskich wraz z zamkiem 
w Brzeżanach wniosła rodzinie Czar-
toryskich. W  1778  r. Brzeżany prze-
szły w ręce Lubomirskich, a w 1816 r. 
ich właścicielami zostali Potoccy. Cy-
nowe sarkofagi Sieniawskich w kryp-
cie kaplicy stały nieniepokojone prze-
szło dwa wieki. W czasie wojny krym-
skiej (1853-1856), gdy runęło skle-
pienie krypty, odsłaniając jej wnę-
trze z  sarkofagami, padły ofiarą ra-
bunku. W  1876  r. Stanisław Potocki 
(1824-1887) wydobył sarkofagi i zle-
cił ich konserwację. Prochy zmarłych 

2 | Kraków – Wawel – dziedziniec arkadowy; 
cztery sarkofagi Sieniawskich przy skrzydle 
zachodnim zamku, stan z 1920 r. (Fototeka 
IHS UJ)

3 | Kraków – Wawel; sarkofagi Sieniawskich – 
Prokopa i Mikołaja – przed konserwacją, stan 
w 1948 r. (Archiwum Fotograficzne Zamku 
Królewskiego na Wawelu)

...............................................................................
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pochowano na cmentarzu w  Brzeża-
nach. Po renowacji, wykonanej w  la-
tach 1876-1878 we Lwowie pod kie-
runkiem Leonarda Marconiego, sar-
kofagi wstawiono do kaplicy wybu-
dowanej w  brzeżańskiej świątyni na 
początku XVIII w., usytuowanej sy-
metrycznie w  stosunku do starszej. 
Do tego samego wnętrza przeniesio-
no także najstarsze nagrobki Sieniaw-
skich, dotąd pozostające w  prezbite-
rium kościoła. Podczas pierwszej woj-
ny światowej sarkofagi zostały po-
nownie uszkodzone.

Wobec zagrożenia ze strony zajmu-
jącej Galicję armii bolszewickiej, 12 
sierpnia 1920  r. sarkofagi wywiezio-
no z Brzeżan do Krakowa i w tydzień 
później zdeponowano na Wawelu. 
Decyzję o ewakuacji podjął konserwa-
tor dr Józef  Piotrowski, działający na 
mocy ustawy o  zabezpieczeniu przed 
zagładą i  wywozem z  kraju zabytków 
pozostających pod opieką państwa. 
W 1923 r., jeszcze jako depozyt, były 
eksponowane na Wawelu razem z  ar-
rasami odzyskanymi po Traktacie Ry-
skim (1921). Jakub Ksawery Potocki 
(1863-1934), ostatni właściciel Brze-
żan, który cały swój majątek przezna-
czył na cele społeczne, w 1925 r. ofia-
rował sarkofagi wawelskim zbiorom 
muzealnym. Dzieła, po przeprowa-
dzonej w latach 1927-1928 konserwa-
cji, wystawiono w  odrestaurowanych 
salach Zbrojowni na parterze Zamku. 
W czasie okupacji niemieckiej, decyzją 
szefa rządu Generalnej Guberni Josefa 
Bühlera, sarkofagi Sieniawskich zosta-
ły przeznaczone na przetopienie. Wy-
wieziono je do składu na przedmie-
ściu Krakowa. Odnalezione w 1946 r. 
w  stanie daleko posuniętej dewastacji 

4 | Sarkofag Adama Hieronima Sieniawskiego, 
podczaszego koronnego, Lwów, 1619-1625 

5 | Sarkofag Aleksandra Sieniawskiego, Lwów, 
1622-1625 

6 | Sarkofag Prokopa Sieniawskiego, chorążego 
wielkiego koronnego, Lwów, około 1627 

7 | Sarkofag Mikołaja Sieniawskiego, starosty 
ratneńskiego, podczaszego koronnego, Lwów, 
około 1636 

(zdjęcia: 4-7 – Anna Stankiewicz)

...............................................................................
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Skale, oddziału Zamku Królewskie-
go na Wawelu. Tam umieszczono je 
w  krypcie pod kaplicą zamkową, na 
specjalnie przygotowanej ekspozycji. 

W latach 1989-1990 oraz 1992-1994 
przeszły kolejną renowację.

W wyniku drugiej wojny świato-
wej Brzeżany znalazły się w  granicach 
Ukraińskiej SRR. Zamek i kościół po-
dzieliły losy większości polskich za-
bytków na tym terenie. Kościół został 
zdewastowany i doprowadzony do ru-
iny. Nagrobki porozbijano, ich reszt-
ki zaś przewieziono do zamku w Ole-
sku, oddziału Lwowskiej Galerii Sztu-
ki. Zabytki związane z  Sieniawskimi, 
szczęśliwie zachowane w zbiorach wa-
welskich, są wspaniałymi pomnikami 
narodowej kultury, świadectwem wy-
rafinowanego gustu fundatorów oraz 
kunsztu artystów i rzemieślników dzia-
łających w dawnej Rzeczypospolitej.

Anna Petrus

powróciły na Wawel, gdzie w  latach 
1947-1948 przeprowadzono ich ko-
lejną konserwację. W  1966  r. zostały 
przewiezione do zamku w  Pieskowej 

W ubiegłym roku nakładem Archiwum Państwowego w Poznaniu ukazał się 
katalog Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Pań-

stwowego w Poznaniu. Publikacja, która wydana została dzięki dofinansowa-
niu naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, stanowi efekt pracy ze-
społu poznańskich archiwistów pod redakcją dr. Piotra Pokory przy współpra-
cy dr. hab. Marcina Hlebionka. Publikacja zawiera opisy 730 typariuszy pie-
częci oraz stempli urzędowych i kancelaryjnych, pochodzących od XIV do dru-
giej połowy XX w. 

Katalog podzielony został zgodnie z układem nadanym zbiorowi typariu-
szy w archiwum na 12 grup uporządkowanych według dysponentów pieczęci 
(królewskie, duchowieństwa, urzędowe imienne, instytucji kościelnych, wiej-
skie, sądowe, ziemskie, urzędów i instytucji, miejskie, cechowe, różne oraz 
kolekcja Alberta breyera). 

Kolekcja pieczęci królewskich należy do najcenniejszych w całym zaso-
bie. Znajdują się tu m.in. tłoki pieczęci, których dysponentami byli król Pol-
ski August III, królowie Prus Fryderyk Wilhelm III, Fryderyk 
Wilhelm IV oraz Wilhelm I. Pieczęcie duchowieństwa to zbiór 
tłoków pieczęci osobistych duchownych, w tym herbowa pie-
częć biskupa kujawsko-kaliskiego Aleksandra Kazimierza be-
reśniewicza. Pieczęcie urzędowe imienne to zasób zabytków 
pochodzących jeszcze z czasów przedrozbiorowych, przede 
wszystkim typariusze pieczęci starostów grodowych. Wśród 
pieczęci instytucji kościelnych, oprócz związanych z Kościo-
łem katolickim typariuszy diecezji kujawsko-kaliskiej, archi-
diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, znaleźć można typa-
riusze gminy żydowskiej w Trzemesznie i ewangelickich se-
nioratów w Kaliszu i Kargowej. na pieczęcie wiejskie skła-
dają się tłoki wykonane po trzecim rozbiorze Polski, kiedy 
władze pruskie nadały samorząd wsiom na zabranych tere-
nach. Pieczęcie sądowe to zbiór typariuszy, którym dyspono-

wały sądy patrymonialne (działające w imieniu właściciela dóbr ziemskich). 
W kolekcji pieczęci ziemskich znajduje się zbiór typariuszy wykorzystywanych 
przez instytucje należące do książąt Sułkowskich Ordynacji Rydzyńskiej. Pie-
częcie urzędów i instytucji to zbiór pochodzący z ziem zaboru rosyjskiego, 
przede wszystkim z okolic Kielc, a na pieczęcie miejskie składa się kolekcja 
powstała po 1868 r., w wyniku przejmowania do Pruskiego Archiwum Pań-
stwowego archiwaliów miejskich, w tym tłoków pieczętnych. W kolekcji pie-
częci cechowych znajdują się pieczęcie cechów z terenów Wielkopolski, m.in. 
piekarzy, młynarzy, rzeźników, sukienników, stolarzy, ślusarzy czy kowali. na 
zbiór pieczęci różnych składają się natomiast pieczęcie pruskiej administra-
cji szczebla centralnego, prowincjonalnego i rejencyjnego. Imienny zbiór Al-
berta breyera − badacza regionu i nauczyciela niemieckiej szkoły w Sempol-
nie (pow. koniński) zawiera dwa zabytki: nagłówkową pieczęć Ziemiańskiej 
Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej oraz stempel niemieckiego Progimna-
zjum w Sempolnie.

Każdy z tłoków i stempli pieczęci opisany został według 
schematu, który autorzy katalogu opracowali na podstawie ist-
niejących polskich i międzynarodowych wytycznych. O dużej 
wartości pracy naukowej i artystycznej świadczy również szata 
graficzna publikacji, przygotowana przez Fundację TReS oraz 
pracowników Pracowni digitalizacji poznańskiego archiwum. 

Zbiór tłoków i stempli pieczętnych z zasobu Archiwum 
Państwowego w Poznaniu powinien być jak najszerzej upo-
wszechniony w środowisku naukowym, pośród regionalistów 
i miłośników historii. na pewno pomoże w tym katalog, który 
nie tylko stanowi nowoczesną pomoc informacyjną, ale przy-
czyni się też do wzbogacenia dorobku metodycznego polskiej 
archiwistyki.

Publikację można nabyć (cena: 250 zł) w Archiwum Pań-
stwowym w Poznaniu. 

