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NA OKŁADCE:
Élisabeth Vigée
Le Brun, „Portret Anieli
Radziwiłłówny”, 1802, olej,
płótno, wym. 74 x 61 cm
(w zbiorach Muzeum
w Nieborowie i Arkadii)
(fot. Pałac w Nieborowie
i Arkadii)

Z

głębokim żalem i smutkiem odebraliśmy wiadomość, że 10 sierpnia br., w wieku 86
lat, zmarł w Warszawie prof. dr hab. Marek Kwiatkowski, historyk sztuki i varsavianista, wybitny znawca architektury epoki stanisławowskiej, były kustosz, a później dyrektor Łazienek Królewskich w Warszawie, znakomity popularyzator wiedzy i gawędziarz,
były członek Rady Redakcyjnej „Spotkań z Zabytkami” oraz autor artykułów zamieszczonych w naszym miesięczniku. Wspomnienie o Profesorze zamieszczamy na stronach 4-5.
Z kolei w bloku tematycznym – na wyróżnionych graficznie pierwszych stronach
w numerze – publikujemy artykuły, które przede wszystkim mogą zainteresować muzealników oraz gości odwiedzających muzea. Dotyczą one kilku przykładowych „spraw
do załatwienia”, podobnych do tej, którą zasygnalizował podczas obrad I Kongresu Muzealników Polskich w Łodzi (23-25 kwietnia
2015) prof. dr hab. Jan M. Piskorski, wykładowca historii Europy na Uniwersytecie Szczecińskim.
W swoim wystąpieniu mówca odniósł się do niewłaściwego, jego zdaniem, eksponowania na terenie Lapidarium Muzeum Ziemi PAN w Warszawie piaskowcowego bloku z płaskorzeźbą Chrystusa na krzyżu. „Zaszedłem [tam] – usłyszeli zebrani na sali uczestnicy Kongresu – i z miejsca poczułem się jak w krainie barbarzyńców. Stare, najczęściej wywiezione z różnych cmentarzy, głównie Polski zachodniej, fragmenty murów cmentarnych, a nawet krzyże opisuje się na towarzyszących im tabliczkach jako kamienie. Wszak to MuEkspozycja triasowych piaskowców świętokrzyskich
i permskich piaskowców dolnośląskich w Lapidarium
zeum Ziemi… Fakt, że wizerunek Chrystusa ukryMuzeum Ziemi PAN w Warszawie
wa się przed zwiedzającymi, kierując go przodem
(Fot. Wojciech Przybyszewski)
ku płotowi, wskazuje jednak, że ktoś sobie zdawał
sprawę z nieprzyzwoitości sytuacji”. I dalej: „[…]
nikt z pracowników nie spostrzegł, że napisy [na tabliczce informacyjnej] są co najmniej
nieadekwatne do tego, co opisują. Jestem głęboko przekonany, że w ogólnym rozrachunku takie wystawy przynoszą więcej strat niż zysków. Demoralizują nas wszystkich, natomiast mieszkańców ziem zachodnich bulwersują i odpychają od Polski. Są więc kontrproduktywne w stosunku do muzealnych celów (J. M. Piskorski, Muzea w świecie bez historii,
[w:] I Kongres Muzealników Polskich, Warszawa 2015, s. 171-172).
Stojącego przy ogrodzeniu piaskowcowego bloku z umieszczoną na bocznej ścianie
niedokończoną płaskorzeźbą Chrystusa na krzyżu – wbrew stwierdzeniu mówcy widoczną ze spacerowej alejki – przemieszczać chyba nie trzeba. Co najwyżej do opisu skały na
stojącej w pobliżu tabliczce dobrze byłoby dodać w nawiasie informację o sposobie pozyskania eksponatu (o czym szerzej, w liście do redakcji, pisze dr Ryszard Szczęsny, dyrektor Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – s. 72-III okł.). Natomiast – co pewne – starych, najczęściej wywiezionych z różnych cmentarzy, głównie Polski zachodniej, fragmentów murów cmentarnych w Lapidarium Muzeum Ziemi PAN nie ma. Przechowywane
są tam przede wszystkim, jak pisaliśmy przed laty w odredakcyjnym komentarzu do jednego z artykułów, fragmenty dekoracji rzeźbiarskiej „wydobyte z gruzów i zgromadzone w latach 1952-1954 wraz z innymi reliktami architektury kamiennej niektórych zabytkowych budowli warszawskich zniszczonych w okresie drugiej wojny światowej […].
Dzięki czemu […] nie podzieliły one losu wielu innych fragmentów detali architektonicznych, które pozostawione w różnych rejonach stolicy bez należytej opieki uległy
rozproszeniu i dewastacji”.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy

.........................................................................................................................
NOWELIZACJA USTAW
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz Ustawy
o muzeach, która zakłada m.in. stworzenie Listy Skarbów Dziedzictwa dla cennych zabytków ruchomych. Zgodnie z tą
ustawą zabytek ruchomy o szczególnej
wartości dziedzictwa kulturowego mógłby zostać wpisany na podstawie decyzji
wydanej przez ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z urzędu albo na wniosek właściciela zabytku ruchomego.
Nowelizacja Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Ustawy
o muzeach ustanawia szczególną formę
ochrony konserwatorskiej dla najważniejszych ruchomych obiektów zabytkowych. Szczególne rygory mają dotyczyć
przechowywania, eksponowania i transportu obiektów wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa. Podejmowanie prac
konserwatorskich ma zobowiązywać do
utrzymania najwyższych standardów.
Nowelizacja obliguje także właścicieli do

ochrony zabytku i informowania o jego
stanie, udostępniania do badań i konserwacji, jak też prowadzenia określonych
prac konserwatorskich. Natomiast ministra kultury zobowiązuje do zagwarantowania środków na realizowanie tych
zadań poprzez udzielanie dotacji celowych. Przewiduje ponadto kontrolę stanu zabytku co najmniej co dwa lata i nakaz przywrócenia go do stanu pierwotnego w przypadku zmian sprzecznych
z dopuszczalnymi. Możliwe ma być również – na mocy decyzji ministra – usunięcie zabytku z Listy Skarbów Dziedzictwa
oraz czasowe zajęcie go w sytuacji zagrażającej np. zniszczeniem.
Nowela zakłada możliwość wywożenia zabytków na nie dłużej niż trzy lata.
Wniosek o przedłużenie terminu pozwolenia będzie musiał być złożony przed
upływem 90 dni od wygaśnięcia poprzedniego i zawierać opis aktualnego
stanu zabytku. Kolejne pozwolenie ma
zawierać warunki, sposób eksponowania i przechowywania obiektu oraz wykonywania kontroli jego stanu.

HALE TARGOWE W GDYNI
ODZYSKUJĄ DAWNY WYGLĄD
Zabytkowy zespół Miejskich Hal Targowych, wybitny przykład gdyńskiego modernizmu, wraca do przedwojennego wyglądu. Miejskie Hale Targowe zostały
otwarte w 1937 r. i były bardzo nowoczesnym zespołem handlowym z własnymi
chłodniami. Projekt wykonali inżynierowie Jerzy Mueller i Stefan Reychman. Nowoczesność hal podkreślali nawet Niemcy, którzy zajęli Gdynię w 1939 r. W 1943 r.
hale zostały zbombardowane w czasie nalotu alianckiego, ale przetrwała ich stalowa konstrukcja. Budynki odbudowano po
wojnie, nie przywrócono jednak wyglądu
sprzed zniszczeń. Dopiero obecna rewaloryzacja ma przywrócić im wygląd maksymalnie zbliżony do pierwotnego.
W ramach prowadzonych prac wymieniono pokrycie dachowe hali łukowej,
docieplając jej powierzchnię, wymieniono okna w szczytach, świetliki w dachu, wykonano nowe instalacje we wnętrzach. Poddano renowacji rampy przy
hali łukowej, układając na nowo bruk
i zabezpieczono je balustradami. Na podstawie archiwalnych fotografii dokładnie
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OSADA OBRONNA
NIEDALEKO KRAKOWA
W trakcie badań prowadzonych w ramach
wykopalisk poprzedzających budowę drogi S7 archeolodzy odkryli w rejonie miejscowości Sadowie w gminie Kocmyrzów-

Ślady fosy w osadzie obronnej pod Krakowem

-Luborzyca, kilkadziesiąt kilometrów na
północ od Krakowa, dużą osadę obronną
z epoki brązu. Osada istniała mniej więcej
między 2200 a 2050 r. p.n.e. Obecnie znajduje się na terenie rolniczym – fortyfikacje
dawno zniknęły z lokalnego pejzażu. Tylko dzięki badaniom geofizycznym udało
się zidentyfikować ślady po fosach.
Osadę zamieszkiwali przedstawiciele społeczności kultury mierzanowickiej, którzy trudnili się rolnictwem i prowadzili osiadły tryb życia. Zagadką pozostaje, skąd lokalni mieszkańcy ówczesnej Małopolski czerpali wzorce przy zakładaniu tak dużego założenia obronnego. Wewnątrz założenia archeolodzy
odkryli liczne ślady po działalności rzemieślniczej – dużo fragmentów wyrobów
krzemiennych i kamiennych. Znaleziono
też liczne topory kamienne, które mogły
być używane w czasie walki wręcz. Natrafiono na fragmenty kości zwierzęcych,
a także żaren do rozcierania zboża. Nie
zachowały się natomiast ślady domów.

REWALORYZACJA PARKU
DWORSKIEGO W BOLESŁAWIU

Fragment Miejskich Hal Targowych w Gdyni

zrekonstruowano napis nad wejściem
do hali i zegar z kwadratową tarczą. Renowacji poddano także drewniane wrota i drzwi. Odnowienia doczekała się też
mocno zniszczona fasada. Niektórych
dziwi żółty kolor elewacji hal, ale tak były
wykończone ściany aż do czasu zniszczeń wojennych. Na podstawie analiz i opisów stwierdzono, że zewnętrzne
ściany były wykończone specjalnym tynkiem szlachetnym, tzw. felzytynem, który imitował piaskowiec i stąd wziął się
żółty kolor. Na powierzchni tynku można zauważyć charakterystyczne nacięcia, które imitują styki płyt kamiennych.
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W Bolesławiu w woj. małopolskim trwa
kolejny etap zagospodarowywania zabytkowego parku. Celem prowadzonych
prac jest nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej, atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających znajdujący się na terenie parku dworek, który stanowi typową dla połowy XIX w. budowlę szlachecką; w 1983 r. dworek wraz
z otaczającym go parkiem został wpisany do rejestru zabytków.
Park dworski w Bolesławiu zajmuje powierzchnię 4,1 ha. Na podstawie opracowanej dokumentacji Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wydał pozwolenie na usunięcie (ze
względów fitosanitarnych) z terenu parku 280 drzew i 14,50 m2 krzewów oraz
wykonanie prac pielęgnacyjnych przy
314 drzewach i 115 m2 krzewów.

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

WCZESNY OBRAZ JANA MATEJKI
Muzeum Narodowe w Krakowie podczas aukcji 19 czerwca br. w domu aukcyjnym Agra Art nabyło „Portret Szymona Darowskiego” Jana Matejki, namalowany w 1858 r. Obraz ten, dokumentujący wczesny okres twórczości artysty, ma stać się ważnym elementem
wystawy stałej oddziału MNK − Domu
Jana Matejki. Sportretowany Szymon
Darowski (1824-1899) był krakowskim
budowniczym, zaprzyjaźnionym z rodziną Matejków, brał udział w powstaniach
− krakowskim w 1846 r. i styczniowym
w 1863 r. Jan Matejko malował go, będąc uczniem Krakowskiej Szkoły Sztuk
Pięknych. Po śmierci artysty obraz znalazł się w rękach jego rodziny. W 1896 r.

KONSERWACJA GLIWICKIEJ
FONTANNY
„Tańczące fauny”, jedna z najbardziej znanych rzeźb w Gliwicach i jeden z symboli
miasta, trafi na ponad pół roku do pracowni konserwatorskiej w celu przeprowadzenia remontu. Trzy trzymające się za ręce
i tańczące postacie zostały odlane z żeliwa, prawdopodobnie w gliwickiej hucie,
według rzeźby modelowej Hansa Dammanna. Fontanna powstała w latach dwudziestych XX w. i według legendy symbolizuje właścicieli trzech firm budowlanych,
którzy chcieli wybudować nowoczesny hotel na tyłach pl. Piłsudskiego. Podmokły
grunt zniweczył ich plany, firmy zbankrutowały, a ich właściciele pod postaciami
faunów szukają utopionych w wodzie pieniędzy. W końcu hotel wybudowano przy
dzisiejszej ul. Zwycięstwa (obecnie urząd
miejski). Druga opowieść mówi, że pod

SZTUKA CHIŃSKA W WARSZAWSKIM
MUZEUM NARODOWYM

Jan Matejko, „Portret Szymona Darowskiego”

trafił do Mariana Gorzkowskiego z Krakowa, a później, do 1929 r., wzbogacił
krakowskie zbiory Franciszka Macharskiego, po którym odziedziczył dzieło dr
Leopold Macharski. W jego rękach był
co najmniej do 1946 r. Dalsze losy obrazu nie są dokładnie znane. Wiadomo jednak, że od blisko 50 lat portret należał do
rodziny osoby, która zdecydowała się go
sprzedać na aukcji w Agrze.

DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII
W dniach 26-27 października br. we Wrocławiu w ramach Dni Oszczędzania
Energii zorganizowana zostanie konferencja pod hasłem „Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych
ochroną konserwatorską”. Organizatorami są Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju. Patronat honorowy nad konferencją objęła m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalny konserwator zabytków – dr Magdalena Gawin.

postaciami satyrów kryją się burmistrzowie Gliwic, Zabrza i Bytomia, którzy przed
wojną nie umieli dojść do porozumienia
w sprawie połączenia miast. Po przeprowadzeniu konserwacji rzeźby i modernizacji instalacji wodnej fontanna ma wrócić
na swoje miejsce wiosną przyszłego roku.

Gliwicka fontanna

Zabytek z okresu dynastii Ming, eksponat z wystawy

steli kamiennej z kodeksem konfucjańskim czy terakotowa figurka grobowa
chińskiego urzędnika – zarysowują historyczny kontekst i pozwalają przyjrzeć
się różnym aspektom niezwykłego życia chińskiego erudyty. Uwagę zwracają
monumentalne zwoje pejzażowe, wysokiej klasy przykłady kaligrafii, wachlarze
z malowidłami oraz starożytne rytualne
naczynia z brązu. Niewątpliwą atrakcję
wystawy stanowi słynna na cały świat
chińska porcelana, zwłaszcza ta z epok
Ming i Qing, o najwyższym poziomie artystycznym. Mnogość barw, kształtów
i dekoracji cechuje utensylia do ceremonialnego parzenia herbaty, którą literati
delektowali się podczas lektury czy spotkań z przyjaciółmi.
W ramach programu towarzyszącego
wystawie MNW zaprasza na chińską ceremonię parzenia herbaty, warsztaty malowania tuszem na wachlarzach, lekcje
kuchni chińskiej, a także prozdrowotną
gimnastykę qingong, będącą nieodłączną częścią tradycyjnej medycyny Chin.

Dni Oszczędzania Energii to konferencja
cykliczna, organizowana od 2001 r. Tegoroczna, jedenasta edycja jest skierowana
do przedstawicieli samorządów, projektantów, konserwatorów oraz zarządców
obiektów użyteczności publicznej. Jej celem jest popularyzacja zasad zrównoważonego rozwoju ujętego w programach
rewitalizacji miast. Główny temat stanowić będą zagadnienia konserwatorskie
przy „głębokiej” termomodernizacji budynków zabytkowych. Omówione zostaną nowoczesne metody osuszania ścian,
termoizolacji od wewnątrz oraz stosowanej na istniejące ocieplenie, a także

energooszczędne sposoby wentylacji
i klimatyzacji. Poruszone zostaną również ważne dla zdrowia mieszkańców
miast zagadnienia tzw. niskiej emisji.
Na czas konferencji organizatorzy przewidzieli także dodatkowe atrakcje, m.in.
wystawę materiałów służących poprawie efektywności energetycznej, prezentację wyników konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną TOPTEN
OKNA 2015 oraz pokazy: montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wytrzymałości udarowej izolacji, systemu ocieplenia na ocieplenia, prób szczelności budynku (zob. reklamę na s. 69).