TŁOKI	I	STEMPLE	PIECZĘTNE
Spotkanie z książką
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W dniach od 24 maja do 28 sierpnia br. w Zamku Królewskim na Wawelu czynna jest wystawa „Zabytki sztuki konwisarskiej w zbiorach 
Zamku Królewskiego na Wawelu”. efektowna multimedialna prezentacja sarkofagów Sieniawskich to istotna część tego pokazu. 
Wystawie towarzyszy też naukowy katalog całego zbioru oraz opracowanie przedstawiające w zarysie dzieje konwisarstwa. Autorem 
obu wydawnictw jest Anna Petrus, kurator wystawy.
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dokonana i  muzeum stało się właści-
cielem 62 sztuk naczyń z  serwisu li-
czącego o  wiele więcej egzemplarzy. 
Już w 2002 r. do zbiorów trafiła sosjer-
ka z tegoż serwisu, obecnie zbiór zna-
cząco powiększył się.

Zastawa została wykonana z fajan-
su, pokryta szkliwem ołowiowo-bo-
raksowym i  ozdobiona kobaltowym 
drukowanym wzorem, złożonym z or-
namentu cęgowego i roślinnego w ty-
pie arabeski. Każde naczynie, zależnie 
od rodzaju i wielkości, jest opatrzone 
jednym, dwoma, a nawet trzema her-
bami Jelita pod koroną hrabiowską 
z  klejnotem – półkozłem. Wzór jest 
dość charakterystyczny dla wytwór-
ni i występuje na naczyniach z innymi 
herbami. W 2011 r. na stronie artinfo 
pojawiły się cztery identyczne talerze 
z herbem Wieruszowa.

Wytwórnia fajansu w  Gien zosta-
ła założona w 1821 r. przez przybyłe-
go ze Stoke-on-Trent Thomasa Halla. 

W  ciągu XIX  w. zasłynęła jako pro-
ducent serwisów dla wielu arystokra-
tycznych rodzin z  całej Europy, a za-
stawy stołowe o  tradycyjnych wzo-
rach z  umieszczanymi na naczyniach 
herbami bądź monogramami stały 
się firmową specjalnością zakładu po 
dzień dzisiejszy.

Naczynia są sygnowane kobal-
towym podszkliwnym napisem 
„GIEN” w  ligaturze, znakiem używa-
nym w  1875 r., a część z  nich dodat-
kowo wyciśniętymi literami alfabe-
tu, które oznaczają rok produkcji. Li-
tery są różne, z  czego można wnosić, 
że serwis był uzupełniany w  różnych 
latach. Najwcześniejsze jego elemen-
ty pochodzą z lat 1875, 1876, najpóź-
niejsze z początku lat dziewięćdziesią-
tych XIX w. Daty te wskazują na oso-
bę zamawiającego. Serwis stanowił 
wyposażenie pałacu w  Klemensowie. 
Jan Zamoyski, ostatni ordynat, wspo-
mina, że „w bufetach sali jadalnej tego 

Serwis herbowy 
Zamoyskich

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

W nowym sezonie tury-
stycznym, rozpoczę-
tym 18 marca 2016 r., 
Muzeum Zamoyskich 

w Kozłówce przygotowało dla swoich 
gości niespodziankę w  postaci nowej 
aranżacji stołu w  Jadalni. Został on 
nakryty niedawno zakupionym serwi-
sem herbowym Zamoyskich, wykona-
nym we francuskiej wytwórni fajan-
su w Gien. Biało-kobaltowe naczynia 
uzupełnione zostały kryształami Bac-
carat, srebrami J. C. Klinkoscha i pla-
terami Christofle’a. Stół wygląda wy-
twornie i  na pewno odmiennie od 
złoto-kolorowej aranżacji z  poprzed-
nich sezonów.

Muzeum w  Kozłówce od wie-
lu lat stara się pozyskiwać do zbio-
rów przedmioty związane z  rodziną 
Zamoyskich. Nie zawsze to się uda-
je, bowiem zdarza się, że ceny prze-
kraczają możliwości placówki, tym 
razem jednak transakcja została 

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

1 | Aranżacja nakrycia stołu 
z wykorzystaniem herbowego 
serwisu Zamoyskich (dawniej 
w pałacu w Klemensowie), 
wykonanego w Gien, Francja 
(zbiory Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce) 

2-4 | Herbowy serwis stołowy 
Zamoyskich, 1875- 
-lata dziewięćdziesiąte XIX w., 
fajans, wytwórnia w Gien, 
Francja: wybrany zespół 
naczyń (2), sosjerka (3) i patera 
na owoce (4) (w zbiorach 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce)

(zdjęcia: 1, 3, 4 – Anna Fic-Lazor, 
2 – Piotr Maciuk) 1
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pałacu znajdował się wielki komplet 
herbowy z  pięknego niebieskiego fajan-
su francuskiej wytwórni w  Gien”. Na-
dal wiele naczyń pozostaje w  rękach 
rodziny Zamoyskich. W  latach 1866- 
-1889 właścicielem Klemensowa i XIV 
ordynatem zamojskim był Tomasz 
Franciszek Zamoyski (1832-1889), 

ożeniony w  1869  r. z  Marią Potocką 
(1850-1945), secundo voto Lubomir-
ską, i zapewne to on lub jego żona za-
mówili tę ogromną zastawę. Później 
prawdopodobnie została ona podzie-
lona między dzieci Tomasza i  Marii, 
a część trafiła do ich syna, Franciszka 
Tomasza i  te właśnie przedmioty mu-
zeum zakupiło pod koniec 2015 r.

Franciszek Tomasz Zamoyski 
(1873-1927), używający drugiego 
imienia, był trzecim dzieckiem i  dru-
gim synem Tomasza i Marii, młodszym 
bratem Maurycego, polityka i  dyplo-
maty, ambasadora RP w  Paryżu, mi-
nistra spraw zagranicznych, XV ordy-
nata zamojskiego. W 1906 r. ożenił się 

z piękną aktorką warszawskiego Teatru 
Rozmaitości, Felicją Koch, która dla 
niego porzuciła scenę. Para wyjechała 
za granicę, mieszkała m.in. w  Berlinie 
i w Brukseli, jednak w 1922 r. wróciła 
do Polski i osiadła w Starej Wsi (obec-
nie Kołbiel), majątku należącym wcze-
śniej do Józefa Zamoyskiego, zmarłe-
go bezpotomnie stryja Tomasza. Nie 

wiadomo, czy serwis podróżował ra-
zem z małżonkami, nie figuruje w spi-
sie ruchomości Felicji Zamoyskiej, 
wwożonych do Polski w  1922  r. Być 
może pozostał w Brukseli, u córki Fe-
licji, Janiny Koch, zamężnej z  Paulem 
Divoire. Po śmierci Paula Divoire’a ser-
wis przeszedł w ręce zaprzyjaźnionych 

z nim państwa Hamburgier. Pani Kry-
styna Hamburgier w  ubiegłym roku 
zwróciła się do Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce z propozycją nabycia ser-
wisu, co się szczęśliwie udało i  serwis 
znów trafił do jadalni, choć już innego 
pałacu Zamoyskich.

Anna Szczepaniak

3 4

2
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renesansu oraz nieustanny dialog 
z  nimi przyniosły wspaniałe, zaska-
kujące wyniki. Malarstwo północnej 
Italii jest jednym z  najbardziej orygi-
nalnych i  intrygujących zjawisk arty-
stycznych w  sztuce europejskiej. Na 
przełomie XV i XVI w. spotykają się 
tam i ścierają ze sobą różnorodne ten-
dencje płynące z  południa i  z półno-
cy Europy. Ważnymi ośrodkami stają 
się zależne od Serenissimy miasta ter-
raferma – lądu stałego – Ferrara, Ber-
gamo i  Brescia, których sztuka czer-
pie zarówno z kultury Mediolanu, jak 
i Wenecji. Łączą się tutaj i zlewają róż-
norodne formuły artystyczne. Kolo-
rystyczne bogactwo palety mistrzów 

Renesans  
na północy Włoch

Wystawa „Brescia. Re-
nesans na północy 
Włoch”, zorganizo-
wana w  Muzeum Na-

rodowym w  Warszawie, to ponad 60 
obrazów mistrzów północnowłoskie-
go renesansu. Zaprezentowano na 
niej dzieła z  Pinakoteki Tosio Mar-
tinengo w  Brescii, z  Accademii Car-
rara w Bergamo i z włoskich kolekcji 
prywatnych, a także kilkanaście płó-
cien mistrzów lombardzko-weneckie-
go cinquecenta ze zbiorów polskich. 
Dopełnienie i  jednocześnie ważny 
punkt ekspozycji stanowi obraz Ra-
faela (1483-1520) „Chrystus błogo-
sławiący”. Rafael, najmłodszy z  trój-
ki genialnych artystów włoskiego re-
nesansu, obok Leonarda i  Micha-
ła Anioła uznawany był za boskiego 
malarza. Już za życia został okrzyk-
nięty geniuszem, a po śmierci opła-
kiwali go w  swych wierszach wybitni 
poeci. Jego malarstwo stało się sym-
bolem renesansowej harmonii i  mia-
rą doskonałości. Wystawa daje możli-
wość porównania dzieła tego wielkie-
go mistrza z obrazami współczesnych 
mu artystów działających na północy 
Włoch. Oprawa plastyczna wystawy, 
powierzona znakomitemu scenogra-
fowi teatralnemu Borisowi Kudliczce, 
ma odegrać szczególną rolę – pomóc 
dostrzec i zrozumieć, jakie były źródła 
i  najważniejsze założenia renesanso-
wego malarstwa północnych Włoch.

Od początku XVI  w. Wenecja, 
a za nią inne miasta Veneto i  Lom-
bardia, toczyły batalię o rangę swoje-
go malarstwa – odrębnego, ale wciąż 
konfrontującego się ze środowi-
skiem toskańsko-rzymskim. Inspira-
cje dziełem trzech wielkich malarzy 

północnych Włoch, ich płynne, peł-
ne powietrza i  barw malarstwo wie-
le zawdzięcza zarówno dziedzictwu 
Leonarda, jak i  Serenissimy. Obra-
zy, które mogą podziwiać goście Mu-
zeum Narodowego w  Warszawie, są 
jednak przede wszystkim wspaniałym 
świadectwem wielkiej lombardzkiej 
tradycji malarstwa, którego funda-
mentalną zasadą była verosimiglianza 
– wierność prawdzie, a więc dążenie 
do realizmu detalu. Obrazy Vincenza 
Foppy (ok. 1430-1515/1516), Giro-
lama Romanina (1484/1487-1560), 
Alessandra Bonvicina, zwanego Mo-
retto (ok. 1498-1554) i Gerolama Sa-
volda (ok.1480/1485 – po 1548), ze 

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

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

1 | Raffaello Sanzio, 
„Chrystus błogosławiący”, 
ok. 1505-1506, olej, deska, 
wym. 31,5 x 25,5 cm 
(w zbiorach Pinacoteca 
Tosio Martinengo, brescia)
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ale urodzonego przecież na zasnutych 
mgłą równinach północy. To wła-
śnie charakterystycznej dla malarstwa 
szesnastowiecznej Lombardii manie-
ra tenebrosa (łac. tenebrae – mrok) 
zawdzięcza Caravaggio swą ekspre-
sję światłocienia i mistrzostwo iluzji – 
przełamywania granicy między prze-
strzenią wyobrażoną a realną.

Prawdziwą ucztą dla zwiedzają-
cych wystawę są szesnastowieczne 
portrety, które bardzo rzadko opusz-
czają rodzinną Italię. Dzieła te nie 
mają sobie równych w  całej historii 
malarstwa. Cechujące je prostota uję-
cia, bezpośredniość gestów, wyrazi-
stość rysów twarzy zachwycają kolej-
ne pokolenia odbiorców sztuki. Lom-
bardzcy mistrzowie portretu reduku-
ją wszystko, co zbędne, wydobywając 
głębię osobowości modela. Wspania-
ła galeria postaci pędzla Tycjana, Lot-
ta, Romanina, Moretta, Moroniego, 
Savolda, Tintoretta, mistrzów szko-
ły z Cremony (Campi, Anguissola) to 
wnikliwe, sugestywne studia psychiki 
portretowanych osób, a jednocześnie 
popis artystycznej maestrii. Savoldo, 
najbardziej wyrafinowany spośród 

swą wnikliwą obserwacją rzeczywi-
stości, zrównoważeniem, realizmem, 
ale i  silną ekspresją, otworzyły dro-
gę nowym, niezależnym kierunkom. 

Dążenia te znalazły swe rozwinięcie 
przede wszystkim w  sztuce Caravag-
gia, działającego przez większą część 
życia w  Rzymie i  na południu Italii, 

TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

2 | Dosso Dossi, 
„Jowisz malujący 
motyle” („Merkury 
i Cnota”), ok. 1524, 
płótno, wym. 112 x 150 
cm (w zbiorach Zamku 
Królewskiego na Wawelu 
– Państwowe Zbiory 
Sztuki)

3 | Lorenzo Lotto, 
„Pokłon pasterzy”, 
1530, olej, płótno, 
wym. 146 x 166 cm 
(w zbiorach Pinacoteca 
Tosio Martinengo, 
brescia)

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

2

3
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szesnastowiecznych malarzy z Brescii, 
w swych obrazach doskonale oddawał 
zróżnicowaną fakturę materii: lśnią-
cych jedwabi, miękkich wełen, chro-
powatych powierzchni kamienia, któ-
re zyskiwały w  ten sposób rangę nie-
jako samodzielnych motywów jego 
płócien. Jednocześnie, stosując boga-
tą paletę barw, wprowadzał niezwy-
kłe efekty świetlne. W  Muzeum Na-
rodowym mamy okazję podziwiać 

arcydzieło tego malarza „Portret męż-
czyzny grającego na flecie” z  Pinako-
teki Tosio Martinengo w Brescii.

Ekspozycja pozwala szerzej spoj-
rzeć na samo zjawisko północnowło-
skiego renesansu, ukazując różnorod-
ność istniejących postaw artystycz-
nych, oszałamiające bogactwo styli-
styczne i ideowe tego czasu, a zarazem 
nadrzędne dla wszystkich nurtów za-
miłowanie do prostoty i ładu.

Wystawa „Brescia. Renesans na 
północy Włoch” została zorgani-
zowana przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie we współpracy z Fonda-
zione Brescia Musei i  Start. Kurato-
rem wystawy jest Joanna Kilian. Eks-
pozycję można zwiedzać do 28 sierp-
nia 2016 r. 

Na podstawie materiałów informacyjnych 
Muzeum Narodowego w Warszawie

Z WIZYTĄ W MUZEUM

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

4 | Alessandro bonvicino zw. 
Moretto, „Zwiastowanie”, 
ok. 1535-1540, olej, deska, wym. 
38 x 55 cm (w zbiorach Pinacoteca 
Tosio Martinengo, brescia)

5 | Alessandro bonvicino zw. 
Moretto, „Portret damy jako 
Salome” („Tullia d’Aragona jako 
Salome”), ok. 1537, olej, deska, 
wym. 56,5 x 38 cm (w zbiorach 
Pinacoteca Tosio Martinengo, 
brescia)

6 | Giovanni Gerolamo Savoldo, 
„Portret mężczyzny grającego na 
flecie”, ok. 1525, olej, płótno, 
wym. 74,5 x 100,5 cm (w zbiorach 
Pinacoteca Tosio Martinengo, 
brescia; depozyt Unicredit Art 
Collection)

5

4

6

4
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i  włóczni św. Maurycego ze zbiorów 
Muzeum Początków Państwa Polskie-
go, tzw. czarze włocławskiej z  kolek-
cji Muzeum Narodowego w Krakowie 
oraz aż trzech obiektach przechowy-
wanych w  Warszawie, czyli Żywotach 
arcybiskupów gnieźnieńskich, Sakra-
mentarzu tynieckim i  Roczniku świę-

tokrzyskim dawnym, znajdujących się 
w zbiorach Biblioteki Narodowej.

Podręczniki szkolne często pre-
zentują wizję przeszłości, w  której 
wszystko jest jasne i  klarowne. Waż-
ne wydarzenia są osadzone w określo-
nym momencie i  w określonym kon-
tekście. Tymczasem jeśli przyjrzymy 
się początkom wielu krajów europej-
skich, to poruszamy się w świecie nie-
jasności, przypuszczeń, hipotez. Tak 

jest zarówno w  wypadku początków 
chrześcijaństwa w Polsce, jak i samego 
państwa polskiego.

Państwo polskie pojawia się 
w  dziejach nagle i  niemal natych-
miast w  kontekście wydarzenia, któ-
re zdeterminowało jego całe później-
sze losy – przyjęcia chrztu. Powszech-

nie uznaną datą przyjęcia chrześcijań-
stwa przez Polskę jest rok 966. We-
dług Rocznika świętokrzyskiego daw-
nego, powstającego od około 1122 r., 
wtedy właśnie przyjął chrzest polski 
książę Mieszko I. Rocznik zawiera za-
pisy wcześniejszego, niezachowane-
go rocznika tzw. Annales Regni Polo-
norum deperditi. Dwa lata później po-
wołano misyjne biskupstwo z siedzibą 
w Poznaniu.

Jubileusz 1050-lecia 
chrztu Polski

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

W związku z jubileuszem 
1050-lecia chrztu Pol-
ski Zamek Królewski 
w  Warszawie – Mu-

zeum podjął się organizacji wystawy 
pod tytułem „Sacrum Poloniae Iubi-
leum 966-2016”, która zostanie zapre-
zentowana w dniach od 24 czerwca do 

7 sierpnia 2016 r. Wystawa ma w pro-
sty i przystępny sposób przybliżyć pu-
bliczności wątki i  zjawiska związa-
ne z  początkami państwa polskiego 
i  jego chrystianizacją. Ten cel twór-
cy prezentacji zamierzają osiągnąć za 
pomocą kilku wyjątkowych obiek-
tów o fundamentalnym znaczeniu hi-
storycznym i  artystycznym oraz du-
żym ładunku symbolicznym. Mowa 
tu o replikach Drzwi Gnieźnieńskich 

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

1 | Jan Matejko, 
„Zaprowadzenie 
chrześcijaństwa. R. P. 965” 
(„Chrzest króla Mieczysława 
w Polsce”), szkic do obrazu, 
1889, olej, deska, wym. 79 x 
120 cm (ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie, 
depozyt w Zamku 
Królewskim w Warszawie)

..............................................
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Kolejna istotna data w  historii 
chrystianizacji Polski to rok 1000, 
kiedy w  Gnieźnie odbył się słynny 
zjazd cesarza rzymskiego Ottona III 
z  księciem Bolesławem Chrobrym. 
Cesarz przybył z pielgrzymką do reli-
kwii swojego przyjaciela, biskupa pra-
skiego Wojciecha, zamordowanego 
podczas misji w Prusach i uznanego za 
świętego. W trakcie spotkania formal-
nie powołano stałą organizację ko-
ścielną z  metropolitą gnieźnieńskim 

na czele, a Otto przekazał księciu nie-
zwykły dar – kopię włóczni św. Mau-
rycego, insygnium cesarskiego, zawie-
rającą relikwie Krzyża Świętego.

W latach trzydziestych i czterdzie-
stych XI  w. nastąpiło gwałtowne za-
łamanie struktur państwowych i  ko-
ścielnych, po którym rozpoczął się 
proces ich długiej odbudowy. Jed-
nym z  jego najważniejszych autorów 
był król Bolesław Śmiały. Z  nim łą-
czy tradycja m.in. fundację jednego 

z  najważniejszych średniowiecznych 
klasztorów benedyktyńskich w  Tyń-
cu. Być może śladem procesu odnowy 
jest wspaniały złoty kodeks Sakramen-
tarz tyniecki, powstały około 1070  r. 
w Kolonii, a świadectwem siły, możli-
wości i świadomości korzeni wspania-
łe spiżowe drzwi, ufundowane do naj-
ważniejszego kościoła w  kraju, kate-
dry gnieźnieńskiej, w  drugiej połowie 
XII w., przedstawiające żywot św. Woj-
ciecha, patrona kościoła i państwa. 