W Muzeum Narodowym w Warszawie w dniach od 1 października br. do
8 stycznia 2017 r. czynna jest wystawa
„Życie wśród piękna. Świat chińskiego
uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum
Narodowego”. Wystawa, poświęcona życiu i twórczości uczonych urzędników –
literati, ukazuje sztukę chińską, która od
dawna fascynuje europejską publiczność
mistrzostwem warsztatu, egzotyką ornamentów i tajemnicą symboli. Prezentowane na wystawie zabytki – np. pochodzący z początków naszej ery fragment
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Profesor Marek Kwiatkowski

O

dszedł prof. Marek Kwiatkowski, dyrektor,
opiekun i strażnik Łazienek Królewskich, historyk sztuki, varsavianista, przewodnik warszawski, twórca prywatnego muzeum-skansenu w Suchej, autor książek i publikacji naukowych, artysta malarz. Postać barwna, niepowtarzalna, łącząca wiele
talentów, równie interesująca, co trudna. Niezwykle pracowity i twórczy, ekstremalny – Marek Kwiatkowski był osobowością nieprzeciętną.

Gdyby nie kategoryczna decyzja matki, że należy wrócić do Polski, to urodzony w 1930 r. w Caen, w Normandii, Andrzej Marek Kwiatkowski stałby się zapewne znanym
architektem francuskim, jak pragnął tego jego ojciec. Ten
epizod francuski odegrał później ważną rolę, zaszczepiając
fascynację malarstwem impresjonistycznym, szczególnie
twórczością Claude’a Moneta, który właśnie w Normandii malował swoje wczesne pejzaże. Dziadek ze strony matki
był lekarzem, znanym w Warszawie ze swojej filantropijnej
działalności, zaś dziadek Kwiatkowski był w młodości aktorem: „Przez wiele lat grywał w teatrzykach warszawskich,
gdzieś na Nowym Świecie – było ich tam pełno. Odgrywał rolę
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amantów i pamiętam jeszcze z dzieciństwa jego różne występy. W czasie przyjęć dziadek zabawiał towarzystwo różnego
rodzaju deklamacjami”. Osoby obu dziadków były bardzo
ważne dla małego chłopca i odnajdywał w sobie ich geny.
Ten czas przedwojenny był najszczęśliwszym, „utraconym
czasem” spokoju i radości dzieciństwa. Lata wojenne, które
nadeszły zaraz potem, na zawsze naznaczyły Profesora. Obsesyjnie powracał do nich, z detalami opisując okrutne wydarzenia, których był świadkiem. Na oczach chłopca umierali ludzie i Warszawa. Dopełnieniem tragizmu wojny stało się zamordowanie ojca, który w 1946 r.
objął stanowisko dyrektora gazowni w Sopocie. Gdy wezwany
telefonem, że w gazowni jest awaria, wyszedł z domu, na ulicy napadło na niego i zamordowało go
trzech uzbrojonych mężczyzn.
Nagle szesnastoletni chłopak stał
się odpowiedzialny za młodszą
siostrę i zupełnie załamaną matkę. Chciał iść do pracy fizycznej,
ale matka zdecydowała, że musi
studiować. „Miałem wtedy strasznie chłonny łeb, przeczytałem całą
»Boską komedię«, Tołstoja, France’a, Romain Rollanda”. Przeżył
też etap „religijny”, pragnąc wstąpić do franciszkanów. Zdecydował się jednak na podjęcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale historii sztuki,
gdzie szybko stał się wybijającym
się studentem. Już po pierwszym roku studiów, gdy matka
straciła zatrudnienie, Marek Kwiatkowski rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym. Jego protektorem był dyrektor
muzeum, prof. Stanisław Lorentz. Wtedy też zaczęła się niezwykle zawiła i skomplikowana relacja mistrz-uczeń, która do końca życia uwierała prof. Kwiatkowskiego jak cierń.
W Muzeum Narodowym uczył się intensywnie, był przewodnikiem po galeriach, asystował przy urządzaniu wystaw, studiował projekty architektoniczne pałaców, porządkował zbiory napływające po wojnie do muzeum, poznawał
tajniki zawodu muzealnika, obserwując wielu doświadczonych, przedwojennych historyków sztuki. Jego zdolności

i pracowitość wpłynęły na decyzję prof. Lorentza powierzenia zaledwie 30-letniemu kuratorowi opieki nad Pałacem
na Wyspie w Łazienkach. Było to wyzwanie, odpowiedzialność, a zarazem początek rozchodzenia się z dyrektorem
Lorentzem, gdyż nowy kurator pałacu zapragnął odtworzyć
dawny splendor letniej rezydencji króla Stanisława Augusta, co nie zgadzało się z planami dyrektora Muzeum Narodowego. Z jednej strony towarzyszyła Kwiatkowskiemu radość odtwarzania wnętrz pałacu i scalania terenów parku,
rozparcelowanego po wojnie przez różne instytucje, z drugiej nękały go nieustanne spory i rosnący konflikt pokoleń
i interesów z dawnym mentorem. To rozejście się z prof. Lorentzem, które – jak sam mówił – stało się jakby ponowną
utratą opiekuna-ojca, naznaczyło młodego szefa Łazienek.
No i czasy były brutalne. W każdej chwili można było zostać wyrzuconym, oskarżonym o postępowanie niezgodne
z linią PZPR. Dyrektor Łazienek przyjął strategię obronną, która kazała mu być nieufnym i podejrzliwym. Ocalenie bezcennego dzieła piękna, jakim były dla niego obiekty stworzone przez króla i jego artystów, było misją ponadczasową.
Z czasem wrósł w Łazienki Królewskie i bez nich już
nie wyobrażał sobie życia. Mieszkał w nich i rządził dłużej niż król Stanisław August. Mówił o nich zawsze z euforią, niezwykle emocjonalnie i uważał je za najwspanialszy
obiekt sztuki na Ziemi. Napisał wiele książek o Łazienkach
(m.in. Czarodziejski świat Łazienek, Wielką Księgę Łazienek), występował w filmach dokumentalnych im poświęconych, oprowadzał po obiektach łazienkowskich z taką
samą swadą wycieczki zakładowe, jak głowy państw.
Drugą pasją Profesora stała się przedwojenna Warszawa
– jej architektura i życie codzienne. Na Jego oczach miasto rozpadło się w gruzy, teraz odbudowywał je w wyobraźni, kamienicę po kamienicy, pałac po pałacu. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku był przewodnikiem po warszawskich zabytkach. Mówiono o nim „ten z tubą”. Wygłaszał prelekcje dla uczestników sobotnich „Spacerów z Syrenką”, których pomysłodawcą i organizatorem był Włodzimierz Liksza, dziennikarz „Życia Warszawy”. Marek
Kwiatkowski zaskakiwał wiedzą, humorem, uwodził talentem aktorskim i zarażał pasją do historii sztuki. Dwa tomy
Gawęd warszawskich, które napisał już na emeryturze, cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród czytelników. Do
końca życia gotów był pojawić się tam, gdzie go oczekiwano, zawsze chętny na spotkanie z publicznością, zaangażowany w akcje społeczne i filantropijne, ze swadą opowiadający o swojej kolejnej książce, o Warszawie, o Łazienkach,
o Suchej, czy walczący o uratowanie zagrożonego obiektu
historycznego.
Dwór w Suchej wraz z Muzeum Architektury Drewnianej był kolejnym życiowym projektem Profesora. W latach osiemdziesiątych kupił rozpadający się osiemnastowieczny dwór w Suchej, z parkiem i ziemią. Odrestaurował wszystko i utworzył prywatne Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego. W Suchej bywał szczęśliwy. Chodził po terenie posiadłości i doglądał

wszystkiego. Spuszczał psy ze smyczy i wypuszczał konie
ze stajni, by pobiegały na wolności. Uwielbiał obserwować wolno chodzące konie, zachwycał się chmurami, ich
zmiennością, kochał wysokie drzewa i ich szum. Gdy budował Suchą, zaczął malować i sprzedawać swoje obrazy.
Tworzył je w stylu postimpresjonistycznym, eleganckie,
poetyckie, z dużym znawstwem kompozycji i koloru. Malował obiekty w Łazienkach, pałac i park w różnych porach
roku, dwór w Suchej, panoramę Warszawy. Podczas wakacji we Włoszech stworzył serię wenecką, a gdy zrealizował
swoje marzenie, by odwiedzić miejsce urodzenia, namalował wybrzeże Normandii w Trouville.
Po każdym aktywnym dniu spędzonym na „rządzeniu
Łazienkami” Profesor przychodził do swego służbowego
mieszkania we wschodnim skrzydle Pałacu na Wyspie, wyciszał się pogrążając w lekturze i zaczynał pisać. „Nulla dies
sine linea. Codziennie trzeba napisać choć kilka stron” – powtarzał. Tak powstawały jego artykuły naukowe i ponad 20
książek, z których najbardziej cenił pozycje: Stanisław August − Król Architekt, Jan Krystian Kamsetzer architekt króla, Szymon Bogumił Zug architekt polskiego Oświecenia, Architektura mieszkaniowa Warszawy od potopu szwedzkiego
do powstania listopadowego. Ciągle prowadził badania w archiwach, planował nowe książki.
Ostatnim jego ambitnym projektem stało się Muzeum
Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego, które otworzył w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich. „Szanowna Pani Katarzyno. Jestem gotów spełnić
gorące Pani marzenie powrotu do Ojczyzny, której na imię
Łazienki” – napisał do mnie Profesor w 2004 r., proponując objęcie stanowiska kuratora Muzeum Wychodźstwa.
Rozpoczęła się moja współpraca z tym wyjątkowym, oryginalnym, trudnym człowiekiem. Otworzył się przede mną
świat jego pasji i obsesji, radości działania napędzającej go
do pracy i nagłych ciemnych nastrojów pogrążających go
w bezsenności i pesymizmie. Za jego namową rozpoczęłam
pisanie doktoratu, co było konsekwencją mojej pracy w Łazienkach. Profesor Kwiatkowski, coraz bardziej schorowany i coraz mniej obecny, pilnował moich postępów. „Nie
mogę umrzeć póki nie skończysz doktoratu” – powtarzał.
Właśnie skończyłam doktorat – Profesor odszedł
10 sierpnia.

*

Zakończyło się pracowite, twórcze, poplątane przez historię życie, którego zaledwie fragment mogłam tu przywołać. Spory ucichły, nie ma wrogów, możesz odpocząć
Marku. Łączyłeś w sobie wiele sprzeczności: byłeś muszkieterem w świecie historyków sztuki, byłeś naukowcem bez
zaufania do intelektualistów, uwielbiałeś pracę u podstaw,
tchnąłeś w Łazienki Królewskie nowe życie, byłeś ich dozorcą i królem. Niosłeś ciężar tych wszystkich ról.
Twoja szczupła, lekko pochylona sylwetka, z dwoma
pieskami, Babą i Cudną, właśnie znikła za rogiem alejki
w Łazienkach.
Katarzyna Szrodt
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Muzea do remontu,
nie do liftingu

Z

decydowana większość muzeów w Polsce pozostaje
na państwowym garnuszku
i przeważnie są to muzea samorządowe. Bardzo niewiele muzeów
podlega bezpośrednio Ministerstwu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a żeby rzecz jeszcze bardziej skomplikować, są też takie muzea, które podlegają i samorządowi, i ministerstwu.
Jest wreszcie niewielka liczba muzeów
kościelnych i prywatnych, a także muzeów branżowych, których organizatorami są organizacje techniczne lub
naukowe.
Przykładem muzeum, którego organizatorem jest Naczelna Organizacja Techniczna jest Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Z kolei
Polskie Towarzystwo Chemiczne jest
organizatorem, także warszawskiego,
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.
Pierwsze z nich jest oczywiście znacznie większe od drugiego i ma ogromną publiczność, ponieważ jest jednym z kilku najważniejszych, pierwszych muzeów, do których się chodzi
z małymi dziećmi (zob. Anna Manicka, Wózek w muzeum, czyli program
MIŚ, „Muzealnictwo”, 2013 (54),
s. 198-203). Z kolei Muzeum Marii
Skłodowskiej-Curie to typowe muzeum, do którego w zasadzie powinni się garnąć wszyscy, ponieważ promieniotwórczość odgrywa dzisiaj
wielką rolę w medycynie i archeologii (nie mówiąc o działaniach wojennych albo terrorystycznych!). Ponadto Maria Skłodowska-Curie doskonale nadaje się na bohaterkę narodową,
wzór naukowca, kobietę wyzwoloną,
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zapaloną sportsmenkę. Jak to możliwe, że w świadomości społecznej
nie odgrywa ona żadnej z tych ról?
Czy jest to kwestia samego muzeum,
czy jego organizatora? Kwestia braku środków? To na pewno, ale przede
wszystkim szerszego spojrzenia

1
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i przemyślenia na nowo misji tego
muzeum, określenia potrzeb i możliwości, a co za tym idzie jego renowacji
– stworzenia w nim nowej ekspozycji.
Zarówno Muzeum Techniki, jak
i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie są muzeami, które śmiało można

nazwać „muzeum muzeum”, tzn. wyglądają tak, jak za czasów naszych rodziców, jak za naszych czasów, jak za
czasów naszych dzieci, a już wkrótce mogą wyglądać tak samo, kiedy będziemy tam prowadzili nasze wnuki…
Zacznijmy od Marii Skłodowskiej-Curie. Rok 2011 był rokiem tej
uczonej, była to również setna rocznica otrzymania przez nią samodzielnego Nobla. Ponadto był to Międzynarodowy Rok Chemii. Muzeum zyskało mural na froncie kamienicy, jakoby
w przewidywaniu rychłego remontu
fasady. Mural pozostał, a fasada nadal
kruszy się kawałek po kawałku. Oczywiście, jak cała warszawska Starówka
fasada Kamienicy pod Samsonem nie
jest oryginałem, ale też nie jest zwykłą
rekonstrukcją, tylko jej twórczą wersją. Dlatego szkoda. Sam mural… Jedno, w czym na pewno należy zgodzić

nieinformatywne, bo ile można czytać
teksty z maszynopisu powieszone na
ścianie? Gabloty są przedpotopowe.
Tak samo ekrany, mające być może
przypominać dziewiętnastowieczne
parawany? Jestem gorącą zwolenniczką podkreślania kobiecej strony Marii
Skłodowskiej, ale czy na pewno w taki
sposób? Poza tym tych gablot jest kilka rodzajów, niepowiązanych ze sobą.
Oczywiście, wymyślenie ekspozycji, która by się nie kłóciła z zabytkowym wnętrzem, czyli albo je całkowicie ignorowała, albo w nie wtapiała,
jest problemem. Oba sposoby są równie dobre i równie często stosowane.
A tutaj przepiękna posadzka momentami staje się odpoczynkiem dla oczu
zmęczonych śledzeniem drobnego
druku. Oprócz tekstów – zdjęcia. To
prawda, że dzisiejsi projektanci potrafią zrobić z takich zdjęć chmurkę albo

Druga część ma charakter naukowy, poświęcona jest promieniotwórczości. Powiedzmy od razu, że większość zwiedzających ma bardzo mizerną wiedzę na temat chemii jako takiej,
ale muzeum, agenda Polskiego Towarzystwa Chemicznego, stara się krzewić tę wiedzę nie tylko wśród dzieci
i młodzieży. Na stronie internetowej
muzeum są bardzo ciekawe, jak mogę
przypuszczać, prezentacje na temat
radu i polonu. Są też propozycje wykładów na temat chemii, przeznaczonych dla młodzieży od 10 roku życia.
Ta druga część ekspozycji jest jakby
bardziej nowoczesna – to rodzaj instalacji albo dioramy przedstawiającej
pracownię państwa Curie. W tle jest
powiększone zdjęcie tejże pracowni,
a w szafach, przypominających szafy
na zdjęciach, są przyrządy, które służyły do badań. Szafy pełnią funkcję

całą tapetę, całkowicie ignorując ich
znaczenie, ale tutaj na wielkiej ścianie
nie ma żadnych wskazówek, żadnej
konsekwencji w ich wieszaniu i jest
ich za dużo. To pierwsza część ekspozycji, poświęcona Marii Skłodowskiej
i jej rodzinie. Tu widz powinien móc
zidentyfikować się z nią jako wielką
uczoną, patriotką, warszawianką, protofeministką, zapaloną rowerzystką…

gablot, podobnie jest ze stołami widocznymi na zdjęciu, których odpowiedniki w trójwymiarze pełnią funkcję podstawki pod gabloty. Jest też naturalnych rozmiarów, wycięta z pianki modelarskiej sylwetka głównej bohaterki. Sufit w tej części imituje dach
szopy, tak samo boazerie, a na słupie wisi dziwny, niekompletny układ
okresowy pierwiastków…

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

1 | Mural

namalowany
w setną rocznicę
otrzymania
przez Marię
Skłodowską-Curie drugiej
nagrody Nobla

2 | Zbiór
fotografii
w Muzeum Marii
Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
......................

2
się z jego krytykami – matka uczonej
przypomina matkę Koreankę z obrazu Wojciecha Fangora (socrealistyczny obraz w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie). I może na tym
poprzestańmy.
Samo muzeum jest – zachowawcze. Staroświeckie. Do tego nieprzemyślane, zabałaganione, przeładowane informacjami, a przy tym
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3 | Pracownia uczonej i jej męża w Muzeum
Marii Skłodowskiej-Curie

4 | Ekspozycja replik zabytkowych lotni,
dawnych aut, motocykli i rowerów w Muzeum
Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie
5 | Sala poświęcona górnictwu w Muzeum
Techniki i Przemysłu NOT
...............................................................................

3

4
Podział ekspozycji na dwie części wydaje się wyjątkowo udanym
pomysłem. Druga część… Czy to
w niej przeprowadza się jakieś doświadczenia chemiczne na zajęciach
dla szkół? Jeśli tak, to chyba w bardzo niewielkich grupach. Oczywiście, jest to malutkie muzeum. Jak
napisał w internecie jeden ze zwiedzających, notabene cudzoziemiec: „Some nice artefacts. But really small museum” (Kilka ciekawych
eksponatów. Ale muzeum naprawdę niewielkie). Dodajmy, wołające
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o refurbishment, nie mówiąc o zniszczonej fasadzie…
Nawiązując do problemu trudnych wnętrz, trzeba przyznać, że
z kolei warszawskie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT mieści się od
niedawna w zabytkowym, oryginalnym socrealistycznym wnętrzu, które mniej niż na cokolwiek innego nadaje się na pomieszczenie dla jakiegokolwiek muzeum. Muzeum Ewolucji
Instytutu Paleobiologii PAN po drugiej stronie Pałacu Kultury po pierwsze, jest mniejsze (w każdym razie
9-10 2016

nasze oryginalne dinozaury z Pustyni Gobi w Mongolii nie są tak duże,
jak te w londyńskim Muzeum Historii Naturalnej, no, może poza deinocheirem, którego monstrualnych rozmiarów przednie kończyny mogą
przerazić każdego), po drugie, część
tamtejszych zbiorów, czyli tak czy inaczej spreparowanych skamieniałości
lub zakonserwowanych zwierząt jest
wystawiana w schludnych gablotach,
których układ odzwierciedla porządek gatunków, jak na uczciwe naukowe muzeum w typie pozytywistycznym przystało. Z Parkiem Jurajskim
nie ma to nic wspólnego, i może dobrze (a może niekoniecznie?). W każdym razie Muzeum Techniki i Przemysłu zostało zaaranżowane przed
pół wiekiem w zdumiewających wnętrzach quasi-renesansowych. Może
jest to kwestia niechęci mojego pokolenia do tej architektury, może należy je traktować jak każde zabytkowe wnętrze, ale nie wiem, jak można
zignorować tego rodzaju przestrzeń.
Zapewne problem polega na tym, że
wszystkie inne zabytki, w których powstają muzea, kiedyś służyły normalnym ludziom do mieszkania albo do
pracy, a Pałac Kultury został zbudowany jako pałac z przeznaczeniem na
instytucje kultury. Czy to możliwe,
że na Wschodzie muzea powstawały
wyłącznie we wnętrzach odebranych
klasie niegdyś panującej i że nie wyobrażano sobie żadnych bardziej adekwatnych rozwiązań? W efekcie Muzeum Techniki i Przemysłu wprowadziło się do Pałacu od razu w 1955 r.
na układane drewniane posadzki, mając za oświetlenie ogromne szklane żyrandole. Kasetonowe sufity z łowickimi wycinankami, marmurowe schody
z ozdobnymi balustradami, monstrualne okna, balkony dla olbrzymów, na

które nie można wyjść… Co jest dużym atutem tego muzeum, to ogromne rozmiary niektórych pomieszczeń,
dzięki czemu np. mamy salę, w której mieści się planetarium (Sala Astronautyki). Jest też wielka sala (na lewo
od wejścia), w której odbywają się wystawy czasowe (czyżby niby-dawna
sala balowa?). Jest piękna, długa galeria z wielkimi oknami (ekspozycja po-

dokładnie te same ekspozycje, które, od czasu kiedy na powrót zajęła
się nim Naczelna Organizacja Techniczna (w 2013 r.), zostały odkurzone
i odmalowane. Z jednej strony daje to
poczucie stabilności i trwałości, ale to
nie jest muzeum sztuki ani muzeum
historyczne i ta technika powinna iść
naprzód, świadczyć o postępie i rozwoju cywilizacji.

poszukiwań tychże sond było również
zdegradowanie Plutona i wypisanie
go z Układu Słonecznego w 2006 r.
(jako planety karłowatej). Niestety,
ekspozycja w Muzeum Techniki urywa się w połowie lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku…
Nie jestem za tym, żeby dinozaury po drugiej stronie pałacu zaczęły
nagle kłapać pyskami i pożerać zwie-

Szczególnie mocno ta myśl uderza nas we wspomnianej sali z planetarium, poświęconej podbojowi kosmosu. Rywalizacja mocarstw w tej
dziedzinie zakończyła się dawno
temu z powodów politycznych, a także technicznych (kiedy się okazało,
że póki co człowiek nie może polecieć dalej niż na nasz Księżyc) i obecnie w tej dziedzinie naukowcy ograniczają się do wysyłania bezzałogowych sond w poszukiwaniu wody na
innych planetach, a co za tym idzie,
możliwych śladów życia. Efektem

dzających, ani żeby Muzeum Techniki
zaczęło przypominać Centrum Nauki
Kopernik, gdzie tłumy dzieci obrywają kolejne korbki i wduszają przyciski, najczęściej nie wiedząc, co w efekcie miałyby spowodować ich działania. A nuż się coś zaświeci albo nawet
wybuchnie? To są zupełnie różne instytucje. Muzeum Techniki posiada
ogromne, bezcenne zbiory i to one są
jego siłą. Ale ono samo wymaga renowacji, czyli stawienia czoła agresywnemu, zabytkowemu wnętrzu i wymyślenia oraz stworzenia nowej ekspozycji,

5
jazdów, niby-dawna galeria lustrzana?), dająca się znakomicie zaaranżować. Nawet gdyby to muzeum przeszło jakąś rewolucję (w każdym pałacu powinna być rewolucja!), to układ
gablot i podestów w tej sali byłby
pewnie identyczny. Wysokość niektórych pomieszczeń pozwoliła również
na zorganizowanie (przed wielu laty)
ekspozycji dotyczących kopalnictwa
i hutnictwa, ogromnych kilkumetrowych makiet i przekrojów. To wszystko nie zmienia faktu, że warszawskie
Muzeum Techniki i Przemysłu ma
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6 | Sala Astronautyki w Muzeum Techniki
i Przemysłu NOT

(zdjęcia: 1 − Nihil novi, 2, 5, 6 − Adrian Grycuk)
...............................................................................

doprowadzonej aż do naszych czasów.
Może w jakiejś mierze interaktywnej?
Mobilnej? Wzbogaconej dźwiękiem?
Jedną z moich ulubionych sal w Muzeum Techniki jest sala z urządzeniami odtwarzającymi dźwięk, a to dlatego, że jeszcze niedawno panie, które jej pilnowały, za opłatą puszczały
w ruch stare szafy grające i gramofony. Zawsze wtedy przypominał mi się
Zegar słoneczny Parandowskiego…
Jestem wielką admiratorką obu
wyżej opisanych muzeów. Odczuwam głęboki podziw dla Marii Skłodowskiej-Curie, ale jest to raczej
kwestia lektur, z powieścią dla młodzieży Wandy Żółkiewskiej Maniusia (Warszawa 1975) włącznie, i filmów, a nie wizyt w muzeum. Będąc
młodą matką, odwiedzałam Muzeum
Techniki przy każdej nadarzającej się
okazji, ponieważ jest to świetne miejsce do zabawy dla dzieci. Dzisiaj jestem jednak głęboko przekonana, że
oba te muzea po wielu latach zasłużyły nie na lifting, tylko na poważną
operację. To oczywiste, że Warszawa
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zasługuje nie tylko na nowe muzea historyczne i martyrologiczne,
ale również powinna mieć muzeum
techniki i muzeum poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie z prawdziwego zdarzenia i na przyzwoitym światowym poziomie, takie, które będą
świadczyć o naszym dorobku naukowym i będą naszą dumą.
Anna Manicka
Ostatnio dotarła do mnie wiadomość, że Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie dysponuje już
projektem wstępnym nowej ekspozycji, autorstwa firmy Nizio Design International (twórcy
m.in. ekspozycji stałej Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN). Remont kamienicy rozpoczął się w sierpniu br., ale według najnowszych
szacunków nowe muzeum miałoby się otworzyć dopiero w listopadzie 2017 r. Znacznie gorzej wygląda sytuacja Muzeum Techniki, któremu po latach grozi eksmisja z Pałacu Kultury i Nauki za niepłacenie czynszu… Niewątpliwie jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest
tzw. zadaniowe, a nie podmiotowe finansowanie muzeum (przez Ministerstwo Nauki), przy
czym uzyskane w ten sposób pieniądze do tej
pory i tak szły głównie na czynsz i płace pracowników! Oczywiście, tej rangi muzeum z takimi
zbiorami nie może zniknąć z mapy Warszawy,
ale i tak jest to sytuacja absurdalna…
A. M.

9-10 2016

iosną 1980 r. media zainteresowały się
opracowaniem dziejów ambony z Radacza koło Szczecinka przez Teresę Fabijańską-Żurawską, kustosz Muzeum-Zamku w Łańcucie, zajmującą się historią pojazdów konnych. W „Spotkaniach z Zabytkami” ukazał się obszerny artykuł na ten temat (Teresa i Wrzesław Żurawscy, Karety Jana
III Sobieskiego, nr 1, 1983, s. 47-50).
Ambona od zawsze była owiana legendą, jakoby kiedyś była wozem tryumfalnym Jana III Sobieskiego, otrzymanym po wiktorii wiedeńskiej od
wdzięcznego cesarza Leopolda I.
Badania samego obiektu oraz wielu źródeł historycznych wykazały, że
wdzięczności cesarskiej nie było, natomiast ambona składa się z elementów trzech karet zrabowanych w Oławie rodzinie Jakuba Sobieskiego. Dokonał tego w 1741 r. pruski generał
Alexander von Kleist, po czym zafundował w swym protestanckim kościółku kolatorskim w Raddatz ambonę, nie ukrywając, że wiąże się ona
z osobą Jana III. Szczęśliwie przetrwała liczne wojny. Po 1945 r. zdemontowana, przechowywana w Szczecinku,
trafiła po 1960 r. do Wilanowa.
Muzeum Narodowe w Warszawie,
do którego należał wówczas Wilanów,
wysłało ambonę w depozyt do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, gdzie była eksponowana od 1966
do 1983 r. Fragmenty zespołu ambony nadal pozostawały w Wilanowie.
Teresa Fabijańska-Żurawska musiała długo przekonywać, że ambonę wykonano z elementów nadwozi trzech karet królewskich i należy
podjąć próbę ich rekonstrukcji. Zainspirowany tymi ustaleniami zebrałem materiał fotograficzny i rysunkowy w czasie pobytu w Muzeum Karet w Lizbonie w 1981 r. i wykonałem inwentaryzację jednej z karet
francuskich z drugiej połowy XVII w.
w tamtejszych zbiorach. Prace badawcze kontynuowałem w Lizbonie podczas dziewięciomiesięcznego stypendium Fundacji Calouste’a Gulbenkiana w latach 1982-1983. Przygotowania te pozwoliły na pierwszy etap

Co dalej z karetami
króla Jana III?
prezentacji elementów karet w ramach wystawy „Chwała i sława Jana
III Sobieskiego” w Pałacu Wilanowskim jesienią 1983 r. Ambona została
przywieziona ze Słupska do Wilanowa i rozebrana. Złocone rzeźby, listwy
i płyciny z dekoracją malarską były
eksponowane na tle dużej sylwetki karety w konfiguracji wskazującej ich
pierwotne położenie. Teza, że mamy
elementy z trzech karet obroniła się.
Na odwrociu jednej z płycin snycerowanych pozostała data „1692

Die 23 January” wskazująca, że karety pochodziły z ostatniego okresu życia króla Jana, a program ikonograficzny przedstawień malarskich
wyraźnie miał przekonać oglądających do właściwego wyboru następcy tronu, czyli królewskiego syna Jakuba Sobieskiego. Wszystkie trzy karety były pojazdami paradnymi i występowały zapewne razem przy większych okazjach. Jedna z nich, mogąca pochodzić z warsztatu gdańskiego,
została roboczo nazwana Tryumfalną.

Przedstawienia malarskie, takie jak
panoplia oraz postać Herkulesa walczącego z hydrą lernejską, głoszą
chwałę zwycięzcy. Druga kareta, nazwana roboczo Osobistą Króla Jana
III, niesie opowieść o narodzinach
i młodości Herkulesa z użyciem motywu tarczy będącej godłem herbu
...............................................................................