2 | 3 | Maksymilian Fajans, „drzwi spiżowe katedry gnieźnieńskiej”, 
1860-1869, litografia (2) oraz „Włócznia św. Maurycego ze Skarbca 
Katedry Krakowskiej”, 1860-1869, chromolitografia wg rysunku Ludwika 
Łepkowskiego (3)

4 | Czara włocławska, X w., srebro złocone, niello (ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie)

5 | Denar Princes Polonie bolesława Chrobrego, awers i rewers (ze zbiorów 
Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum)

(ilustracje: fot. 1 – Piotr Ligier, 2, 3 – „Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po 
koniec wieku XVII w dawnej Polsce”, t. 3, Warszawa 1860-1869, fot. 4 – Krzysztof Cieślak)

2

5

4

3
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Na wystawie „Sacrum Poloniae Iu-
bileum 966-2016” organizatorzy pla-
nują pokazać następujące zabytki:

 Drzwi gnieźnieńskie, powsta-
łe w  drugiej połowie XII w., jedno 
z najsłynniejszych dzieł sztuki okresu 
pierwszego państwa polskiego, przed-
stawiające żywot św. Wojciecha, pa-
trona Polski i  pierwszego świętego 
wiązanego z  naszym krajem. Na wy-
stawie ma być eksponowana ich repli-
ka należąca do Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie.

 Kopia włóczni św. Maurycego 
− obok Szczerbca, miecza korona-
cyjnego polskich królów − najwyż-
szej rangi symbol suwerenności pań-
stwa polskiego, traktowany niczym 
narodowa relikwia. Na wystawie bę-
dzie zaprezentowana jej replika z Mu-
zeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie.

 Czara włocławska, należąca do 
Muzeum Narodowego w  Krakowie, 
wykonana w  X w., jedno z  najstar-
szych naczyń liturgicznych zachowa-
nych w  naszym kraju, wiązana z  po-
czątkami chrześcijaństwa w Polsce.

 Sakramentarz tyniecki, jeden 
z  najwcześniejszych zachowanych 
w  Polsce zabytków rękopiśmiennych, 
od XI w. stanowił własność benedyk-
tynów tynieckich. 

 Żywoty arcybiskupów gnieźnień-
skich, jedno z czołowych dzieł warsz-
tatu malarskiego Stanisława Samo-
strzelnika, powstałe w  latach 1531- 
-1535. Jest to kopia dzieła napisane-
go w  latach 1460-1472 przez Jana 
Długosza, niemal współczesna nieza-
chowanemu autografowi. Prezentu-
je postacie arcybiskupów gnieźnień-
skich i  biskupów krakowskich. In-
formacje na temat pochodzenia oraz 
działalności najważniejszych pol-
skich hierarchów ukazują ciągłość 
i  rangę obu stolic kościelnych. Oba 
rękopisy pochodzą z kolekcji Biblio-
teki Narodowej.

 Denar Princes Polonie, jeden z de-
narów bitych przez mennicę książę-
cą Bolesława Chrobrego, ze zbiorów 
Zamku Królewskiego w Warszawie – 
Muzeum.

Przemysław Deles 

Z okazji przypadającej w  bie-
żącym roku 1050. roczni-
cy chrztu Polski 30 mar-
ca 2016  r. Poczta Polska 

S.A. wprowadziła do obiegu znaczek 
pocztowy o  nominale 6 zł, na któ-
rym przedstawiony został fragment 
obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie 
chrześcijaństwa. R. P. 965”, ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w  War-
szawie (od kwietnia 1991 r. ekspono-
wany w  Zamku Królewskim w  War-
szawie). Znaczek, o  wymiarach 43 x 
31,25 mm, umieszczony został w blo-
ku (90 x 70 mm) i wydrukowany tech-
niką stalorytniczo-rotograwiurową na 
papierze fluorescencyjnym, w  nakła-
dzie 300 tys. sztuk. Edycja obejmu-
je ponadto 30 tys. sztuk czarnodru-
ków tego wydania, kopertę pierwsze-
go dnia obiegu (FDC) z wizerunkiem 
katedry gnieźnieńskiej, ujętej z  lotu 
ptaka oraz okolicznościowy datownik 
z  centralnie umieszczonym popier-
siem Mieszka I (według miedzioryt-
niczego portretu autorstwa Benedic-
tusa Farjata z pocztu Series chronologi-
ca Ducum et Regum Polonorum a La-
cho I ad Augustus II z 1702 r.) i z na-
pisami w  otoku, stosowany w  UPT 
Gniezno 1 w dniu 30 marca br.

Przedstawiony na znaczku obraz – 
jeden z dwunastu szkiców do „Dziejów 
cywilizacji w Polsce” (w kolejności zda-
rzeń historycznych – obraz pierwszy), 
znany jako „Zaprowadzenie chrześci-
jaństwa. R. P. 965” albo „Chrzest króla 
Mieczysława w Polsce” (jak nazywał go 
sam Matejko) – to malowidło olejne 
na desce (o wymiarach 79 x 120 cm), 
sygn.: „JM. r. P. 1889”. Artysta praco-
wał nad nim pomiędzy 13 stycznia a 7 
lutego 1889 r., z przerwami, ponieważ 
w drugiej połowie stycznia 1889 r. za-
trzymała go w łóżku choroba, na któ-
rą cierpiał od dłuższego czasu. Jak 
słusznie zauważyła Ewa Suchodolska, 

autorka eseju poświęconego obrazo-
wi, zamieszczonego w  opracowaniu 
Jana Matejki „Dzieje cywilizacji w Pol-
sce” (Warszawa 1998, s. 22) – „W sym-
bolicznej scenie chrztu Polski, po prawej 
stronie obrazu dominuje krzyż, znak 
nowej wiary »zatknięty« przez Miesz-
ka na tej ziemi i  stanowiący zarazem 
dlań oparcie. Książę zaznacza w  ten 
sposób bliski z  nim związek i  spogląda 
wokół na swoje dzieło. Miecz, na którym 
książę opiera drugą rękę, symbolizuje 
zarówno jego władzę, jak i karzącą moc 
wobec zwolenników pogaństwa. Dawna 
wiara została przez Mieszka obalona, 
jak posąg pogańskiego bożka, na którym 
książę wspiera swą stopę”.

Taką właśnie symboliczną scenę 
mamy i na znaczku, i na bloku, perfek-
cyjnie wyeksponowaną przez twór-
ców miniaturowego dzieła: Karola 
Tabakę (autora projektu) i Przemysła-
wa Krajewskiego (autora rytu).

☐

Zaprowadzenie 
chrześcijaństwa w Polsce
.........................................................................................................................................

| blok ze znaczkiem pocztowym wydanym przez 
Pocztę Polską S.A. z okazji 1050. rocznicy chrztu 
Polski

..............................................................................
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Śląska broniły oddziały landwery do-
wodzone przez generała-majora Wil-
helma von Stolberga. Do ich wspie-
rania zostały wydzielone z VI korpu-
su: 62. pułk piechoty, 2. pułk ułanów 
oraz bateria dział, dowodzone przez 
generała Karla Hermanna von Kno-
belsdorffa. Po austriackiej stronie gra-
nicy zachodniej Galicji broniła bryga-
da generała Trentinaglii, składająca się 
z 4. batalionu piechoty, 1. pułku uła-
nów i czterofuntowej baterii z 4. puł-
ku artylerii. Dla efektywniejszej obro-
ny całej granicy siły zostały podzielo-
ne na dwie półbrygady. Jedną z nich, 
stacjonującą w Oświęcimiu, dowodził 
płk Ziegler.

Do decydującego starcia wrogich 
sił doszło 27 czerwca 1866  r. Wojska 
pruskie, skoncentrowane wcześniej 
w okolicach przygranicznej miejscowo-
ści Jedliny, rozpoczęły przeprawę przez 

Pomniki poległych  
w bitwie pod Oświęcimiem

Dziedzictwo historii mia-
sta Oświęcimia ma różno-
rodne i  wielokierunkowe 
oblicza. Jednym z nich są 

niezwykłe i mało znane zabytki cmen-
tarza parafialnego w Oświęcimiu. Do 
najstarszych znajdujących się w  tym 
miejscu obiektów należą pomniki żoł-
nierzy pruskich i  austriackich pole-
głych w potyczce stoczonej 27 czerw-
ca 1866  r. w  trakcie tzw. wojny sied-
miotygodniowej.

Bitwa, która rozegrała się w  oko-
licach oświęcimskiego dworca kole-
jowego, jest jednym z  mniej znanych 
epizodów wojny prusko-austriackiej 
1866  r. Co prawda w  koncepcjach 
sztabowców obu armii batalia na po-
graniczu śląsko-małopolskim miała 
charakter drugorzędny, to jednak ode-
grała ważną rolę w strategii działań za-
czepnych. Ze strony pruskiej Górnego 

Wisłę, uderzając na pozycje austriackie 
w rejonie Oświęcimia. Ważnym punk-
tem obronnym, przede wszystkim ze 
względów komunikacyjnych, był te-
ren dworca kolejowego broniony przez 
trzy kompanie meklemburskie. Dodat-
kowo dla wzmocnienia sił austriackich 
rozlokowano w  pobliżu cztery działa 
armatnie. W  pierwszej tego dnia po-
tyczce z  nacierającymi siłami kawale-
rii pruskiej starł się 5. szwadron 1. puł-
ku ułanów, dowodzony przez rotmi-
strza Maurycego von Lehmanna. Nie-
stety, mimo bohaterskiej postawy au-
striaccy żołnierze musieli się wycofać, 
tym bardziej iż w  trakcie walki zginął 
pchnięty piką ich dowódca. Momen-
tem krytycznym starcia było przekro-
czenie przez cały pruski pułk ułanów 
linii torów kolejowych i zagrożenie za-
jęciem zarówno dworca, jak i  samego 
miasta Oświęcimia. W tych decydują-
cych dla bitwy chwilach niezwykle od-
ważną, i jak się później okazało przeło-
mową decyzję o przesunięciu na wzgó-
rze zamkowe dwóch z  czterech au-
striackich armat, podjął podporucznik 
hrabia Aleksander Kálnoky. Pruska ka-
waleria, rażona celnym ogniem dział ze 
wzgórza zamkowego, rozpoczęła od-
wrót, kończąc tym samym nieudaną 
próbę przejęcia Oświęcimia.