| Karety Jana III Sobieskiego na ekspozycji

w Wozowni Muzeum Zamkowego w Pszczynie

(fot. Wrzesław Żurawski)
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Sobieskich – Janina. Trzecia, bardzo
podobna kareta, nazwana Osobistą
Królowej Marii Kazimiery, ma monogramy królowej. Karety osobiste króla i królowej były wykonane przez rzemieślników francuskich, na co wskazują napisy. Dekorację malarską mógł
jednak wykonać pracujący dla Sobieskich Jerzy Eleuter Siemiginowski.
Po wystawie w 1983 r. ambona
z Radacza odeszła w niepamięć, pozostały trzy grupy wstępnie posegregowanych elementów, skrzętnie złożonych w magazynach Wilanowa. Pracownicy Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego wykonali społecznie inwentaryzację fotogrametryczną
wszystkich elementów.
Minęło 20 lat. Zbliżała się kolejna
rocznica wiktorii wiedeńskiej, przypadająca jesienią 2003 r. Pałac w Wilanowie był już niezależnym muzeum
i kolejny nowy dyrektor Paweł Jaskanis postanowił wskrzesić temat karet
Jana III. Zadecydowano, że najlepiej
będzie, jeżeli zachowane elementy zostaną wbudowane w odtworzone konstrukcje nadwozi i w ten sposób znajdą się w swojej dawnej roli. Na zlecenie Muzeum Pałacu w Wilanowie
zrobiłem szczegółowe opracowanie
z numeracją wszystkich zachowanych
elementów i określeniem ich funkcji. Równocześnie wykonałem projekt
rekonstrukcji nadwozi trzech karet.
Trzeba tu podkreślić, że zachowały
się jedynie elementy z trzech nadwozi (pudeł) karet, natomiast o podwoziach możemy mieć bogate wyobrażenie na podstawie kilku karet z drugiej połowy XVII w., znajdujących się
w zbiorach muzealnych za granicą.
W Wilanowie ruszyły szybko prace konserwatorskie przygotowujące zabytkowe obiekty do ich montażu w odtworzonych konstrukcjach
szkieletowych. Szkielety pudeł karet oraz częściową rekonstrukcję snycerki wykonała firma Art Reno z Zabrza. Efekt tego wysiłku został zaprezentowany na wystawie, która trwała
w Oranżerii wilanowskiej do 2004 r.
Została też wydana przez Muzeum
Pałac w Wilanowie książka Teresy Fabijańskiej-Żurawskiej Królewskie karety Jana III Sobieskiego. Niestety, do
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dziś zabrakło czasu na zakończenie
wszystkich objętych projektem czynności konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. Niektóre drobne elementy
pozostają nadal w magazynie. Wilanów z braku miejsca na stałą ekspozycję nadwozi karet królewskich zmusza
je do peregrynacji po innych muzeach. Obecnie znalazły się w Wozowni przy pałacu w Pszczynie w postaci
wystawy „W purpurze i złocie. Karety paradne króla Jana III Sobieskiego”.
Już od ogłoszenia badań nad amboną z Radacza w 1980 r. różni entuzjaści chcieliby zobaczyć przynajmniej jedną z karet w całości na kołach, w zaprzęgu, na ulicach Warszawy. Nasza wiedza pozwala na daleko
posuniętą rekonstrukcję samych nadwozi karet w celu ich wyłącznej funkcji muzealnej. Ten etap, mam nadzieję, uda się zakończyć i pokazać na stałej ekspozycji w Wilanowie, bo tu
były używane, by służyć utrzymaniu
prestiżu króla i jego walce o sukcesję
tronu dla syna.
Rekonstrukcja całych karet z podwoziami byłaby już działaniem pozamuzealnym. Składałaby się z kopii oryginalnych zachowanych części i byłaby uzupełniona rekonstrukcją kreatywną, na podstawie porównań ze znanymi nam karetami francuskimi z końca XVII w. Zachowały
się projekty karet dla Ludwika XIV,
wykonywane przez czołowych francuskich architektów. Są też obrazy
przedstawiające uroczystości z udziałem karet. Na nasze szczęście wymiary karet w tamtym czasie, rozwiązania konstrukcyjne i wielkości kół były
prawie identyczne. Cechą epoki baroku było jednak zawsze dążenie artystów do stworzenia niepowtarzalnej dekoracji rzeźbiarskiej i malarskiej pod względem kompozycji, detalu i treści. Dekoracja ta była zarówno
na nadwoziach, jak i na podwoziach,
bogato rzeźbiono tylne kozły, czyli
ramy zawieszenia. Rekonstrukcja całych karet zmuszałaby więc do twórczego rozwinięcia symboliki stosowanej w końcu XVII w., by karety mówiły językiem epoki.
Wrzesław Żurawski
9-10 2016
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orytarze w starych twierdzach, nieczynne kopalnie
i sztolnie, zespoły piwnic
staromiejskich czy wreszcie przystosowane do zwiedzania jaskinie – tak różnorodne są podziemne trasy turystyczne. Gospodarze części takich obiektów alarmują, że może
im grozić zamknięcie z powodu wymogów Wyższego Urzędu Górniczego. Nie jest to jednak jedyny problem,
przed jakim stają przedstawiciele podziemnych tras turystycznych.
W dniach od 8 do 10 kwietnia br.
w Kostrzynie nad Odrą odbyło się jubileuszowe XV Forum Tras Podziemnych. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski (SPTTP) z siedzibą w Tarnowskich Górach, a gospodarzem –
Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Na kostrzyńskim forum obecni byli przedstawiciele zarówno części obiektów ze
SPTTP, jak i kilkunastu tras niestowarzyszonych. SPTTP zrzesza jedynie niewielką część tras podziemnych
– nieco powyżej dwudziestu spośród
kilkudziesięciu tego rodzaju obiektów w Polsce lub… z ponad dwustu,
bo to zależy od tego, co uznamy za trasę podziemną, a co na taką nazwę nie
zasługuje. Gospodarze XV Forum,
chociaż należą do SPTTP, to nie posiadają podziemnej trasy turystycznej.
Do jej powstania potrzeba jeszcze sporo środków. Myśli się zatem o połączeniu piwnic w ruinach kamienic zburzonej w 1945 r. (i do dziś nieodbudowanej) kostrzyńskiej Starówki czy też
o mieszczącym się tam Bastionie Król.
„– Bastion ten mógłby stać się częścią trasy podziemnej. Dolne kondygnacje Bastionu Król znajdują się
poniżej poziomu gruntu – powiedział Ryszard Skałba, dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn. – Ekspertyzy wykazują duże zniszczenia Bastionu Król. Jest on w bardzo złym stanie. Po każdej zimie można stwierdzić
występowanie dalszych procesów niszczenia wewnątrz obiektu. Remont Bastionu Król będzie bardzo kosztowny.
Szacujemy, że potrzebna będzie kwota
do 30 milionów złotych. Miasto podjęło już starania, by pozyskać takie środki, na razie nieskutecznie. Trudno, żeby

Ciężkie czasy
na podziemne trasy
pruskie mury twierdzy Kostrzyn rywalizowały skutecznie o fundusze z twierdzą Zamość, będącą nośnikiem polskiej
tradycji i historii. Nie wygramy pod
tym względem z Zamościem czy Oświęcimiem. Na razie przeprowadziliśmy
tylko prace ratownicze. W 2012 r. odremontowana została grodza fosy przy
bastionie, w 2013 r. zabezpieczone lewe
skrzydło Króla, w 2014 oskarpowanie północne, a w 2015 r. odrestaurowana skarpa pomiędzy Bramą Berlińską a Bastionem Król. Skoro nie udało

się pozyskać środków pieniężnych na remont całego bastionu, to być może trzeba będzie zmienić taktykę i występować
o dofinansowanie cząstkowych zadań,
jak np. remont nadszańca. Ale zdajemy sobie sprawę, że może to nie być
atrakcyjne z punktu widzenia podmiotu przyznającego środki finansowe”.
Innego kalibru problemy mają
gospodarze podziemnych tras turystycznych o górniczej proweniencji. Do tych błahszych należy pozyskiwanie zabytków techniki do celów

ekspozycyjnych. Oczywiście nie jest
to konieczne, ale wzbogaca trasę. Celem i sensem istnienia trasy podziemnej jest bowiem sama trasa – może
ona nie mieć jakiegokolwiek wystroju, żadnych eksponatów, a pozostanie w dalszym ciągu pełnowartościową trasą podziemną. To jest właśnie
cecha odróżniająca trasę podziemną od muzeum, które bez ekspozycji traci rację bytu. Niemniej jednak
eksponaty techniczne bywają ciekawym uzupełnieniem trasy zwiedzania.

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

1 | Sztolnia

św. Leopold w Krobicy,
w której roboty
górnicze prowadzono
w latach 1790-1792;
tędy od 2013 r. turyści
wchodzą do wnętrza
dawnej kopalni cyny
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2 | Płytkie wyrobiska ćwiczebne z lat 1927-1929, rozbudowane w latach 1958-1961,
podlegają Muzeum Miejskiemu „Sztygarka”
w Dąbrowie Górniczej
3 | Jedno z dwóch wejść do sztolni Gertruda

w Złotym Stoku, wydrążonej w latach 1913-1918;
od 1996 r. część trasy podziemnej funkcjonującej
pod nazwą „Kopalnia Złota”

4 | Fragment pętli obiegowej w sztolni
nr 19a po kopalni uranu w Kowarach,
wydrążonej w 1954 r., a udostępnionej
zwiedzającym w 2011 r.
(zdjęcia: Tomasz Rzeczycki)
................................................................................

2
Pozyskanie eksponatów nie jest jednak proste.
Oto przykład. Muzeum Miejskie
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej posiada tuż obok swojego gmachu trasę podziemną. Jest to zespół wyrobisk
dawnej sztolni ćwiczebnej, używanej niegdyś przez uczniów szkoły górniczej. W sąsiednim Sosnowcu Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK)
z Bytomia prowadzi likwidację Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz”. Dyrekcja muzeum chciała więc
pozyskać z likwidowanej kopalni maszyny i urządzenia, aby wzbogacić nimi
swoje zbiory. „– Potraktowali nas jak
firmę” – stwierdził Sebastian Kosakowski z Muzeum Miejskiego „Sztygarka”
w Dąbrowie Górniczej.
Bytomska SRK uznała, że nie
może przekazać na rzecz dąbrowskiego muzeum interesujących go przedmiotów za bezcen, bo byłoby to działanie na szkodę państwa. A muzeum
nie mogło wyasygnować oczekiwanej kwoty. Nie pierwsza to sytuacja,
w której stare maszyny górnicze łatwiej sprzedać na złom, niż przekazać podziemnej trasie turystycznej.
Stąd też przedstawiciele mniejszych
tras podziemnych muszą się zadowolić skromnym wystrojem, bo nie stać
ich na zakup eksponatów górniczych
po cenach rynkowych.
Na początku września 2014 r. po
kilkumiesięcznej przerwie otwarta
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została trasa podziemna w Kowarach
w sztolni 19a po byłym Inhalatorium
Radonowym. W połowie XX w. przez
sztolnię tą Zakłady Przemysłowe R-1
wydobywały rudę uranu, sprzedawaną
do Związku Radzieckiego.
„– Mamy teraz takie ekspozycje,
jak szkło uranowe, czyli szkło barwione uranem, które świeci w ultrafiolecie – opowiada Krzysztof Cybulski,
prowadzący trasę podziemną w sztolni 19a. – Umieściliśmy makietę Zakładów Przemysłowych R-1”.
Tyle, że może już niedługo nie będzie komu oglądać tych eksponatów,
bo dzierżawca może zostać zmuszony do zaprzestania działalności. A to
z tego powodu, że od 2017 r. znaczna
część tras podziemnych funkcjonujących w dawnych kopalniach ma zostać
objęta rygorami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Zabytkowe kopalnie będą więc potraktowane identycznie, jak zakłady górnicze wydobywające np. miedź, węgiel brunatny czy
sól kamienną. Oznacza to np. obowiązek zatrudnienia fachowca na stanowisku kierownika ruchu zakładu górniczego, posiadanie planu ruchu zakładu górniczego zatwierdzonego przez
Urząd Górniczy czy też własnej stacji
ratownictwa górniczego lub podpisanej umowy na obsługę z takową stacją.
Brzmi to jak piramidalny absurd, ale,
niestety, to jak na razie realna groźba.
Realizacja takich wymogów wiąże się
9-10 2016

z kosztami niemożliwymi do udźwignięcia przez małe trasy podziemne.
Nic dziwnego, że taka perspektywa postawiła na nogi gospodarzy
Kopalni „Aurelia” w Złotoryi, kilkudziesięciometrowego wyrobiska pod
wzgórzem św. Mikołaja, wydrążonego w litej skale. Trasa czynna jest tylko w sezonie letnim, od środy do niedzieli. Ostatnie badania wykazały, że
mogło to być wyrobisko poszukiwawcze rud miedzi, jednak około 1997 r.
wprowadzona została ze względów
marketingowych nazwa Kopalnia
Złota „Aurelia”, którą wymyślił były
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Złotoryi Józef Zatwarnicki. Jak się
okazuje, słowo „kopalnia” w nazwie
trasy podziemnej może przysporzyć
kłopotów zabytkowej sztolni...
„– Kopalnia Złota »Aurelia« jest
objęta ochroną konserwatora zabytków
– wyjaśnia Sylwia Dudek-Kokot ze
Złotoryi. Jest też objętym ochroną stanowiskiem archeologicznym. Sytuacja
jest dla nas niepokojąca, bo przy tej stumetrowej sztolni musiałaby funkcjonować jednostka ratownicza. Najczęściej
uważa się, że było to wyrobisko poszukiwawczo-badawcze. Na pewno nie było
tu zakładu górniczego, który by coś wydobywał”.
Podobne obawy ma Elżbieta Szumska, właścicielka większości
udziałów w Kopalni Złota w Złotym
Stoku. W tym roku przystąpiła do
udostępnienia drugiej trasy podziemnej w pobliskiej Sztolni Ochrowej,
która ma być gotowa dla turystów latem. Podczas udrażniania tej sztolni
doszło do niespodzianki:

3
„– Znaleźliśmy nowy chodnik 16 m
od wejścia – opowiada Elżbieta Szumska. – Jest tak cudny i tak zaskakujący,
bo zakopcony. Może jest średniowieczny, bo metodą ognia był drążony”.
Czy i ta powstająca dopiero trasa
podziemna o wybitnie zabytkowym
charakterze ma zostać wkrótce obciążona restrykcyjnymi przepisami?
„– Faktycznie, zapisy w Prawie Geologicznym i Górniczym grożą

zamknięciem, a co za tym idzie likwidacją małych tras podziemnych, np.
w Krobicy, z uwagi na brak środków na
tego rodzaju wybujałe żądania Urzędu
Górniczego – uważa Maciej Madziarz,
inicjator powstania trasy podziemnej
w kopalni cyny w Krobicy w Górach
Izerskich i badacz historii sudeckiego górnictwa kruszcowego. – Nie jest
to jednak jeszcze na razie takie proste,
bo żeby UG mógł sprawować nadzór,

trasa musi być w zlikwidowanym zakładzie górniczym lub teren musi być
objęty tzw. użytkowaniem górniczym,
a to przeprowadza się na wniosek zainteresowanego. Należy podkreślić, że np.
trasa w Krobicy nigdy nie była zakładem górniczym w świetle prawa, a gmina nie będzie występować o użytkowanie górnicze. Na razie Urzędy Górnicze straszą trasy, że te na mocy ustawy PGG im podlegają, co nie jest prawdą! Brak jest rozporządzeń wykonawczych, w których uściślone zostaną zasady podciągania tras pod PGG”.
Można więc tylko wyrazić nadzieję, że dojdzie do kompromisu pomiędzy władzami górniczymi a środowiskiem podziemnym. Pewne kroki zostały zresztą podjęte, np. w maju
w Złotym Stoku doszło do spotkania przedstawicieli Okręgowego oraz
Wyższego Urzędu Górniczego z reprezentantami kilku kopalnianych
tras podziemnych działających w Sudetach. Szansa na kompromis jest.
W innym wypadku być może część
podziemnych tras turystycznych będziemy mogli zaliczyć do kategorii zabytków utraconych...
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Autysta
w muzeum

wojciech przybyszewski

Autysta w kontakcie ze sztuką – przy rzeźbie Urszuli Szmyt „Ławeczka Kopernika” w Olsztynie w 2006 r.

Są bardzo wrażliwi. Inaczej niż my widzą i odczuwają otaczający ich
świat. Niekiedy z błahego powodu wpadają w gniew, nawet w furię,
lub ulegają frustracji. Mają nietypowe zachowania i nawyki. Jedni
powtarzają jakieś zapamiętane pojedyncze zdanie, wydają nietypowe
odgłosy albo zapamiętale podskakują. Drudzy z pasją niszczą napotkane
przedmioty bądź z upodobaniem obgryzają szyjki plastikowych butelek
po napojach. Kiedy jednak emocje już opadną, często ujawniają niezwykłe
zainteresowania i talenty, są zaskakująco dociekliwi i ciekawi świata.