Potyczka wojsk pruskich i  au-
striackich pociągnęła za sobą trudne 
do jednoznacznego określenia stra-
ty z  obu stron. W  materiałach źró-
dłowych dane te (w zależności od ich 

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

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

1 | Pomnik poległych w bitwie pod Oświęcimiem 
1866 r. żołnierzy pruskich, widok obecny

2 | Pomnik poległych w bitwie 1866 r. pod 
Oświęcimiem żołnierzy austriackich, widok 
obecny

1 2
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W 2015 r. w serii Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów opublikowana została książka autorstwa dariusza Kacprzaka Ko-

lekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemy-
słowej w latach 1880-1939, która powstała na podstawie rozprawy doktor-
skiej, obronionej w 2012 r. w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego. napisanie książki poprzedziły badania ar-
chiwalne, analiza źródeł oraz zestawienia dzieł o fabrykanckiej proweniencji. 
Publikacja stanowi próbę rekonstrukcji losów kolekcji, postaw ich właścicie-
li i ujawnia wielopłaszczyznowość zjawiska kolekcjonerstwa burżuazji wielko-
przemysłowej w epoce rodzącej się nowoczesności. Jak pisze 
we wstępie dariusz Kacprzak: „Podjęciu niniejszej pracy to-
warzyszyło przekonanie o konieczności równoczesnego prze-
prowadzenia badań interdyscyplinarnych, wykraczających 
poza historię sztuki”. 

na początku książki zamieszczone zostały eseje Burżuazja 
i kolekcjonerstwo oraz Łódź – obraz miasta, w których przed-
stawiono obraz burżuazji w społeczeństwie industrialnym 
w kontekście kolekcjonerstwa dzieł sztuki i rozważania do-
tyczące Łodzi dziewiętnastowiecznej – wielonarodowej me-
tropolii przemysłowej i życia artystycznego w tym mieście. 

Trzon publikacji stanowią szczegółowe opisy tworzenia 
kolekcji łódzkich fabrykantów: rodziny Silberstein, Henryka 
Grohmana, Wilhelma Lürkensa, Juliusza Teodora Heinzla von 
Hohehfels, Jakuba brat-Kona, Zenona Kona i Karola Rajmun-

da eiserta. Opisom tym towarzyszy katalog kolekcji, w którym zebrano zarów-
no obiekty odnalezione, jak i znane z przekazów archiwalnych. 

Katalog składa się z dwóch części. W pierwszej podjęto próbę rekon-
strukcji poszczególnych kolekcji; w ich obrębie dzieła zostały uporządko-
wane alfabetycznie według nazwisk autorów, z zachowaniem podziału na 
dyscypliny artystyczne: malarstwo i rysunek, grafikę, rzemiosło artystyczne 
i sztukę użytkową. Osobno ujęta została sztuka dalekiego Wschodu. W dru-
giej części przedstawione zostały zbiory łódzkich przemysłowców, uporząd-
kowane alfabetycznie według nazwisk właścicieli. noty katalogowe zawie-

rają podstawowe informacje o obiekcie: autorstwo, tytuł, 
data powstania, technika wykonania, wymiary, sygnatu-
ry, informacja o miejscu przechowywania i obecnym wła-
ścicielu, historia obiektu (szczegółowe dane dotyczące 
pochodzenia dzieła, jego losów, udział w wystawach do 
1939 r., data pozyskania do zbiorów muzealnych), archi-
walia, literatura.

na końcu publikacji znajduje się indeks artystów i ob-
szerna bibliografia (m.in. źródła niepublikowane i druko-
wane, opracowania ogólne i szczegółowe, katalogi zbiorów 
muzealnych i wystaw, monografie artystów, słowniki, kata-
logi aukcyjne).

Publikację można zamówić w dziale edukacji, informacji 
i wydawnictw narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochro-
ny Zbiorów (tel. 22 25 69 634, www.nimoz.pl).

KOLEKCJE	ZIEMI	OBIECANEJ
Spotkanie z książką

oficerów. Groby zmarłych wskutek 
odniesionych ran pod Oświęcimiem 
odnajdziemy także na cmentarzach 
innych miast, np. Mysłowic, Wadowic 
czy Krakowa.

Potyczka wojsk pruskich i austriac-
kich pod Oświęcimiem w 1866 r. wpi-
sała się w  historię miasta także w  in-
nym wymiarze. To właśnie tuż po tej 
bitwie, w październiku 1866 r., po raz 
pierwszy rada miejska w celu szczegól-
nego wyróżnienia zasług dla obrony 

miasta przyznała podpułkownikowi 
hrabiemu Aleksandrowi Kálnoky´emu  
tytuł „honorowego mieszczaństwa”. 
Śmiała decyzja i waleczna postawa ofi-
cera austriackiego nie tylko przynio-
sła zwycięstwo, ale dała także asumpt 
do stworzenia przez następne dzie-
sięciolecia grona osób w  sposób wy-
jątkowy nobilitowanych przez miasto 
Oświęcim.

Dorota Mleczko

pochodzenia) wahają się od: 70 (stro-
na austriacka), 166 (strona pruska) 
do 90 (strona austriacka), 300 (strona 
pruska) żołnierzy. Poległych w  wal-
ce, jak wspomina ówczesny proboszcz 
kościoła parafialnego ks. Andrzej 
Knycz, „dnia 28 tego miesiąca pocho-
wano uroczyście na parafialnym cmen-
tarzu 47 poległych tak z naszej, jako też 
z pruskiej strony, w przytomności całe-
go oficerskiego sztabu i  bardzo licznej 
ludności we dwóch obok siebie przystro-
jonych grobach”. Dla uhonorowania 
poległych władze obu armii ufundo-
wały pomniki, które do chwili obec-
nej upamiętniają tamte wydarzenia. 
Wzniesionym obeliskom towarzyszą 
cztery oddzielne mogiły austriackich 

3 | Tablica upamiętniająca 
żołnierzy pruskich poległych 
w bitwie pod Oświęcimiem 
1866 r. 

4 | Jedna z tablic 
z nazwiskami poległych 
w bitwie pod Oświęcimiem 
1866 r. żołnierzy austriackich

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum 
Zamek w Oświęcimiu)

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

Tematowi artykułu poświęcona jest wystawa „Potyczka pod Oświęcimiem. 150 rocznica 
bitwy wojsk austriackich i pruskich, 27.06.1866”, którą można zwiedzać w Muzeum 
Zamek w Oświęcimiu od 17 marca do 26 czerwca w godzinach otwarcia muzeum. Więcej 
informacji na stronie internetowej: muzeum-zamek.pl
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Lubelskiego, „Spotkania z Zabytkami”, 
nr  9-10, 2012). Tym razem przyszedł 
czas na zaprezentowanie najcenniej-
szej ich części, czyli zakopiańskiej ko-
lekcji państwa Litawińskich. Pretek-
stem do jej zaprezentowania stała się 
przypadająca w  tym roku 30. roczni-
ca przekazania kolekcji do KUL. Olga 
i Tadeusz Litawińscy postanowili po-
darować swój dorobek Uniwersyteto-
wi, „aby to piękno, które stanowiło sens 
ich życia, które tak bardzo kochali, słu-
żyło innym, a przede wszystkim adep-
tom i miłośnikom sztuki jako materiał 
pomocniczy w studiach na KUL” ( Jan 
Wiktor Sienkiewicz, Zbiory im. Olgi 
i  Tadeusza Litawińskich w  Muzeum 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go, Lublin 1990, s. 42). W  zbiorach 
Uniwersytetu znalazło się około 70% 
obiektów z ich kolekcji. Pozostałe ule-
gły rozproszeniu jeszcze za życia dar-
czyńców.

Założeniem wystawy jest możli-
wie pełna rekonstrukcja historycz-
nej kolekcji przy oparciu się na zbio-
rach muzealnych KUL, zasobach pol-
skich muzeów oraz dziełach należą-
cych do kolekcjonerów prywatnych. 
Na wystawie zobaczyć można obra-
zy tak uznanych malarzy, jak Olga 
Boznańska, Cécile Chalus, Stanisław 
Chlebowski, Wojciech Fleck, Maury-
cy Gottlieb, Jacek Malczewski, Rafał 
Malczewski, Piotr Michałowski, An-
toni Piotrowski, Władysław Skoczy-
las, Włodzimierz Tetmajer, Stanisław 
Tondos czy Leon Wyczółkowski. 

Wystawa kolekcji 
Olgi i Tadeusza Litawińskich

Muzeum Nadwiślańskie 
w  Kazimierzu Dolnym 
wspólnie z  Katolickim 
Uniwersytetem Lubel-

skim Jana Pawła II przygotowało wy-
stawę czasową pt. „Aby to piękno słu-
żyło innym... Kolekcja Olgi i Tadeusza 
Litawińskich”. W Galerii Wystaw Cza-
sowych przy kazimierskim Rynku 19 
podziwiać można ponad 400 wybit-
nych dzieł, w tym cenne obrazy i cieka-
we przykłady rzemiosła artystycznego 
z mało znanej kolekcji sztuki. 

Na zbiory muzealne KUL składa 
się kilka kolekcji prywatnych, w  tym 
przede wszystkim donacje Stanisła-
wy i Tadeusza Witkowskich oraz Olgi 
i  Tadeusza Litawińskich. Najciekaw-
sze przykłady dzieł sztuki ze zbio-
rów uniwersyteckich prezentowane 
były na kilku wystawach muzealnych 
(zob. Krzysztof Przylicki, Muzeal-
na kolekcja Katolickiego Uniwersytetu 

Ponowne spotkanie obrazów 
w  jednym miejscu pozwoliło odszu-
kać ciekawe konteksty znaczeniowe, 
które zapewne inspirowały kolekcjo-
nera do zakupów konkretnych dzieł. 
Na jednej ścianie powieszone zostały 
np. trzy obrazy, dla których motywem 
przewodnim jest japońska parasolka. 
Trzymają ją kobieta w czerwonej suk-
ni namalowana przez Olgę Boznań-
ską, dziewczyna w  kimonie ukaza-
na przez Cécile Chalus, a siedzą pod 
nią damy z  obrazu Leona Wyczół-
kowskiego. Wpływ motywów daleko-
wschodnich na sztukę europejską wi-
doczny jest także w  innych obrazach 
z kolekcji Litawińskich, w tym przede 
wszystkim w  „Studium głowy kobie-
ty” Mieczysława Jakimowicza.