A

utyści – bo o nich mowa – są
wśród nas. I jest ich o wiele więcej, niż nam się wydaje. Według
danych za rok 2014 w Polsce było
wówczas ponad 40 tys. dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ang. ASD – Autism Spectrum Disorders) i około 20 tys. dorosłych autystów, przy czym z każdym rokiem liczba takich osób znacząco się zwiększa. Nie zawsze umiemy ich rozpoznać, ponieważ z wyglądu specjalnie się nie różnią.
Czy rzeczywiście tkwią tylko we własnym,
ciągle jeszcze nie w pełni rozpoznanym przez
naukę świecie? Obrazek autysty jako małego
dziecka, które siedzi w kącie pokoju i beznamiętnie uderza drewnianą łyżką o podłogę,
już dawno się zdezaktualizował. Obecnie definiuje się autystów jako osoby, które „mają
trudności w nawiązywaniu kontaktów i przestrzeganiu reguł społecznych oraz w rozumieniu reakcji i emocji innych ludzi, a także często
wyrażają własne uczucia w nietypowy sposób;
mogą w ogóle nie mówić albo mieć ograniczony
zasób słów; mogą też mówić płynnie, ale mieć
trudności z wyrażaniem abstrakcyjnych pojęć; przejawiają opór przed zmianami w otoczeniu; mają dziwne zainteresowania i pasje”.
Czy z tych właśnie powodów osoby z ASD
mają być pozostawione na marginesie życia
społecznego? Czy mają egzystować bez możliwości realizacji swoich potrzeb i pragnień?
A może powinny móc, tak jak inni, uczestniczyć w normalnym życiu? Może chcą czasem pójść do galerii sztuki albo na wystawę
do muzeum?
Antek, warszawiak, zawsze nosi przy sobie małą deseczkę-talizman (choć ma już
trzydziestkę na karku). Czasami w nią popukuje. „– Trzymam ją w kieszeni. Jest moja
i tak jest bezpiecznie”. Do muzeum chętnie by
poszedł.
Marysia, też warszawianka, chodzi i do
muzeum, i do galerii sztuki. Czasem sama (!),
czasem z mamą. Lubi malarstwo radosne,
pełne życia i słońca. Przed „Dziwnym ogrodem” Mehoffera w warszawskim Muzeum
Narodowym mogłaby stać niemal bez końca.
Michał, młodszy od Antka o sześć czy
może siedem lat, mieszka w Poznaniu. Za

wizytami w muzeach nie przepada (woli
długie spacery po lesie). Niedawno, podczas krótkiego pobytu w Szczecinie, gdzie
był z całą rodziną, oprotestował zwiedzanie
wystawy malarstwa w jednym z tamtejszych
muzeów. Demonstracyjnie przespał wizytę
na kanapce w muzealnym holu. Choć może
była to kwestia jego chwilowego nastroju
albo szczególnych upodobań, ponieważ innym razem, na wystawie sztuki współczesnej,
którą zwiedzał w towarzystwie taty, z dużym
zaciekawieniem oglądał zgromadzone tam
instalacje artystyczne.
Wojtek, kolejny warszawiak (skończył
27 lat), jest uzdolniony plastycznie, od małego
interesuje się pomnikami i rzeźbami w muzeach. Uwielbia filmy animowane, ale nie może
w nich znieść najmniejszych potknięć technicznych. Czasami usuwa jakiś fragment filmu i wstawia na jego miejsce swoją, poprawioną wersję. Dlaczego? „– Bo było straszące. Naprawiłem to!” – mówi. „I wszystko dobrze się
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1 | Józef Mehoffer,

„Dziwny ogród”,
1903, olej, płótno,
wym. 222,5 x 208,5 cm
(w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie)
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kończy” – dodaje. Ostatnio, nie mogąc pogodzić się z zakończeniem filmowej sceny, w której rzeźbiarskie popiersie Juliusza Cezara ulega zniszczeniu, dorysował nową końcówkę:
główny bohater ujawnia swój talent i… rzeźbi
nowe popiersie Cezara. Zanim jednak Wojtek
zabrał się do rysowania, spytał: „– Czy mamy
w Warszawie ładne popiersie Cezara? Chodźmy do muzeum. W internecie nie ma dobrego
wzoru, a nowa rzeźba nie może być taka całkiem »disneyowska«”.
Wątek dotyczący autystów odwiedzających muzea pojawił się na I Kongresie Muzealników Polskich w Łodzi podczas jednego z paneli dyskusyjnych, w całości poświęconego edukacji („Muzea wobec różnych potrzeb zróżnicowanej publiczności.
Działania edukacyjne muzeów”, 24 kwietnia 2015 r.). W trakcie wystąpienia dr Jolanty Skutnik, adiunkta na Wydziale Etnologii
i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Uniwersytet Śląski w Katowicach), uczestnicy usłyszeli, że zwiedzanie wystawy w muzeum przez
autystę powinno się odbywać we współpracy
ze specjalistą, np. z pedagogiem specjalnym.
Zabierając głos w dyskusji, stwierdziłem wtedy: „Kiedy Pani o tym mówiła, moja sąsiadka z lewej powiedziała półgłosem: »A u nas
było trzydziestu autystów«. Czyli to się zdarza. Dodam, że jestem ojcem dorosłego autysty i uważam, że w pewnym sensie też jestem
takim specjalistą. Myślę sobie, że poszedłbym
z moim synem do muzeum i razem z edukatorem znakomicie byśmy zwiedzili to, co uznalibyśmy wspólnie za interesujące”. Po chwili Urszula Stępień z Muzeum Diecezjalnego
w Sandomierzu (moja sąsiadka z lewej) wyjaśniła, że autyści przyszli do jej muzeum w ramach lekcji muzealnej poprzedzonej wizytą specjalistów. „Ci specjaliści chodzili z nami
po całym muzeum i dokładnie powiedzieli, co
będzie się działo [kiedy dzieci znajdujące się
pod ich opieką przyjdą na zaplanowaną lekcję – WP]. Dopiero potem przeprowadziliśmy
te zajęcia – bardzo trudne zajęcia, wierzcie mi
państwo. To było trzydzieścioro dzieci w dwóch
grupach”. Oj, czy nie nazbyt wiele?
Do kompetencji Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ)
należy prowadzenie szkoleń w zakresie przygotowania pracowników muzeów do właściwego (czytaj: spełniającego najwyższe wymogi współczesnego muzealnictwa) podejmowania gości odwiedzających muzea.
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W ramach takich szkoleń NIMOZ przygotował m.in. dostępną w internecie (http://
nimoz.pl/upload/wydawnictwa/ABC_
Gosc_niepelnosprawny_cz2.pdf ) broszurkę ABC. Gość niepełnosprawny w muzeum,
cz. 2: Niepełnosprawność intelektualna, autyzm, grupy zróżnicowane (Warszawa 2015).
Możemy w niej przeczytać zdanie: „Osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze
spektrum autyzmu to stali bywalcy muzealnych przestrzeni”, ale także studzące ten zachwyt stwierdzenie, że są to „bywalcy, którzy stanowią ogromne wyzwanie dla pracowników muzeów, przewodników i edukatorów”
(Robert Więckowski, Włączeni w muzeum,
[w:] ABC. Gość niepełnosprawny…, s. 7).
O tym, w jaki sposób NIMOZ wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu mówi Joanna Grzonkowska, kierownik Działu Strategii i Analiz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: „W 2015 r., we
współpracy z ekspertami z Fundacji Kultury
bez Barier, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Fundacji SYNAPSIS w Warszawie, Instytut opracował i zorganizował m.in. szkolenie dotyczące wizyt w muzeach niepełnosprawnych intelektualnie gości, rozbudowując temat o pomoc
osobom autystycznym, które nie należą do niepełnosprawnych umysłowo, ale mają specyficzne potrzeby edukacyjne. Dotąd odbyły się dwie
edycje szkolenia, kolejna planowana jest na jesień br. Jak wszystkim naszym szkoleniom,
i temu towarzyszy publikacja z serii »ABC.
Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów«, stanowiąca zbiór
materiałów szkoleniowych. Publikacja wydana przez NIMOZ zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej udostępniana jest za
darmo wszystkim chętnym. Wersja papierowa rozdawana jest uczestnikom kolejnych edycji szkoleń, została też rozesłana do 123 muzeów z prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Państwowego
Rejestru Muzeów. Szkolenie i będąca jego częścią publikacja mają na celu pomoc muzealnikom w poznaniu potrzeb zwiedzających z różnymi typami niepełnosprawności, przygotowaniu instytucji i ich pracowników na takie wizyty, a także coraz częściej opracowaniu dedykowanego programu edukacyjnego. Co niezwykle cieszy, coraz częściej w zespołach muzeów
są już pracownicy osobiście odpowiadający za
współpracę z osobami o specjalnych potrzebach

edukacyjnych – zarówno odwiedzających muzea indywidualnie, jak i w zorganizowanych
grupach. Jednak przygotowanie takich zajęć
czy jednorazowej wizyty wymaga współpracy
z opiekunami, przekazania informacji o potrzebach konkretnych osób nie w momencie
wejścia do muzeum, ale z wyprzedzeniem pozwalającym szczupłym często zespołom zorganizować pracę i przygotować zajęcia. Sukces takiej wizyty wynika z udanej współpracy trzech
stron: muzeum, osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jej opiekunów”.
Nie jest to jedyny cykl szkoleń prowadzonych obecnie w Polsce pod kątem przygotowania muzealników do wizyt autystów
w muzeach. Szerzej na temat doświadczeń
Fundacji SYNAPSIS w Warszawie w zakresie udostępniania instytucji kultury osobom
z autyzmem mówi Aleksandra Sztajerwald,
pomysłodawczyni i koordynatorka związanych z tym projektów:
„W Polsce mimo coraz większej świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnością, ich dostęp do przestrzeni publicznej pozostaje ograniczony. Dlatego w ramach programu »Kultura przyjazna osobom z autyzmem« Fundacja SYNAPSIS podjęła się
działań, które pomogłyby stworzyć osobom
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu możliwość korzystania z dziedzictwa kultury na
poziomie podobnym do tego w krajach Europy Zachodniej, szczególnie w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych.
Realizacji projektu przyświeca, rozwijana
od kilku lat na Zachodzie, idea strefy przyjaznej autyzmowi (ang. autism friendly spaces)
w obszarze kultury. Zgodnie z tą ideą miejsca
publiczne stają się przyjazne dla osób z autyzmem. Ich modyfikowanie wpisuje się w długofalowe działania mające na celu umożliwienie
osobom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w kulturze, w tym tworzenie im dogodnych
warunków do rozwijania twórczej aktywności.
Działania Fundacji SYNAPSIS w ramach
programu »Kultura przyjazna osobom z autyzmem« rozpoczęły się w 2013 r. od projektu
prowadzonego pod tą samą nazwą, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawa. Ze względu na pilotażowy charakter
projektu do udziału w nim zostały zaproszone
czołowe warszawskie placówki kulturalne, były
to m.in. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
Centrum Nauki Kopernik i Teatr Baj.

2

Dzięki ścisłej kilkumiesięcznej współpracy, polegającej na szkoleniach kadry oraz konsultacjach programowych, powstały propozycje zajęć i warsztatów dedykowanych osobom
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przygotowane scenariusze posłużyły do stworzenia

2 | 3 | Franciszek Pinck,
„Popiersie Juliusza Cezara”,
ok. 1790-1793, piaskowiec,
rzeźba na tarasie Oranżerii
w Łazienkach Królewskich
w Warszawie (2) oraz
rysunek Wojtka „Roger
Baskerville i pies McDuff”,
do filmu Wytwórni Walta
Disneya Brygada RR,
odcinek VII: Zamek
Baskerville’ów, 2016 (3)

3

Spotkania z Zabytkami

9-10 2016 |

19

4 | Okładka materiałów
szkoleniowych ABC.
Gość niepełnosprawny
w muzeum, cz. 2:
Niepełnosprawność
intelektualna, autyzm,
grupy zróżnicowane,
wydawnictwo NIMOZ,
Warszawa 2015

cyklu imprez kulturalnych – warsztatów, pokazów i przedstawień. W programie znalazły się zarówno propozycje dla maluszków, nastolatków, jak i dorosłych. Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny, obowiązywała jedynie wcześniejsza rezerwacja. Tematy
oraz przebieg poszczególnych wydarzeń zostały zaplanowane tak, aby zapewnić komfortowe
5 | Warsztaty dla dzieci
z autyzmem i ich rodzin
w warszawskiej Zachęcie,
2013 r.
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warunki osobom z autyzmem. We wszystkich
wydarzeniach wzięło udział ponad 500 osób.
Dla każdej z instytucji został opracowany także przewodnik dedykowany osobom z autyzmem i ich opiekunom, który krok po kroku
objaśnia jak będzie wyglądała wizyta w danej
placówce.
Mocą tego projektu okazała się chęć kontynuacji działań przez instytucje, które wzięły
udział w projekcie. I tak Zachęta – Narodowa
Galeria Sztuki wprowadziła na stałe do swojej
oferty cykliczne warsztaty dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu. Centrum Nauki Kopernik szkoli swoich animatorów z obsługi odwiedzających osób z autyzmem. Teatr Baj organizuje warsztaty oswajające najmłodszych
z przestrzenią teatru, a także służy radą rodzicom i grupom w zaplanowaniu wizyty
w teatrze.
Chęć otwarcia się na osoby z autyzmem zaczęły zgłaszać także inne instytucje kultury.
Fundacja SYNAPSIS nawiązała współpracę z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Domem Spotkań z Historią, Muzeum
Przyrody i Techniki w Starachowicach, Filharmonią Łódzką czy Narodowym Instytutem
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
W ramach partnerskiej współpracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
opracowało przewodnik przygotowujący do

6 | Grupa dorosłych

autystów na wystawie
w Zachęcie, 2013 r.

pierwszej wizyty, przeszkoliło personel, a także
stale konsultuje scenariusze warsztatów skierowanych do dzieci z autyzmem. Muzeum Łazienki Królewskie zorganizowało cykl pięciu
warsztatów »MALI MISTRZOWIE. Z wizytą u króla«, podczas których dzieci wraz
z rodzicami i rodzeństwem, gościli w królewskim pałacu i przygotowali własne miniaturowe komnaty. Efekt ich pracy można było podziwiać na specjalnie zaaranżowanej wystawie »Przez dziurkę od klucza. Wystawa miniaturowych domków holenderskich« w Starej Kordegardzie od 21 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.
Interesującą propozycją jest też trwający obecnie projekt skierowany do dorosłych osób z autyzmem prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych »ę« w partnerstwie z Domem
Spotkań z Historią i Fundacją SYNAPSIS.
Głównym założeniem warsztatów jest otwartość i integracja, dlatego grupa uczestników składa się zarówno z osób z autyzmem, jak i osób
neurotypowych. Uczestnicy wspólnie odkrywają
zasoby fotografii rodzinnej Archiwum Historii
Mówionej, tworząc autorskie prace.

Trzy lata prowadzenia programu zaowocowało wspaniałymi i wartościowymi inicjatywami, które mają już swoich stałych odbiorców. Pamiętajmy, że osoby ze spektrum autyzmu codziennie spotykają się z niezrozumieniem i odrzuceniem. Dlatego największą wartością dla odwiedzających placówkę osób z autyzmem i ich rodzin będzie odpowiednio przygotowany personel muzeum, podchodzący do
nich z otwartością i empatią. Zmiana stereotypowego myślenia o tej niepełnosprawności i otwarcie na inność, to klucz do sukcesu.
Otwierając się na osoby z autyzmem, pozyskamy bardzo wymagających, ale także i najbardziej dociekliwych odbiorców, dzięki którym
będziemy mogli w zupełnie nowy sposób podejść do pracy w instytucji kultury”.
Inny przykład. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Muzeum Zamoyskich w Kozłówce mogło się pochwalić, że jako jedyne
po prawej stronie Wisły znalazło się na liście 20 placówek objętych programem „Muzeum przyjazne osobie z autyzmem”, który realizuje Fundacja Prodeste z Opola. Jak
czytamy w nadesłanej do redakcji „Spotkań
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7 | Autysta zwiedza

wystawę domków
holenderskich w Starej
Kordegardzie (Muzeum
Łazienki Królewskie
w Warszawie), 2016 r.
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z Zabytkami” informacji prasowej: „Związane z tym działania mają pomóc w dostosowaniu oferty muzealnej do potrzeb osób z autyzmem. Na 7 września 2015 r. zaplanowano
przeprowadzenie szkolenia dla pracowników
muzealnych zajmujących się obsługą ruchu turystycznego. Następnym etapem ma być przygotowanie specjalistycznej oferty – lekcji muzealnej dla osób z autyzmem oraz przeprowadzenie takich zajęć w Muzeum”.
Szkolenia odbyły się, a muzea, których
pracownicy wzięli w nich udział, to m.in.:
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie (Oddział Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy), Muzeum
Śląska Opolskiego, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum w Koszalinie, Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum
Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Inżynierii
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Miejskiej w Krakowie, Muzeum Górali i Zbójników w Rabce-Zdroju, Muzeum
Zabawek „Bajka” w Kudowie-Zdroju, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum
Śledzia w Ustce, Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach. „W czasie realizacji
tego programu przed dużym wyzwaniem stanęło Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – mówi pedagog Urszula Ratajczak, terapeuta z Fundacji Prodeste. – Po przeszkoleniu
kadry, przygotowaniu planów aktywności dla
uczestników i mapek sytuacyjnych, spotkaliśmy
się tam z grupą osób dorosłych ze spektrum autyzmu, na co dzień będących pod opieką Fundacji Wspólnota Nadziei z Więckowic. Zwiedziliśmy wystawę zabytkowych pojazdów oraz
urządzeń miejskich. Następnie przeszliśmy do
sali doświadczeń fizycznych, która ze względu na dużą liczbę bodźców (w tym uciążliwego hałasu) od początku stanowiła obiekt wątpliwości zarówno ze strony organizatorów