Obrazom wybitnych polskich ar-
tystów towarzyszy prezentacja cen-
nych przykładów europejskiej porce-
lany, brązów, szkła i  innych wyrobów 
rzemiosła artystycznego. Wśród eks-
ponatów, które zasługują na szcze-
gólną uwagę, wymienić należy m.in. 
figurkę Marii Magdaleny klęczącej 
pod krzyżem (1760-1770) z Królew-
skiej Manufaktury Porcelany w  Mi-
śni, jedną z  kilkunastu zachowanych 
na świecie, talerz miśnieński z przed-
stawieniem „Ledy z  łabędziem”, po-
wstały według modelu do tzw. serwisu 
z zieloną wstążeczką, stworzonego dla 
księcia Kurlandii Karola Chrystiana 
Józefa Wettyna z 1774 r., miśnieńską 
czarkę ze spodkiem (1730-1735), de-
korowaną przedstawieniami owadów, 
które rzucają delikatny cień oraz dwie 
unikatowe wazy chińskie z XVIII w.

Tadeusz Litawiński, inżynier bu-
downictwa, kolekcjoner i  znaw-
ca sztuki, urodził się 8 maja 1902  r. 

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

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

1 | Tadeusz Litawiński przy budowie 
Kopca Piłsudskiego, lata trzydzieste XX w. 
(Archiwum Pracowni Zbiorów Muzealnych KUL, 
dar ewy Januszkowskiej z Zakopanego)

1
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Tworzenie kolekcji, w której znalazły 
się przede wszystkim obrazy artystów 
polskich z przełomu XIX i XX w., ale 
także dzieła mistrzów włoskich, fran-
cuskich i flamandzkich, przerwał wy-
buch drugiej wojny światowej. Więk-
szość dzieł sztuki zarekwirowali 
Niemcy, reszta uległa dewastacji. Li-
tawiński rozpoczął odbudowywanie 
zbiorów po wojennej zawierusze, kie-
dy to powrócił do Zakopanego. Tym 
razem obok obrazów malarzy pol-
skich zaczął gromadzić również cen-
ne przykłady wyrobów rzemiosła ar-
tystycznego, w  tym ceramiki, sreber, 
brązów i szkła. Apogeum rozwoju ko-
lekcji przypadło na lata 1960-1973, 
kiedy to Litawiński dokonywał naj-
więcej zakupów. Ostatecznie zako-
piańska kolekcja przybrała wszech-
stronny, wielodziałowy charakter, a jej 
wyraźnym rysem było zamiłowanie 
właściciela do dzieł o  tematyce pod-
halańskiej i tatrzańskiej.

Wystawie kolekcji Litawińskich 
towarzyszy pokazywana w  Oddzia-
le Kamienica Celejowska wystawa 
pt. „Galeria Wojciecha Flecka. Nie-
spełnione marzenie Tadeusza Lita-
wińskiego”. Znajduje się na niej 51 
prac Wojciecha Ottona Flecka (1903- 
-1972), pochodzących ze zbiorów 
muzealnych Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dzie-
ła artysty trafiły do KUL w  1987  r. 

w  Krakowie-Podgórzu. Był najstar-
szym z sześciorga dzieci Stefanii Kata-
rzyny z Wełnów i Stanisława Lichtiga, 
urzędnika w  dyrekcji c.k. Kolei Pań-
stwowych. Młodość spędził w Krako-
wie, gdzie po ukończeniu szkół pod-
stawowej i  wydziałowej podjął naukę 
w  Szkole Budowniczych przy Wyż-
szej Szkole Przemysłowej, pod kie-
runkiem prof. Władysława Ekielskie-
go i  prof. Artura Romanowskiego. 
Edukację przerwał w  1920  r. na czas 
ochotniczej służby w  szeregach Woj-
ska Polskiego w wojnie polsko-bolsze-
wickiej. Po zakończeniu działań wo-
jennych powrócił do Szkoły Budow-
niczych. Świadectwo jej ukończenia 
otrzymał 30 czerwca 1922 r. Dwa lata 
później rozpoczął studia na Wydzia-
le Architektury Wnętrz Państwowej 
Szkoły Przemysłu Artystycznego. Za-
rzucił je jednak w momencie podjęcia 
pracy w charakterze technika budow-
lanego u prof. Jerzego Struszkiewicza 
(1883-1948).

W czasach studenckich zaczął roz-
wijać swoją pasję zbieracką i wówczas 

też zakupił pierwsze obrazy w  kra-
kowskich antykwariatach. Prawdzi-
wy rozkwit kolekcji nastąpił jed-
nak po 1928 r., kiedy to Litawiński 
ze względu na problemy zdrowotne 
przeniósł się na stałe do Zakopanego. 

TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

2 | Cécile Chalus, „Portret 
kobiety w stroju japońskim”, 
ok. 1890 (w zbiorach KUL)

3 | Jerzy Turnau, „Kwiat 
jabłoni”, 1918 (w zbiorach 
KUL)

..................................................
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z Zakopanego, jako dar Olgi Litawiń-
skiej. Donatorka przekazała Uniwersy-
tetowi bogaty zbiór prac zgromadzo-
ny przez męża, który był miłośnikiem 
i  mecenasem twórczości Flecka. Wy-
stawa wzbogacona została prezentacją 
27 prac ze zbiorów Ewy i Pawła Bogu-
ta, prywatnych kolekcjonerów i mece-
nasów sztuki. Zestawienie ze sobą tych 
dwóch ważnych kolekcji pozwoliło po-
znać i w pełni docenić walory oryginal-
nej i  różnorodnej twórczości Wojcie-
cha Flecka, wybitnego kolorysty i pej-
zażysty, absolwenta warszawskiej ASP, 
ucznia Karola Tichego, Władysława 
Skoczylasa i  Wojciecha Jastrzębow-
skiego. Wystawa w  Oddziale Kamie-
nica Celejowska jest także symbolicz-
nym spełnieniem niezrealizowanych 
planów Tadeusza Litawińskiego, który 
marzył o  założeniu stałej galerii Woj-
ciecha Flecka.

Wystawie w  Muzeum Nadwiślań-
skim towarzyszy specjalnie przygoto-
wana ścieżka edukacyjna dla osób nie-
widomych, które dzięki najnowszym 
osiągnięciom techniki (wydruki ty-
flograficzne i  3D, audiodeskrypcja) 
mają szansę zgłębić świat sztuki i po-
znać ciekawe zabytki. Godne uwagi są 
także wydarzenia organizowane w ra-
mach projektu badawczego pt. „Zako-
pane w Kazimierzu”, który ma na celu 
wskazać wpływ kultury podhalańskiej 
na środowisko artystyczne Kazimie-
rza, szczególnie na płaszczyźnie ar-
chitektury (realizacje Jana Koszczy-
ca Witkiewicza), sztuki (działalność 
Władysława Skoczylasa) oraz wspól-
nego dla obu miejscowości zjawiska 
kolonii artystycznych.

Seweryn Kuter
Krzysztof Przylicki

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Od lipca do sierpnia 2015 r. w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a od 
września 2015 do stycznia 2016 r. w Muzeum nadwiślańskim w Kazi-

mierzu dolnym czynna była monograficzna wystawa Władysława Skoczyla-
sa (1883-1934) − największy i najwszechstronniejszy od dziesięcioleci prze-
gląd twórczości artysty. Od kwietnia do czerwca br. wystawa jest prezentowa-
na w Zamku Żupnym w Wieliczce. Oba muzea wraz z ASP w Warszawie wyda-
ły w 2015 r. obszerny (434 strony) katalog autorstwa wieloletniej badaczki 
twórczości Skoczylasa, Maryli Sitkowskiej. 

Publikacja jest pierwszym opracowaniem twórczości Skoczylasa od 
1934 r., kiedy to ukazał się pośmiertny katalog dzieł artysty opracowany przez 
jego ucznia Tadeusza Cieślewskiego syna. Przegląd prac Skoczylasa poprze-
dza esej autorstwa Maryli Sitkowskiej, będący próbą uporządkowania i synte-
zy dokonań artystycznych, pedagogicznych, społecznych 
i organizatorskich mistrza, słusznie okrzykniętego odnowi-
cielem drzeworytu polskiego i człowiekiem-instytucją życia 
artystycznego drugiej Rzeczypospolitej. 

Katalog zawiera rejestr prac artysty ze wszystkich 
dziedzin, jakimi się zajmował: drzeworytu, grafiki na me-
talu i użytkowej, malarstwa olejnego i akwarelowego, ry-
sunków i projektów, wreszcie obecnych w jego dziele, 
choć marginesowo, dziedzin takich, jak rzeźba, sceno-
grafia, projekty tkanin i polichromii. Przedstawione zo-
stały wszystkie prace, do jakich dało się dotrzeć: orygina-
ły ze zbiorów oraz znane wyłącznie z fotografii lub repro-
dukcji w publikacjach. bazą opracowania są cztery naj-
większe kolekcje: zbiory Muzeum Akademii Sztuk Pięk-

nych w Warszawie (odbitki graficzne, matryce podarowane i nabyte od ro-
dziny artysty w 1992 r.), Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (zbiór ry-
sunków i archiwalia podarowane przez rodzinę w 1975 r.), Muzeum Ta-
trzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (malarstwo, grafi-
ka, tkaniny, projekty polichromii) i Muzeum narodowego w Warszawie (gra-
fika, akwarele, szkicowniki). 

Układ katalogu jest chronologiczno-hierarchiczny; na początku zamieszczo-
no grafiki, uszeregowane według kolejności pojawiania się poszczególnych tech-
nik w twórczości artysty. Kolejność prac jest chronologiczna, jedynie przy pre-
zentowaniu rysunków przyjęto podział tematyczny. Przy każdej omawianej pra-
cy zamieszczono jej reprodukcję; w przypadku dzieła niezachowanego i niezna-
nego z reprodukcji lub gdy identyfikacja jest wątpliwa, zostawiono pustą ramkę.

Ponad tysiąc not katalogowych zawiera tytuły prac, da-
towanie, technikę, wymiary, określenie zbioru, w którym 
się znajdują, cytaty z sygnatur. Szczegółowe kalendarium 
życia i twórczości Władysława Skoczylasa uzupełnia wie-
dzę o artyście. Część bibliograficzna jest zredukowana ze 
względu na dużą liczbę wystaw i ich omówień. Ograniczo-
no się do monograficznych opracowań, katalogów i zesta-
wienia pism Skoczylasa, zamieszczanych głównie w prasie 
dwudziestolecia międzywojennego. Wszystkim tekstom to-
warzyszą tłumaczenia w języku angielskim. 

Publikację można nabyć (cena: 132 zł) w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum nadwiślańskim 
w Kazimierzu dolnym i w Muzeum Żup Krakowskich w Wie-
liczce.

WŁADYSŁAW	SKOCZYLAS
Spotkanie z książką

4 | Jacek Malczewski, „Portret Sobiesława 
bystrzyńskiego”, 1890 (własność prywatna)

(zdjęcia: 2, 3 – Ireneusz Marciszuk, 4 – Jerzy Szot)

Wystawa „Aby to piękno służyło innym... Kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich” czynna 
jest codziennie w Muzeum nadwiślańskim w Kazimierzu dolnym do 24 lipca br. w godz. 
10.00-17.00. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.mnkd.pl

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2016           68



Narodowy Instytut Dziedzic-
twa uruchomił nowy serwis 

internetowy o zabytkach – za-
bytek.pl. Intuicyjny w obsłudze 
portal w przystępny sposób udo-
stępnia profesjonalnie przygoto-
wane informacje o wpisanych do 
rejestru polskich zabytkach nie-
ruchomych, stanowiskach arche-
ologicznych, Pomnikach Historii 
oraz miejscach z Listy światowe-
go dziedzictwa UneSCO.

Portal integruje wiele zaso-
bów informacji wytworzonych 
w trakcie projektów digitaliza-
cyjnych prowadzonych przez nId 
w latach ubiegłych. Są to przede 
wszystkim dane lokalizacyjne, 
skany i wizualizacje 3d obiek-
tów zabytkowych, galerie współ-
czesnych i archiwalnych fotogra-
fii. W chwili obecnej portal pre-
zentuje ponad 24 tys. obiektów, 
z czego ponad 2 500 to komplet-
ne opisy zabytków przygotowa-
ne przez specjalistów nId. Uzu-
pełnieniem informacji są zdjęcia 

pochodzące z projektu społecz-
nościowego Wiki Lubi Zabytki, 
nad którym nId sprawował pa-
tronat merytoryczny w latach 
2011-2014.

Przeszukiwanie bazy obiek-
tów na portalu jest proste i in-
tuicyjne. Selekcji można doko-
nać poprzez kategorie tema-
tyczne lub według funkcji, nazw 
własnych czy przynależności ad-
ministracyjnej. Każdy obiekt ma 
swoją reprezentację na mapie, 
dostępnej bezpośrednio z kar-
ty obiektu. bardzo pomocna 
jest funkcja „obiekty w najbliż-
szej okolicy”, która podpowia-
da użytkownikowi obiekty w są-
siedztwie, które warto zobaczyć. 
Łącząc się ze stroną za pomocą 
urządzenia mobilnego, uzyska-
my informacje o najszybszej tra-
sie podróży do interesującego 
nas zabytku.

dostępna poprzez kartę 
obiektu aplikacja CUMULUS jest 
autorskim rozwiązaniem nId. 

Za jej pomocą nId umożliwia 
użytkownikom portalu możliwość 
własnej analizy skanu 3d obiek-
tu, wykonywanej bezpośrednio 

na chmurze punktów, np. prze-
krojów, rzutów oraz widoków 
w określonej skali.

☐

Zabytek.pl – nowy serwis internetowy NID

ROZMAITOŚCI

W 2015 r. Muzeum narodowe w Warszawie opublikowało katalog Broni-
sław Krystall. Testament. Publikacja towarzyszy wystawie o tej samej 

nazwie, czynnej w muzeum od listopada 2015 do marca 2016 r. Jej boha-
ter, historyk sztuki i doktor filozofii związany z życiem kulturalnym Warszawy, 
mecenas artystów i kolekcjoner dzieł sztuki, bibliofil i meloman, swoje boga-
te zbiory zapisał Muzeum narodowemu w Warszawie. 

Katalog podzielony został na trzy części. W pierwszej, zatytułowanej Ży-
cie, zamieszczono odpis testamentu Krystalla z 1982 r. oraz teksty o charak-
terze biograficznym – eseje Krzysztofa Załęskiego (kuratora wystawy), Sta-
nisława Lorentza i Janusza Szajewskiego o życiu Krystalla i osobistych z nim 
spotkaniach, Mileny Woźniak-Koch, opisującej działania Krystalla jako kolek-
cjonera i mecenasa sztuki, Pauliny Miś i Małgorzaty Polakow-
skiej o księgozbiorze kolekcjonera, oraz Anny Szczepańskiej 
o jego archiwum. Krzysztof Załęski przybliża tu również dzie-
je kamienicy w Alejach Jerozolimskich 59, zapisanej przez ko-
lekcjonera Muzeum narodowemu w Warszawie (obecnie mie-
ści się tam british Council). 

Jak pisze we wstępie do publikacji dyrektor warszaw-
skiego Muzeum narodowego, Agnieszka Morawińska, auto-
rzy wystawy postanowili przedstawić Krystalla nie tylko przez 
jego kolekcje. W części zatytułowanej Dzieło opublikowa-
ny został przekład jego zapomnianej rozprawy doktorskiej 
Wie ist Kunstgeschichte als Wissenschaft möglich? (O możli-
wości historii sztuki jako nauki), napisanej na uniwersytecie 
w bernie i wydanej w Halle w 1910 r. Zamieszczono tu rów-
nież uwagi do tego tekstu, autorstwa Andrzeja Wajsa. W tej 

części są jeszcze inne eseje Krystalla: Stanisław Noakowski [w X-lecie śmier-
ci] (o współpracy Krystalla z noakowskim pisze w komentarzu do tego tekstu 
Piotr P. Czyż), Zagadnienia oświaty akademickiej oraz, szczególnie interesu-
jący, Do genezy „Stabat Mater”, z którego dowiadujemy się o roli, jaką ode-
grał kolekcjoner w powstaniu kantaty Stabat Mater Karola Szymanowskiego.  

Trzecia część publikacji – Dziedzictwo − zawiera katalog kolekcji Krystal-
la, ilustrowany zdjęciami najcenniejszych zabytków. Jest to pierwsza prezen-
tacja spisu kolekcji artystycznej darczyńcy (814 pozycji). Katalog został po-
dzielony na kategorie obejmujące obrazy, ikony, rzeźby, rysunki, ryciny, sta-
rodruki i albumy graficzne, rękopisy, złotnictwo, ceramikę, szkło, meble, 
tkaniny i rzeczy osobiste Krystalla (m.in. zegarki na rękę, fajkę, okulary, 

portfel, kapelusze, laski, parasol). eksponaty pocho-
dzą ze zbiorów Muzeum narodowego w Warszawie, bi-
blioteki narodowej, biblioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie, Politechniki Warszawskiej, Zamku Królewskie-
go w Warszawie, Muzeum Okręgowego im. Leona Wy-
czółkowskiego w bydgoszczy i ze zbiorów prywatnych. 

Opisy katalogowe zawierają podstawowe wiadomo-
ści o eksponatach oraz ich krótkie historie,  informacje 
o drodze pozyskania do kolekcji darczyńcy, o jego do-
nacji dla muzeum, złożeniu depozytu wojennego, dzie-
jach powojennych. Wyodrębniono przedmioty zacho-
wane i zamieszczono spis obiektów zaginionych bądź 
niezidentyfikowanych. 

Katalog można kupić (cena: 95 zł) w sklepiku Mu-
zeum Narodowego w Warszawie. 

TESTAMENT	KRYSTALLA
Spotkanie z książką

| Portal 
Zabytek.pl  
– karta 
zabytku 
wraz 
z opisem, 
lokalizacją, 
odnośni-
kami 
do galerii 
i modelami 
3d

.................
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Od swojej premiery w 1994 r. 
europejskie Targi Konserwa-

cji i Restauracji Zabytków oraz Re-
nowacji Starych budowli denkmal 
stały się najważniejszym w euro-
pie miejscem spotkań dla zwią-
zanych z branżą ochrony i zacho-
wania zabytków przedsiębiorców 
i organizacji z całego świata. Or-
ganizowane są one w cyklu dwu-
letnim, a ich najbliższa 12. edycja 
odbędzie się w dniach od 10 do 
12 listopada 2016 r. Od 2010 r. 
równocześnie z targami denk-
mal odbywają się branżowe Tar-
gi Technik Muzealniczych i Wysta-
wienniczych MUTeC. W tym roku 
ich organizatorem będzie po raz 
pierwszy Leipziger Messe GmbH.

W ostatniej edycji targów 
denkmal w 2014 r. udział wzię-
ło 434 wystawców z 17 krajów, 
a odwiedziło je 13 100 specjali-
stów z branży. Polska reprezen-
towana była przez 21 wystaw-
ców, w tym przez Narodowy In-
stytut Dziedzictwa.