projektu, jak i pracowników muzeum. Dzięki
jednak precyzyjnemu oznaczeniu na mapie sytuacyjnej wszelkich potencjalnych źródeł nieprzyjemnych bodźców – zajęcia w tej sali przebiegły nie tylko spokojnie, ale wywołały ogromne zaangażowanie i zaciekawienie uczestników. Pewną trudnością było natomiast dostosowanie zajęć do bardzo dużej rozpiętości
funkcjonowania biorących w nich udział osób.
Szczęśliwie przygotowanie pracowników muzeum okazało się bardzo dobre. Prowadzący
zajęcia świetnie poradził sobie zarówno z prezentacją zbiorów, jak i przekazaniem wiedzy,
a także z odpowiedziami na budzące niekiedy
konsternację pytania”.
A jaki był przebieg samych szkoleń i jak
oceniają je uczestnicy?
„Pracownicy muzeów – czytamy w artykule na ten temat zamieszczonym na portalu
polskiautyzm.pl – na pytanie: dlaczego zgłaszali się do projektu?, odpowiadali: »Muzeom
zależy na publiczności. Chcemy być dostępni
dla ludzi. Cenimy otwartość. Jesteśmy otwarci na doszkolenie się i poszerzanie horyzontów.
To dla nas prestiż i wyzwanie«.
Dzieląc się opiniami po przyjęciu osób
z ASD mówili: »Nie słyszymy negatywnych komentarzy ze strony ludzi postronnych,
a wręcz przeciwnie – okazują sympatię, mamy
wrażenie, że większość osób myśli, że nareszcie
dożyliśmy tych czasów, kiedy osoby z niepełnosprawnością mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym. Stworzyliśmy ofertę warsztatową skierowaną do osób z ASD. Zastosowane rozwiązania były dobre i uważamy udział w projekcie za zakończony sukcesem. Cieszymy się, że
się rozwijamy i otwieramy […]«” (http://
polskiautyzm.pl/bedzie-wiecej-miejsc-przyjaznych-osobom-z-autyzmem).
W maju br. Fundacja Prodeste rozpoczęła nabór do kolejnej edycji szkoleń. „Tym
razem – mówi Urszula Ratajczak – planujemy przeprowadzić: szkolenia dla pracowników 16 muzeów do tej pory nieobjętych projektem, lekcje muzealne dla osób z autyzmem
i konferencję szkoleniową. Podczas szkoleń
będziemy zastanawiać się m.in. nad takimi
zagadnieniami, jak: dlaczego osoba z autyzmem może być wartościowym odbiorcą przekazu muzealnego, jak pokonywać trudności
w komunikacji z osobami z autyzmem, jak
przygotować przestrzeń edukacyjną przyjazną osobie z autyzmem i jakie są najlepsze
strategie udostępniania zbiorów muzealnych

osobom z autyzmem. W muzeach objętych
programem zostaną przeprowadzone lekcje muzealne, podczas których pracownikom
tych placówek towarzyszyć będą pedagodzy
specjalizujący się w pracy z osobami z autyzmem. Dla każdego muzeum przygotowany
zostanie ponadto przewodnik dla osób z autyzmem, dzięki któremu takie osoby będą mogły lepiej przygotować się do zwiedzania oraz
zapoznawać się ze zbiorami (już na miejscu)
w dogodnej dla siebie formie. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja szkole-

niowa »Muzeum przyjazne osobie z autyzmem«, dostępna nie tylko dla pracowników
z placówek objętych szkoleniami, ale także
stwarzająca możliwość podzielenia się z nimi
doświadczeniami pracowników muzeów, które wcześniej wprowadziły w Polsce programy
dedykowane osobom z autyzmem. Przewidujemy także możliwość wystąpień tam osób
z ASD. Mamy nadzieję, że będzie to wreszcie
okazja do przełamania pewnych mitów i stereotypów związanych z autyzmem”.
To bardzo dobre, stwarzające wiele nadziei na przyszłość, a przy tym długo wyczekiwane wiadomości. Optymizmem napawają
także przytoczone wyżej opinie uczestników
szkoleń, jednak pracy do wykonania, szczególnie jeśli chodzi o pomoc w zwiedzaniu
muzeów adresowaną do dorosłych autystów,
jest jeszcze bardzo, bardzo dużo.

8 | Uczestnicy
wrocławskiej konferencji
„Muzeum przyjazne osobie
z autyzmem”, kończącej
cykl szkoleń organizowanych
przez Fundację Prodeste
z Opola w 2015 r.
(Ilustracje: 1 – http://cyfrowe.
mnw.art.pl/dmuseion/
docmetadata-print?id=4750;
2, 7 – fot. Natalia Marzec;
5 – fot. Maciej Pietrasiewicz;
6 – fot. Karolina Iwańczyk;
8 – archiwum Fundacji Prodeste
w Opolu)
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Dzwon Tuba Dei

– stare pytania,
nowe hipotezy
krzysztof przegiętka

W Toruniu, słynącym ze średniowiecznej Starówki, wyjątkowo cenne
zabytki można nie tylko oglądać, ale niektórych z nich można również
posłuchać. Kilka razy w roku z wieży najstarszego toruńskiego
kościoła – staromiejskiej fary Świętych Janów (od 1992 r. katedry)
rozbrzmiewa ponad miastem majestatyczny głos wielkiego dzwonu
Tuba Dei.

D

olna średnica kielicha dzwonu
wynosi 2,20 m, a masa dochodzi
do 7,3 t. Głęboki, niski dźwięk
Trąby Bożej, bo tak tłumaczy się
na język polski łacińską nazwę tego dzwonu, wybijany jest niespiesznym rytmem uderzeń żelaznego serca o masie około 280 kg.
Jest to więc głos łatwo rozpoznawalny w chórze pozostałych dzwonów miasta. Tuba Dei
jest zabytkiem wyjątkowym w skali światowej.
W całej Europie zachowało się zaledwie kilka gotyckich dzwonów kołysanych tej wielkości. W Polsce, do czasu ulania toruńskiej Trąby Bożej, największy był pochodzący z 1453 r.
dzwon Gratia Dei (Łaska Boga), o dolnej
średnicy 2,18 m i masie około 6,8 t. Znajdował się on na wieży kościoła Mariackiego

był tylko dzwonnikom i nielicznym osobom
zapuszczającym się jeszcze na wieżę. Zapewne dlatego wyobraźnia torunian, pobudzana
niecodziennym dźwiękiem Tuba Dei, przekształcała opowieści i dawne przekazy w nad
wyraz fantazyjne mity i podania. Do najbardziej znanych toruńskich legend należy ta,
która opowiada o wciąganiu dzwonu po olbrzymiej drewnianej pochylni, rozciągniętej na długości około 600 m ponad murami
miejskimi i dachami kamienic.
Górną część kielicha Tuba Dei opasuje łacińska inskrypcja, wykonana późnogotycką
minuskułą. Pojedyncza linia tekstu umieszczona jest pomiędzy dwoma dekoratywnymi fryzami. Z racji szczupłości miejsca większość wyrazów występuje w formie skrótów.
1 | Staromiejska fara

Świętych Janów w Toruniu
– widok od południa

w Gdańsku, lecz niestety uległ zniszczeniu
w marcu 1945 r. Natomiast słynny wawelski
Dzwon Zygmunta (2,42 m i ok. 11-13 t), ulany w Krakowie w 1520 r. przez mistrza Hansa Behema, jest dzwonem już renesansowym.
Licząca ponad 50 m wysokości wieża dzwonna toruńskiej katedry jest obecnie
otwarta dla zwiedzających. Wchodząc na
górę, skąd roztacza się niezwykle urokliwy
widok, warto zatrzymać się na trzeciej kondygnacji, gdzie można podziwiać spiżową
Trąbę Bożą. Niegdyś wygląd dzwonu znany

Treść tego napisu przedstawia się następująco (w kwadratowych nawiasach podano brakujące litery, których opuszczenie na ogół sygnalizowano jakimiś górnymi znakami, początkiem napisu jest znak krzyża, a kolejne
wyrazy oddzielono znakiem przypominającym romb): „+ anno ◆ d[omini] ◆ m ◆ v[cccc]
◆ xxıı ◆ dıe ◆ sep[tembris] ◆ ego ◆ tuba ◆ deı
◆ ı[n] ◆ laude[m] ◆ deı ◆ et ◆ s[an]ctoru[m] ◆
ıoh[ann]ıs ◆ bapt[istae] ◆ et ◆ eıva[n]gelıst[a]
e ◆ p[at]ronoru[m] ◆ h[uius] ◆ te[m]plı ◆ fusa
◆ su[m].”
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2
2 | Dzwon Tuba Dei (Trąba
Boża) – widok od strony
północnej
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Obecnie zapis ten najczęściej tłumaczy się
w taki oto sposób: „+ Roku Pańskiego 1500,
22 dnia września, ja, Trąba Boża, ku chwale Boga i świętych Janów Chrzciciela i Ewangelisty, patronów tej świątyni, zostałam odlana”.
Spośród wciąż podnoszonych pytań związanych z historią Tuba Dei najważniejsze dotyczy jego wieku. Paradoksalnie źródłem zamieszania jest tu właśnie sama inskrypcja,
zawierająca datę odlania dzwonu, która jednakże bywa rozmaicie odczytywana.
Pierwszym badaczem, który zainteresował się historią Tuba Dei był Jacob Zernecke (1672-1741), toruński burmistrz, kronikarz i historyk. W 1711 r. podał on datę
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ulania dzwonu: 18 czerwca 1522 r. Po nim
rok 1522 jako datę powstania dzwonu przyjmowali późniejsi dziejopisarze, historycy
sztuki i autorzy przewodników. Było tak aż
do 1917 r., gdy pruski konserwator zabytków Bernhard Schmid (1872-1947) po raz
pierwszy zaproponował datację 22 września
1500 r., która została powszechnie zaakceptowana (oczywiście z pewnymi wyjątkami,
np. jeszcze w 1924 r. Mieczysław Orłowicz
podawał w swoim przewodniku, że dzwon
pochodzi z 1522 r.). W 2001 r. kwestia interpretacji daty zapisanej w inskrypcji Tuba Dei
odżyła na nowo po odkryciu przez dzwonników znaków umieszczonych nad skrótem
„sep”, które przypominają zapis liczby 78 cyframi arabskimi. Takie zagadkowe znaki początkowo uznane zostały za rodzaj gmerku
giserskiego. Znane są jednak przypadki występowania arabskich cyfr w inskrypcjach
z przełomu XV i XVI w. Pojawiły się więc
nowe interpretacje daty dziennej: 15 czerwca
1522 r. (Emanuel Okoń w 2002 r.), 18 września 1522 r. (Mieczysław Rokosz w 2006 r.)
albo 18 września 1500 r. (Krzysztof Przegiętka w 2015 r.). Według najnowszej hipotezy
owe dziwne znaki nie są jednak arabskimi
cyframi, lecz powstały przez nałożenie znaku
skrótu „~” na dwie litery „is”. Tak więc „sep”
razem z owym „ĩs” oznacza po prostu łacińskie słowo „sep[tembr]is”, czyli „września”.
Użycie nazwy miesiąca w formie dopełniacza
ostatecznie przesądza, że poprzedzająca go
liczba „xxıı dıe” odnosi się do liczby dni tego
miesiąca, a nie liczby lat, tak więc dzwon ulany został 22 września 1500 r.
Każdy stary dzwon wieżowy to historyczny instrument muzyczny i to instrument wyjątkowy, gdyż jego przeznaczeniem
było rozbrzmiewać nie w zamkniętej sali,
lecz w otwartej przestrzeni. Dzwon Tuba
Dei wciąż pozostaje czynny i jak dawniej kołysany jest siłą ludzkich mięśni. Od połowy
XIX w. uruchamiany jest… nogami – za pomocą zamontowanej nad nim wahliwej kładki, po której depczą dzwonnicy. Ten mechanizm, niegdyś dość powszechnie stosowany
w przypadku największych dzwonów, dziś,
w dobie napędów elektrycznych, sam w sobie należy do unikatowych zabytków techniki. Analiza właściwości akustycznych i muzycznych Trąby Bożej była przedmiotem badań fizycznych, których wyniki zostały opublikowane w 2015 r.

3

4
3-6 | Płaskorzeźby
znajdujące się na dzwonie:
postać św. Jana Chrzciciela
oraz dwie tajemnicze
plakietki na dawnej
reprezentacyjnej stronie
płaszcza dzwonu (3), postać
św. Barbary, widoczna od
strony północnej, nad nią
kontrowersyjny fragment
łacińskiej inskrypcji,
kluczowy dla datacji
dzwonu (4), postać św.
Jana Ewangelisty po drugiej
stronie kielicha dzwonu (5)
oraz postać św. Katarzyny,
widoczna od południowej
strony, nad nią fragment
inskrypcji, który jest
najstarszym znanym
zapisem wymieniającym
św. Jana Ewangelistę
jako drugiego patrona
świątyni (6)

5

6

Dzwon Tuba Dei jest olbrzymim i trwałym instrumentem najwyższej próby. Niestety, nie znamy jego autora, a dwie tajemnicze
plakietki na płaszczu dzwonu, które mogłyby zawierać informacje na ten temat, są nieczytelne. Możemy się jedynie domyślać, że
zadanie ulania tak wielkiego instrumentu
powierzono doświadczonemu ludwisarzowi
o znanym i cenionym dorobku. Spośród mistrzów działających wówczas na terenie Prus
Królewskich i państwa krzyżackiego najpoważniejszym kandydatem mógł być twórca wielkiego dzwonu Maria (ok. 1,8 m i ok.
4,26 t), ulanego w 1492 r. dla katedry w Królewcu (niestety, dzwon ten został zniszczony
pod koniec drugiej wojny światowej). Przez

długi czas za autora Tuba Dei błędnie uważano toruńskiego ludwisarza Mertena Schmidta, który jednakże działał dopiero pod koniec XVI w. Jak ustalił wspomniany wcześniej Bernhard Schmid (i o czym w 2002 r.
przypomniał E. Okoń), źródłem tej pomyłki była zmiana miejsca zawieszenia Tuba Dei,
która nastąpiła na początku XVIII w.
Dzwon Tuba Dei to cenne dzieło sztuki. Poniżej inskrypcji płaszcz dzwonu otaczają cztery gotyckie płaskorzeźby o wysokości około 34 cm. Przedstawiają one wizerunki wybranych świętych z właściwymi im atrybutami. Okrążając dzwon zgodnie z kierunkiem obiegającej go inskrypcji
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara),
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7 | 8 | Drewniane rzeźby

zapewne z dawnego ołtarza
głównego (datowanego
około 1497 r.) kościoła
Świętojańskiego: św.
Jana Chrzciciela (obecnie
w Muzeum Okręgowym
w Toruniu, w Galerii
Sztuki Gotyckiej w Ratuszu
Staromiejskim) (7) oraz
św. Jana Ewangelisty
(obecnie przy południowym
filarze nawy głównej,
u wejścia do prezbiterium
toruńskiej katedry) (8)

napotykamy po kolei rozmieszczone w równych odstępach figury: św. Jana Chrzciciela
– jako brodatego pasterza, trzymającego na
ręce owieczkę spoczywającą na księdze, św.
Barbarę ukazaną z wieżą, św. Jana Ewangelistę – jako młodzieńca trzymającego w dłoni
kielich oraz św. Katarzynę ze złamanym kołem i mieczem.
Pierwotnie podczas kołysania dzwonu
wychyleniu ulegały te naprzeciwległe strony
jego kielicha, które przedstawiały wizerunki obu patronów świątyni: św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelistę. Dawniej nie mogły więc być one zasłonięte przez belkowanie konstrukcji, na której zawieszono instrument, a zatem oryginalnie stanowiły oglądowe strony płaszcza Tuba Dei. Wewnątrz kie-

7

8

licha odpowiadają im dawne ślady uderzeń
serca – rozległe i dość głębokie, obecnie pokryte patyną, ale nadal dobrze widoczne. Na
przełomie XIX i XX w. kielich dzwonu zdjęto z jarzma, obrócono wokół osi symetrii
o 90 stopni i zawieszono ponownie, tak, aby
wyeksploatowane już miejsca bicia zmienić
na nowe. Tym samym figury obu patronów
kościoła zostały przysłonięte przez belkowania konstrukcji dzwonnej.

28
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Uwagę dociekliwego obserwatora zwraca jednak niezwykłe wręcz podobieństwo
postaci obu patronów toruńskiej fary staromiejskiej ukazanych na płaszczu dzwonu Tuba Dei do ich przedstawień w formie
drewnianych polichromowanych rzeźb ponadnaturalnej wielkości, które powstały około 1497 r., i jak się powszechnie przyjmuje, pochodzą z dawnego ołtarza głównego.
Ich autorstwo przypisuje się Mistrzowi Ołtarza Św. Wolfganga, kierującemu toruńskim warsztatem snycerskim pomiędzy 1495
a 1510 r. Nie sposób wręcz oprzeć się wrażeniu, że figury ołtarzowe były wzorem dla autora brązowych płaskorzeźb: taka sama jest
aranżacja i dobór atrybutów, podobne ustawienie ciała i dekoracyjne ułożenie szat. Biorąc pod uwagę, że dzieła te powstawały w odstępie zaledwie trzech lat, można nawet pokusić się o przypuszczenie, że wykonanie modeli płaskorzeźb na dzwonie fałszywym, stanowiącym podstawę do sporządzenia formy
odlewniczej, zlecono rzeźbiarzowi z warsztatu Mistrza Ołtarza Św. Wolfganga. Tezę tę
wydaje się potwierdzać również wysoka klasa artystyczna wszystkich czterech płaskorzeźb, dbałość o szczegóły i bardzo plastyczne przedstawienie postaci, potęgowane jeszcze poprzez umieszczenie ich – niczym przestrzennych rzeźb – na jakby konsolach. Spójna koncepcja i jednolita wielkość tych czterech postaci sugerują, jakby miały one tworzyć wspólną kompozycję, choć przecież ich
rozmieszczenie na płaszczu dzwonu sprawia,
że mogą być widziane tylko pojedynczo.
Toruński Tuba Dei jest dzwonem wyjątkowym z jeszcze jednego powodu. Otóż
wśród znanych z terenów Prus dzwonów pochodzących z przełomu XV i XVI w. jest to
jedyny przypadek występowania daty dziennej w inskrypcji. Wynika z tego, że uwiecznienie dnia narodzin wielkiego dzwonu miało dla torunian duże znaczenie, a w każdym
razie było ważniejsze niż podanie informacji o ludwisarzu i fundatorach. Ze względów
praktycznych duże dzwony odlewano wówczas w okresie od wiosny do jesieni. Ponieważ przygotowania zajmowały sporo czasu, więc data odlewu utrwalona w inskrypcji musiała być zaplanowana z dużym wyprzedzeniem. Powstaje więc pytanie, dlaczego jako termin ulania Trąby Bożej wybrano
22 dzień września, który w 1500 r. przypadał
w zwyczajny wtorek. W tym i najbliższych

9 | Rycina z 1837 r.
wg starszego wizerunku
Torunia od strony Wisły;
na pierwszym planie
widoczny drewniany
most, w oddali położona
centralnie i dominująca
w panoramie miasta bryła
kościoła Świętojańskiego
z dawnym zwieńczeniem
wieży (ze zbiorów autora)
(zdjęcia: Krzysztof Przegiętka)

dniach nie wypadało bowiem żadne święto, wspomnienie związane z kultem świętych przedstawionych na dzwonie ani istotna rocznica związana z dziejami miasta lub
Prus Królewskich. W okresie tym nie odnotowano też żadnych znaczących wydarzeń
historycznych, innych niezwykłych zdarzeń
ani spektakularnych zjawisk astronomicznych. Wydaje się więc, że podstawą wyboru
terminu ulania Tuba Dei musiały być wydarzenia lokalne. Zapewne około 20 września
w mieście kończył się tygodniowy jarmark,
jeden z trzech największych w ciągu roku, ale
to wydarzenie nie było niczym wyjątkowym.
Wiadomo natomiast, że w 1500 r. w Toruniu oddano do użytku pierwszą stałą przeprawę przez Wisłę. Być może miało to miejsce właśnie około 22 września. Drewniany
most, najdłuższy w tej części Europy, budowano już od 1497 r., po uzyskaniu od króla
Jana Olbrachta odpowiedniego przywileju.
Dla miasta była to potężna inwestycja, z którą wiązano zapewne równie wielkie nadzieje. Wydaje się, że ukończenie budowy mostu musiało być odbierane przez mieszczan
jako otwarcie nowego etapu w rozwoju miasta i data ta mogłaby zasługiwać na upamiętnienie w taki właśnie, niezwykły sposób. Być
może ustny przekaz o zbieżności obu tych
wydarzeń został z upływem czasu przekształcony w legendę, w której pojawia się i wielki dzwon, i most, choć ten ostatni pod postacią długiej, drewnianej konstrukcji, po której

rzekomo wciągano dzwon na wieżę. W końcu, w wielu legendach można doszukiwać się
ziarenka prawdy. W rzeczywistości budowa
tak olbrzymiej pochylni dla jednorazowego
zadania nie byłaby oczywiście uzasadniona,
zwłaszcza że właśnie wtedy duże ilości drewna potrzebne były na budowę mostu. W każdym razie punkt, w którym według tej legendy miałby znajdować się początek rzekomej
pochylni, od połowy XIX w. oznaczony na
Bydgoskim Przedmieściu przez charakterystyczny parkowy Grzyb, to najbardziej prawdopodobna lokalizacja miejsca ulania Trąby
Bożej w dniu 22 września 1500 r.
Krzysztof Przegiętka
Artykuł ten dedykuję śp. Ryszardowi Grzywińskiemu
(1942-2003), społecznikowi, opiekunowi dzwonu i pasjonatowi historii Torunia, który ponad 30 lat temu
wprowadził mnie w krąg dzwonników Tuba Dei. Dziękuję Pani Prof. Barbarze Trelińskiej z Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Panu Prof. Henrykowi
Wąsowiczowi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
za konsultację w zakresie paleografii łacińskiej inskrypcji Tuba Dei. Pani Agacie Felczyńskiej z Ludwisarni Felczyńskich z Taciszowa wdzięczny jestem za podzielenie
się fachową wiedzą na temat praktyki budowania modelu
i form odlewniczych dzwonu oraz dawnych technologii
ludwisarskich. Pani Katarzynie Kluczwajd z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki dziękuję za inspirację do opracowania niniejszego artykułu, który stanowi pisemną, skróconą wersję prelekcji pod tym samym tytułem, wygłoszonej przez autora 16 lutego 2016 r.
w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, w ramach cyklu
„Toruń Miasto Zabytków”.
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Wokół jednego zabytku

Faun z sakiewką
.........................................................................................................................................

M

itologiczna postać fauna – staroitalskiego
boga płodności, górskich lasów, opiekuna
pasterzy – inspirowała wielu dziewiętnastowiecznych artystów, zwłaszcza
tych o nieposkromionej sile wyobraźni i poczuciu humoru. Przedstawiany
w postaci pół człowieka, pół zwierzęcia miał faun tułów i twarz mężczyzny, był cały owłosiony, o kozich nogach, z ogonem, brodą i rogami. Wyglądem przypominał satyra, stąd zwano go czasem „panem” w nawiązaniu
do mitologii greckiej. Po jego postać
chętnie sięgali europejscy symboliści,
wprowadzając do sztuki akademickiej powiew świeżości, niejednoznaczności, czasem groteski, tak jak profesor akademii monachijskiej Franz
Stuck czy szwajcarski malarz Arnold Böcklin. Ich dzieła oddziaływały na wyobraźnię polskich artystów,
zwłaszcza tych odwiedzających Monachium, ale też tych czytających wydawane w Warszawie polskie czasopisma: „Chimera”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Wędrowiec”, w końcu na widzów
zorganizowanej we Lwowie w 1903 r.
słynnej prezentacji dzieł zmarłego
dwa lata wcześniej Böcklina.
Bodajże najbardziej podatny grunt
te fantastyczno-baśniowe tematy odnalazły w twórczości Jacka Malczewskiego – mistrza symbolizmu, jednego z najwybitniejszych rodzimych malarzy i rysowników, czołowego przedstawiciela Młodej Polski, wyrastającego jednakże ponad jej kanony w kreowaniu fantastycznych wizji nasyconych ludowością, martyrologią i własną symboliką. Jednym z kluczowych
dla sztuki Malczewskiego motywów
była postać fauna, pojawiająca się już
w jego szkicach z lat osiemdziesiątych XIX stulecia – zapewne efekt
akademickiej edukacji, w której istotna była znajomość kultury antycznej,
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pogłębiona wycieczką do Grecji
w 1884 r., fascynacją poezją Adama
Asnyka oraz przyjaźnią z tłumaczem
ód Horacego na język polski, Konstantym Górskim. Antyczny bożek
pojawia się na obrazach mistrza od
lat dziewięćdziesiątych XIX w., najczęściej w swojskim otoczeniu, czyli
krajobrazie polskiej wsi, jak w „Indykach”, „Umizgach fauna” czy „Wiosennych porządkach”. Fauny Malczewskiego nie zawsze bywają uosobieniem witalnej siły i radości życia, czego przykładem jest seria prac „Ślepy
faun z dziećmi” z 1906 r. Z kolei pojawiające się w tle jego licznych portretów i autoportretów postacie rogatego bożka mają znaczenie aluzyjne,
symbolizując najczęściej myśli, wspomnienia, urojenia modela, ale też odnosząc się do konkretnych fascynacji,
jak w wizerunku Adama Asnyka.
Osobną grupę stanowią dzieła satyryczne, by nie rzec groteskowe, w których postaciom faunów
Malczewski nadawał rysy znajomych
i przyjaciół, najczęściej przedstawicieli środowiska krakowskiego, z którym
był związany, oraz swoje własne. Ciekawym tego przykładem jest niewielkich rozmiarów (17 x 11 cm) rysunek
piórkiem i atramentem na papierze,
z prywatnej kolekcji autoportretów
doktora nauk medycznych Andrzeja Papiewskiego – „Faun z sakiewką”,
autoportret Jacka Malczewskiego z listu z 1892 r. do jego przyjaciela i artysty, Leona Wyczółkowskiego, którego rękopis umieszczony jest na odwrociu kartki i ma następującą treść:
„poniedziałek / Drogi Leoniu! / Daruj
mnie ale teraz wysyłam Ci / 100 reńskich – za kilka dni wyślę Ci / 100 reńskich – przebacz że nie wysyłam / i tych
drugich – ale niebawem Ci / prześlę –
/ pensyi ani dudu dotychczas / Twuj
[!] Jacek”. Treść listu wymownie ilustruje jego rewers, na którym ujęty
9-10 2016

w prawym profilu Malczewski-faun
trzyma przed sobą w prawej dłoni pokaźną sakiewkę, jakby pełną, w geście
ofiarowania. Postać rysowana jest precyzyjną kreską od góry do pasa (jako
człowiek), dołem (jako faun z uniesionym ogonkiem i kopytami) bardziej szkicową, rwącą się.
Widać tu kunszt doskonałego rysownika, jakim był autor – wówczas
38-letni mężczyzna, mąż Marii Gralewskiej, ojciec czteroletniej Julii oraz
urodzonego w 1892 r. Rafała. W tym
okresie artysta żył w rozjazdach między Monachium a Krakowem, gdzie
w pracowni na Prądniku Czerwonym
malował słynną „Melancholię” (1890-1894) – monumentalne, alegoryczne
płótno o tematyce martyrologicznej,
a jednocześnie prowadził intensywne
życie rodzinne, jak się okazało przerastające finansowe możliwości utrzymującego się ze zleceń malarza. Stabilizacji nie przyniosło Malczewskiemu ani administrowanie domem teściów przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie, w którym Malczewscy zamieszkali latem 1893 r., ani posada profesora
rysunku na macierzystej uczelni, czyli krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych,
piastowana w latach 1896-1900, a następnie, już w Akademii, od 1910 r.
z przerwą na pierwszą wojnę światową
do 1921 r. Mistrz bezustannie żył „pod
kreską”, a wydatki powiększały długi
karciane i jego, i żony, na pokrycie których bezustannie wystawiał weksle lub
pożyczał pieniądze, co dokumentuje
list do Leona Wyczółkowskiego – wybitnego krakowskiego malarza i grafika, przedstawiciela młodopolskiego
modernizmu, związanego ze środowiskiem krakowskim. Artyści znali się od
czasów studiów – obaj w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XIX w. byli
uczniami klasy mistrzowskiej Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach dziewięćdziesiątych

1 | Rysunek piórkiem autorstwa Jacka
Malczewskiego na odwrocie listu do Leona
Wyczółkowskiego z 1892 r., atrament,
papier, wym. 17 x 11 cm (w kolekcji Andrzeja
Papiewskiego)
...............................................................................

powrócili na uczelnię jako profesorowie, obaj byli też członkami założycielami elitarnego Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” i aktywnie
uczestniczyli w krakowskim życiu artystycznym, toczącym się w kawiarniach
i prywatnych salonach. O łączącej ich
zażyłości świadczą wzajemne portrety,
także w konwencji… faunów. Pod taką
postacią Jacek uwieczniał Leona, z kolei Wyczółkowski sportretował Malczewskiego w pastelu „Faun i nimfy”
czy rysowanej z pamięci kompozycji
„Nimfa uciekająca, a satyr za nią”. Niekiedy takie artystyczne żarty przybierały postać bardziej ironiczną, wręcz

złośliwą, kiedy Jacek uwiecznił Leona
w gronie profesorów krakowskiej Akademii ukazanych pod postaciami satyrów z winem i kadzielnicami, siebie
zaś, jak zatykając nos, ucieka w popłochu („Wyjście z Akademii”).
Rysunek z kolekcji dr. Papiewskiego ma z kolei podtekst autoironiczny – Malczewski znany był z oryginalnego poczucia humoru, które pięknie tu zamanifestował, prosząc przyjaciela o zwłokę w zwrocie pożyczki
w znaczącej wówczas kwocie 200 reńskich. Złoty reński, czyli gulden austro-węgierski, był monetą obowiązującą w latach 1857-1892 na terenie

zaboru austriackiego, w interesującym
nas okresie za tę kwotę można było
nabyć pół morgi gruntu, 16 reńskich
kosztowała roczna prenumerata „Gazety Lwowskiej”, od 300 do 800 reńskich wynosiła roczna pensja urzędnika XI, najniższej klasy, maszynę do
szycia marki „Singer” można było kupić za 33 reńskie, szampana za 2-2,5
reńskiego, tuzin męskich koszul od
20 reńskich. Była to zatem suma znacząca – czy została zwrócona adresatowi listu w całości? Nie odnajdujemy odpowiedzi w zachowanej korespondencji Leona Wyczółkowskiego, który wszakże poświęcił twórczości przyjaciela kilka ciekawych refleksji, jak ta: „Jacek nie był nigdy harmonijny. […] Rysunek obładowywał niekonsekwentnie. […] On jest tak postawiony, bo jest myślicielem i poetą i ma
doskonały rysunek” (Leon Wyczółkowski. Listy i wspomnienia, oprac. Maria Twarowska, Wrocław 1960, s. 214-215). Cenił więc jego warsztat, także
malarski, pozwalając Jackowi domalować postać trytona w swoim obrazie
„Nimfa i tryton”, który artyści wspólnie podpisali.
Interesujący artefakt, jakim jest
niewątpliwie „Faun z sakiewką”, do
2011 r. znajdował się w krakowskiej kolekcji sztuki młodopolskiej
– jak głosi rodzinna anegdota, ciotka właściciela otrzymała go od rodziny Wyczółkowskiego w Truskawcu lub we Lwowie około 1920 r. Krakowski kolekcjoner, który list z rysunkiem odziedziczył, wystawił dzieło w Domu Aukcyjnym Nautilus,
gdzie pięć lat temu zakupił je dr Andrzej Papiewski – kolekcjoner i bibliofil, miłośnik secesji i Młodej Polski, od 30 lat gromadzący polskie malarstwo, rysunek, grafikę i rzemiosło
artystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem wizerunków własnych najwybitniejszych polskich lub z Polską
związanych artystów tworzących od
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XVIII po XXI w. „Faun z sakiewką”
jest obecnie jedynym dziełem Jacka
Malczewskiego w jego kolekcji, cennym ze względu na nazwisko autora, korespondencję z drugim wybitnym twórcą oraz z uwagi na wysoki
poziom artystyczny – to jeden z ciekawszych rysunkowych autoportretów mistrza symbolizmu, pokazujący
precyzję i ekspresję własną jego kreski
z najlepszego, zdaniem badaczy, okresu twórczości. Rysunek ma charakter

– Bartek Jarmoliński”, otwartej 14 lipca 2016 r. (w dniu urodzin obu artystów) i czynnej do końca października. Ekspozycja jest próbą konfrontacji dwóch artystycznych postaw, które dzieli czas, łączy zaś duchowe pokrewieństwo, przejawiające się w bardzo osobistym przeżywaniu i komentowaniu rzeczywistości, zwłaszcza powinności społecznych i kondycji sztuki, roli i znaczenia artysty, także w wizerunkach własnych – sugestywnych

„Fauna z sakiewką”, który stał się bezpośrednią inspiracją dla dwóch wizerunków własnych łódzkiego artysty:
„Tylko ludzie przyprawiają rogi / satyr” (akryl, papier, wym. 28 x 21 cm)
oraz „Autoportret / satyr” (akryl, papier, wym. 32 x 22 cm) z 2016 r., zrealizowanych specjalnie na potrzeby tego projektu. Bartek zmierzył się
w nich nie tylko z siłą specyficznego
humoru mistrza, wykorzystując motyw fauna do własnego, jakże współ-