„UNESCO sprawuje patro-
nat nad targami denkmal od 
1998 r., cieszymy się, że rów-
nież w tym roku ta współpra-
ca jest kontynuowana. Patro-
nat UNESCO potwierdza, że targi 

denkmal to impreza o wyraźnie 
międzynarodowym charakte-
rze”, mówi Markus Geisenberger, 
prezes Leipziger Messe. „Jako 
europejska impreza wystawien-
nicza targi te tworzą bardzo 

istotne połączenie pomiędzy kul-
turą, gospodarką, nauką i poli-
tyką”.

Zakres tematyczny targów 
obejmuje m.in. takie zagadnie-
nia, jak materiały konserwator-
skie i restauratorskie, ochrona 
zabytków archeologicznych, za-
bytkowych ogrodów i krajobra-
zów, rewitalizacja miast i wsi, 
materiały i elementy budowla-
ne, narzędzia i maszyny, konser-
wacja i restauracja dzieł sztuki 
oraz dóbr kultury, a także tech-
nika bezpieczeństwa dla publicz-
nych i prywatnych obiektów za-
bytkowych, elektroniczne prze-
twarzanie danych, dokumentacja 
i inwentaryzacja.

Złożoność tematyki dotyczą-
cej ochrony i renowacji zabyt-
ków oraz związane z nią dzisiej-
sze wyzwania wymagają ugrun-
towanej, fachowej wiedzy oraz 
wszechstronnego, praktyczne-
go doświadczenia, znajomości 
tradycyjnych technik rzemieśl-
niczych i renowacyjnych, a tak-
że odwagi do wprowadzenia in-
nowacyjnych rozwiązań. Platfor-
mą łączącą wszystkie te aspekty 

Targi denkmal 
– międzynarodowe spotkanie branży ochrony
i zachowania zabytków

ROZMAITOŚCI

1-3 | Podczas 
targów 
denkmal swoją 
aktualną ofertę 
prezentują 
wszystkie 
znaczące 
w branży marki

.........................
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ROZMAITOŚCI

zachowania dziedzictwa kulturo-
wego oraz wspierającą interdy-
scyplinarną wymianę doświad-
czeń dla branży ochrony i zacho-
wania zabytków są właśnie tar-
gi denkmal. dzięki prezentowa-
nej przez wystawców ofercie, 
charakteryzującej się wysoką ja-
kością, a także dzięki między-
narodowemu programowi ramo-

wemu, targi denkmal przyciąga-
ją co dwa lata tysiące odwiedza-
jących. Poza tym cechami wy-
różniającymi te europejskie tar-
gi są również: ich kształtowany 
od wielu lat fachowy charakter, 
olbrzymia różnorodność poru-
szanych podczas imprezy tema-
tów oraz szerokie spektrum przy-
gotowywanych przez wystaw-
ców prezentacji, w tym wiele in-
teresujących praktycznych poka-
zów dotyczących m.in. tajników 
związanych z prowadzonymi pra-
cami renowacyjnymi.

Targi cieszą się uznaniem 
wśród architektów, planistów, 
inżynierów budowlanych oraz re-
stauratorów i konserwatorów, in-
westorów prywatnych i instytu-
cjonalnych, właścicieli zabytko-
wych obiektów, a także przed-
stawicieli gmin i samorządów.

Swój udział w tegorocznej 
edycji zgłosili już stali wystaw-
cy oraz nowi przedsiębiorcy i or-
ganizacje. Ramowy tematyczny 
program targów obejmować bę-
dzie, jak zawsze, aktualne pro-
blemy branży.

Od 2004 r. do oferty targów 
wprowadzono dodatkową im-
prezę − branżowe Targi budow-
nictwa z Gliny Lehmbau, które 

stanowią ważne miejsce spotkań 
dla ekspertów z branży oraz dla 
wszystkich osób zainteresowa-
nych tematyką związaną z trady-
cyjnym surowcem budowlanym, 
jakim jest glina.

Polskie firmy i instytucje za-
interesowane promocją na euro-
pejskim rynku oraz nawiązaniem 
nowych kontaktów handlowych 

i kooperacyjnych mają możli-
wość wzięcia udziału w targach 
denkmal jako wystawca. Oferta 
udziału w tej imprezie znajdu-
je się na polskojęzycznej stronie: 
www.targi-denkmal.pl. Dodatko-
wym działaniem, wspierającym 
nawiązanie międzynarodowych 
kontaktów, jest bezpłatny udział 
w towarzyszącej targom Mię-
dzynarodowej Giełdzie Koopera-
cji COnTACT. Jej celem jest stwo-
rzenie platformy wymiany kon-
taktów, usług, produktów oraz 
know-how dla wszystkich pod-
miotów reprezentujących bran-
żę ochrony zabytków, konserwa-
cji i restauracji, a także rewitali-
zacji miast i modernizacji budyn-
ków. W giełdzie biorą udział fir-
my, instytucje oraz zakłady z ca-
łej europy. W celu zgłoszenia 
swojego udziału należy uzupeł-
nić online formularz profilu fir-
my, który znajduje się na: www.
hwk-leipzig.de/contact-denk-
mal. Zgłoszenia przyjmowane są 
do 30 września 2016 r.

Więcej informacji: Targi Lip-
skie Polska Sp. z o.o., tel. 22 
414 44 71, e-mail: info@targi-
lipskie.pl, www.targilipskie.pl

□

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. 
ul. Bagno 2 lok. 112, 00-112 Warszawa 
Tel.: 022 414 44 71, Fax: 022 414 44 72
E-mail: info@targilipskie.pl 

www.targi-denkmal.pl

WSPÓLNIE NA 
RZECZ NASZEGO 
DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO
Zapraszamy na 
wiodące w Europie 
spotkanie branży!

Lipsk, 10 - 12 listopada 2016

Lehmbau – Branżowe
Targi Budownictwa z Gliny

Równocześnie 
odbywają się

MUTEC – Branżowe 
Targi Technik 
Muzealniczych
i Wystawienniczych
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KLUB	„SPOTKAŃ	Z	ZABYTKAMI”
Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

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

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

Nagrody otrzymują:

Patrycja Jankowska z Niedźwiady – Stanisław Waltoś, Grabież ołtarza Wita Stwosza, wyd. Wydawnic-
two Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015
Anna Witkowska z Tomaszowa Mazowieckiego – Ukraina. Czekając na bohatera. Kostyrko, Rawski, 
katalog wystawy, wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016
Mirosława Czerwińska z Miłobądza – Praemiando Incitat. Order Świętego Stanisława 1765-1831. 
W 250. rocznicę powołania orderu, katalog wystawy, wyd. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
Warszawa 2015
Grzegorz Stachewicz ze Strzelna – Jerzy Tomaszewski, Antykwaryczne polowania. O srebrach, plate-
rach, miedziach, mosiądzach, brązach i żeliwach, wyd. Wydawnictwo Via nova, Wrocław 2013
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance – „Kronika Zamkowa” Seria Nowa, wyd. Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum, Warszawa 2015

P R E N UM E R ATA
W 2016 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 2016 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. 

ROZMAITOŚCI

APTEKARZ	I	MAJOLIKI

W 2015 r. poznańskie Wydawnictwo Kontekst 
opublikowało książkę Iwony dymarczyk Apte-

karz i majoliki. O Mateuszu B. Grabowskim i jego 
krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej. 

Publikacja składa się z dwóch części. Pierw-
sza poświęcona jest życiu i osiągnięciom Mateusza 
b. Grabowskiego, absolwenta studiów farmaceu-
tycznych na Uniwersytecie Stefana batorego w Wil-
nie, warszawskiego inspektora farmaceutycznego, 
żołnierza kampanii wrześniowej 1939 r., Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, a po drugiej wojnie 
światowej jednego z najbardziej aktywnych przed-
stawicieli emigracji polskiej w Wielkiej brytanii. 

Grabowski okazał się też utalentowanym biz-
nesmenem, mecenasem i kolekcjonerem dzieł sztu-
ki. Już w 1948 r. założył w Londynie aptekę i fir-
mę Grabowski export-Import Ltd., specjalizującą się 

w sprzedaży wysyłko-
wej leków. W 1959 r. 
otworzył też w Lon-
dynie galerię sztuki 
współczesnej Grabow-
ski Gallery, która pro-
mowała młodych uta-
lentowanych twórców, 
a w 1975 r. − fundację 
swego imienia M.b. 
Grabowski Fund, pro-
pagującą kulturę, hi-
storię i wiedzę o Pol-

sce wśród społeczeństwa brytyjskiego. Okazał się 
też hojnym darczyńcą. Swoją kolekcję dzieł sztuki 
współczesnej, liczącą 386 dzieł, przekazał do Mu-
zeum narodowego w Warszawie i Muzeum Sztuki 
w Łodzi, a kolekcję zabytkowej ceramiki aptecznej 
przesłał do krakowskiego Muzeum Farmacji. 

Właśnie ta kolekcja zabytkowej ceramiki, skła-
dająca się z 83 naczyń ceramicznych wykonanych 
w różnych europejskich manufakturach od XVI do 
XX w., jest tematem drugiej części książki Iwony 
dymarskiej. dzieje kolekcji i jej ogólna prezenta-
cja poprzedzone są krótkim rysem historycznym 
naczyń aptecznych. 

Kolekcja Grabowskiego ukazuje rozwój form na-
czyń ceramicznych i różnorodność technik ich wyko-
nania. Zbiór omówiony został w podziale na majo-
liki włoskie, fajanse holenderskie, fajanse brytyjskie 
oraz porcelanę europejską. Oddzielnie przedstawio-
ne też zostały naczynia o nieustalonej proweniencji, 
serie i zespoły naczyń oraz napisy apteczne na kar-
tuszach naczyń. 

Poszczególne eksponaty prezentowane są w ka-
talogu naczyń aptecznych; szczegółowym notom 
(zawierającym oprócz podstawowych danych opisy 
leków i przypisywane im działanie) towarzyszą ko-
lorowe reprodukcje obiektów. na końcu publikacji 
zamieszczony został Spis naczyń w kolekcji Mate-
usza B. Grabowskiego (według Katalogu Głównego 
Zbiorów Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). 

Publikację można nabyć (cena około 40 zł) 
w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie (tel. 
12 264 25 14).

Spotkanie z książką