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

2 | Rysunek Jacka
Malczewskiego w
towarzystwie dwóch prac
Bartka Jarmolińskiego
na wystawie
..........................

szybkiego szkicu, w którym jednakże uchwycił Malczewski fizyczne podobieństwo rysów twarzy i fryzury –
gładko wygolonej czaszki i półdługiej
brody z wąsami.
Po raz pierwszy publicznie praca została zaprezentowana w 2012 r.
na wystawie „Odbicie w lustrze. Autoportrety artystów polskich w grafice
i rysunku XVIII-XX wieku. Z kolekcji dr n. med. Andrzeja Papiewskiego”
w Muzeum Miasta Łodzi – obok dzieł
m.in. Piotra Norblina, Aleksandra Orłowskiego, Juliusza Kossaka, Józefa
Mehoffera, Juliana Fałata, Wojciecha
Weissa, Kazimierza Sichulskiego, Henryka Stażewskiego, Leszka Rózgi, Henryka Płóciennika, Jacka Sempolińskiego. W tym roku ponownie można ją
oglądać w tym samym muzeum na wystawie „Introdukcja. Jacek Malczewski
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autoportretach i portretach zgromadzonych na wystawie. Obok obrazów
olejnych i rysunków Jacka Malczewskiego, na których artysta uwieczniał
siebie, dzieci, siostry, przyjaciela Mieczysława Gąseckiego, zobaczymy obrazy akrylowe i zdjęcia autorstwa Bartka
Jarmolińskiego, współczesnego łódzkiego malarza, rysownika i performera,
na których „towarzyszy” on mistrzowi w ważnych momentach jego życia
(cykl zdjęć „Archiwum” z 2016 r.) lub
też pojawia się na tle jego najsłynniejszych autoportretów, eksponowanych
w polskich muzeach i galeriach sztuki (cykl „Uwarunkowania genetyczne”
z 2015 r.).
Zasługującym na szczególną uwagę wątkiem łódzkiej wystawy jest
tryptyk obejmujący rysunki Bartka
Jarmolińskiego oraz omawianego tu
9-10 2016

czesnego komentarza, ale i z jego imponującym warsztatem rysunkowym,
co ważne – wychodząc z tej konfrontacji zwycięsko! Wystawa „Introdukcja”, tytułem nawiązująca do jednego z najważniejszych dzieł Jacka Malczewskiego, jest zarazem próbą poszukiwania tego, co wspólne i ważne
dla autorów tworzących w różnych
epokach i stylistykach, wskazania na
kontynuację postaw artystycznych,
znamiennych dla sztuki przedwojennej, mającej ciąg dalszy we współczesności. To w końcu zachęta do odkrywania historii polskiej sztuki i jej
mistrzów, inspirujących kolejne pokolenia twórców do własnych poszukiwań i eksperymentów, formalnych
i duchowych.
Monika Nowakowska
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Rzeźby
Jana Jerzego Pinsla
eksponowane we Lwowie
.........................................................................................................................................

W

dawnym kościele klarysek we Lwowie
przy pl. Mytnym już
od 1996 r. dostępna jest ekspozycja lwowskiej rzeźby barokowej, dedykowanej czołowemu twórcy tego okresu – Janowi Jerzemu Pinslowi. Na podstawie stanu

prezentowanych dzieł rzeźbiarskich
wystawa ta mogłaby być nazwana
również ekspozycją rzeźby uratowanej, niewiele bowiem brakowało, żeby
cały dorobek rzeźbiarski z tego okresu uległ całkowitej zagładzie. Organizowane w latach 1962-1980 przez dyrektora Lwowskiej Galerii Obrazów

(obecnie Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki) Borysa Woźnickiego
ekspedycje ratowały z nieczynnych
...............................................................................

1 | Rzeźby z kościoła w Hodowicy na ekspozycji
w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki: krzyż
z rzeźbą Chrystusa, anioły adorujące, Matka
Boska Bolesna, św. Jan Ewangelista
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obiektów sakralnych to, co jeszcze
w nich pozostało. Po zakończeniu
drugiej wojny światowej dawne świątynie zamienione zostały na cele gospodarcze – magazyny żywności,
przechowalnie płodów rolnych, a także, co było wyjątkowo niekorzystne,
magazyny nawozów sztucznych. Budynki nie były konserwowane i pozbawiono je należytego nadzoru.
W tych warunkach następowała systematyczna ich dewastacja. W wielu
przypadkach doprowadzone do całkowitego zniszczenia zabytkowe budowle pozostawały opuszczone i stawały się ruiną.
Wśród tych ogromnych zniszczeń
tylko nieliczne obiekty rzeźbiarskie

zdołano uratować w stosunkowo dobrym stanie. Te najlepiej zachowane
eksponowane są obecnie w siedzibie
Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki
przy ul. Stefanyka. Sala przeznaczona na ich ekspozycję stanowi dopełnienie głównej wystawy w dawnym
kościele klarysek. Znalazły się w niej
polichromowane dzieła Jana Jerzego
Pinsla pochodzące z kościoła w Hodowicy.
Jan Jerzy Pinsel przez długie lata
był postacią tajemniczą, wymienianą
w publikacjach jako mistrz lub majster Pinsel czy też Pinzel. Nieznane
było jego imię (w 1993 r. dzięki odnalezionym wypisom w księgach metrykalnych ujawnione zostały imiona

– Jan Jerzy), nie wiadomo było, skąd
przybył na ziemię lwowską. Jedynie nazwisko wskazywało, że pochodził z niemieckiego obszaru językowego, a jako artysta ukształtowany
został w tradycji rzeźby środkowoeuropejskiej. Na podstawie wypłat
za wykonane prace udokumentowane były jedynie dzieła dla katedry św.
Jura we Lwowie i kościoła w Monasterzyskach. Inne prace, które obecnie uznano jako Pinsla, przypisywane były uprzednio innym twórcom.
Nawet w monografii Zbigniewa Hornunga Majster Pinsel snycerz, karta z dziejów polskiej rzeźby rokokowej
czołowe dzieła tego artysty z kościoła w Hodowicy odniesione zostały do

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

2 | 3 | Rzeźby

z kościoła w Hodowicy
na ekspozycji
w Lwowskiej
Narodowej Galerii
Sztuki − Ofiara
Abrahama (2)
oraz Samson walczący
z lwem (3)
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innego artysty − Antoniego Osińskiego. Warsztat rzeźbiarza znajdował się
w Buczaczu, we Lwowie pracował tylko okresowo. Mecenasem jego twórczości był starosta kaniowski Mikołaj
Potocki – fundator w ziemi lwowskiej
wielu kościołów, cerkwi i klasztorów.
Jednym z najważniejszych dzieł
Pinsla wykonanym w kamieniu jest
konny posąg św. Jerzego walczącego ze
smokiem, wieńczący szczyt fasady katedry unickiej we Lwowie. Ze względu na dynamiczny ruch, cięte kształty,
przy jednoczesnej lekkości powszechnie uznany jest za arcydzieło. Przypisywane Pinslowi dwa posągi św. Atanazego i św. Leona, znajdujące się
w niższej kondygnacji fasady, w odróżnieniu od dynamicznego posągu św.
Jerzego, są bardzo statyczne. O nadaniu takiego charakteru obu rzeźbom
zadecydowała zapewne intencja godnego przedstawienia postaci. Podobne

cechy do posągu św. Jerzego miał wykonany w drewnie rzeźbiarski zespół
ołtarza głównego w kościele w Hodowicy w pobliżu Lwowa. Niewielka rokokowa świątynia zbudowana została
w połowie XVIII w. według projektu
Bernarda Meretyna. Należała do najcenniejszych przykładów sztuki tego
okresu na ziemi lwowskiej, ale kościół
ten, niestety, po pożarze w 1974 r., popadł, podobnie jak inne obiekty sakralne w okresie po 1945 r., w ruinę, jednak szczęśliwie zdołano uratować część dzieł rzeźbiarskich z jego
wnętrza.
Zarówno zewnętrzna architektura, jak też wnętrze kościoła w Hodowicy odznaczały się wielkimi walorami. Świątynia otrzymała plan krzyża
z prostokątnie zamkniętym prezbiterium z niszą powyżej ściany ołtarzowej. Płytkie wnęki na osi poprzecznej
tworzyły ramiona transeptu. Na osi

fasady domurowana była niska kwadratowa kruchta, a za prezbiterium
podobnej wielkości zakrystia. Ponad
zakrystią wykonana została płaska dobudowa w formie szybu. Dwa okna
w jej ścianie i lukarna na jej zakończeniu doświetlały pośrednio niszę
w prezbiterium. Ściany i sklepienia
wnętrza pokryte były iluzjonistycznymi malowidłami. W ołtarzu głównym w ramach fikcyjnej struktury nastawy wkomponowany był rzeźbiarski wystrój autorstwa Pinsla. Przy zachowaniu osiowej kompozycji całości
rozmieszczone zostały w odstępach
oddzielne grupy snycerskie. W górnej
partii w doświetlonej niszy umieszczony był krucyfiks z dwoma aniołami
po boku, niżej na dekoracyjnych postumentach figury: Matki Boskiej Bolesnej z lewej strony i św. Jana Ewangelisty z prawej. Z obu stron mensy ołtarzowej, również na dekoracyjnych
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4 | 5 | Rzeźby na ekspozycji w dawnym kościele
klarysek we Lwowie: św. Joachim i św. Elżbieta
z ołtarza głównego kościoła w Horodence (4)
oraz „Dobry Pasterz” ze zwieńczenia ambony
w kościele w Nawarii (5)

(zdjęcia: Stanisław Grzelachowski)
...............................................................................

postumentach ustawione były grupy
rzeźbiarskie: Ofiara Abrahama z lewej strony i Samson walczący z lwem
z prawej. Tak pomyślane dzieło ołtarzowe powstało zapewne w wyniku
współpracy trzech twórców: architekta, malarza i rzeźbiarza.
Uratowane najbardziej wartościowe dzieła Pinsla z Hodowicy zgromadzone są i wyeksponowane w oddzielnej sali Lwowskiej Narodowej Galerii
Sztuki. W ten sposób stanowią przypomnienie dawnej kościelnej kompozycji ołtarzowej. Rzeźba z krucyfiksu
na tle uproszczonego krzyża adorowana jest przez dwa anioły na postumentach, a z obu stron ustawione są figury: Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana
Ewangelisty. Oddzielnie na współczesnych stelażach znajdują się dwie dawne grupy ołtarzowe: Ofiara Abrahama
i Samson walczący z lwem. Wszystkie te dzieła ołtarzowe, ukazujące dramatyczne ujęcie pasyjne i poruszające
sceny starotestamentowe, złożyły się
na powstanie kiedyś wyjątkowego zestawu rzeźbiarskiego. Dzięki zorganizowanej ekspozycji w sali muzealnej
zwiedzający mogą go obejrzeć w całościowym przedstawieniu. Eksponowane są tu też elementy z ambony hodowickiej: trzy rzeźby przedstawiające personifikacje biblijne oraz płaskorzeźba „Kazanie dwunastoletniego
Chrystusa w świątyni”. Poza tym ustawiony jest również zachowany w dobrym stanie posąg św. Joachima. Wykonany w 1757 r. przez Pinsla, razem
z podobnej wielkości posągiem św.
Jana Nepomucena, dla kościoła trynitarzy we Lwowie, przeniesiony został do kościoła św. Marcina w tym
mieście.
W przeciwieństwie do ekspozycji w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki ekspozycja w dawnym kościele klarysek ma odmienny charakter. Zgromadzone tutaj dzieła
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rzeźbiarskie obrazują przede wszystkim los, jaki je spotkał w latach powojennych. Inną też scenerię dla wystawionych eksponatów stwarza
wnętrze kościoła z zachowanymi freskami na sklepieniach. Uratowane
obiekty w większości są uszkodzone, zdeformowane, pozbawione polichromii, ale mimo to świadczą o wysokim poziomie osiemnastowiecznej rzeźby lwowskiej. W ramach ekspozycji znalazły się też obiekty rzeźbiarskie z kościołów: w Horodence,
Monasterzyskach i Nawarii. Z ołtarza głównego kościoła w Horodence pochodzą dwa posągi: św. Elżbiety i św. Joachima, a z ołtarza bocznego rzeźba anioła i relikt głowy anioła. Z wystroju figuralnego kościoła
w Monasterzyskach, uznanego w całości za dzieło Pinsla, ocalała jedynie rzeźba św. Anny. Została ona
9-10 2016

przypadkowo odnaleziona poza kościołem – na cmentarzu. W nieco
lepszym stanie jest polichromowana
rzeźba „Dobry Pasterz” ze zwieńczenia ambony w kościele w Nawarii.
W czasach Pinsla na ziemi lwowskiej pracowało około czterdziestu
rzeźbiarzy, a wśród nich wielu wybitnych, rozszerzających też później
działalność na inne ziemie Rzeczypospolitej. Warsztaty snycerskie, w tym
również warsztat Pinsla, zatrudniały współpracowników i uczniów, którzy wykonywali wiele prac uzupełniających, przeważnie jednak nieznani byli z imienia i nazwiska. Ta wielość twórców i brak przekazów źródłowych utrudniały zawsze identyfikację wykonanych przez nich dzieł
rzeźbiarskich. Czasami udawało się
to, tak jak w przypadku Macieja Polejowskiego, który był uczniem Pinsla,
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a później stał się już samodzielnym
twórcą. W tym wczesnym okresie zawodowym prawdopodobnie wykonał
on figury alegoryczne do ambony hodowickiej.
Rzeźbiarze pracujący w najlepszym okresie rozwoju rzeźby lwowskiej wykazywali się wielkimi możliwościami w kształtowaniu swoich dzieł. Draperia w wykonywanych
rzeźbach była obficie i głęboko fałdowana, postacie zaś charakteryzowały się dużą dozą ekspresji, duchowości i dynamizmu. Te wszystkie cechy
odnaleźć można w dziełach warsztatu
Jana Jerzego Pinsla, uznanego z czasem za przodującego twórcę w swoim
środowisku zawodowym.
Zgromadzone przez Lwowską Narodową Galerię Sztuki zbiory osiemnastowiecznej rzeźby lwowskiej przedstawiane były na wystawach w Olesku i Lwowie, a także
w Moskwie i Pradze. Również w Polsce zorganizowana była taka wystawa w 1990 r. w Oranżerii wilanowskiej. Pokazano na niej około sześćdziesięciu dzieł rzeźbiarskich. W tym

samym jeszcze roku wystawa przeniesiona została do Muzeum Architektury we Wrocławiu. W 1999 r. w Zamku Królewskim w Warszawie prezentowana była też wystawa lwowskiego
snycerstwa ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki pt. „Ukrzyżowany”. Eksponowano sto czterdzieści
krucyfiksów uratowanych przez pracowników Galerii i innych muzeów
ukraińskich podczas ekspedycji w latach 1962-1980.
Obecnie dzieła z wystaw, które organizowane były w Polsce, można zobaczyć w muzeach Lwowa i Oleska,
a także i w innych miejscowościach
ziemi lwowskiej. Dorobek rzeźbiarski z terenu dawnego woj. lwowskiego i stanisławowskiego prezentowany był też na wystawach fotografii wykonanych w okresie przedwojennym
przez prof. Adama Bochnaka. Wystawy te, przygotowane przez Instytut Sztuki PAN w Warszawie, organizowane były w Warszawie, Krakowie
i Lwowie.
Stanisław Grzelachowski
Spotkanie z książką

KRESOWA ATLANTYDA – TOM VIII

W

2016 r. opublikowany został VIII tom zapoczątkowanego przez Stanisława Sławomira Nicieję w 2012 r. cyklu, poświęconego miejscowościom znajdującym się na Kresach. W VIII tomie zostały opisane Łuck, Kiwerce, Przebraże, Kołki, Hołoby, Trochenbrod-Zofiówka i Wygadanka.
Najwięcej miejsca autor przeznaczył na opis Łucka – stolicy Wołynia. Różne są hipotezy dotyczące pochodzenia nazwy miasta. Jedni badacze uważają, że wywodzi się ona od plemienia Łuczan, żyjącego niegdyś
w okolicy, inni upatrują jej genezy od tworzącej w tym miejscu
łuk rzeki Styr. Ukraińcy natomiast twierdzą, że nazwa miasta
pochodzi od staroruskiego słowa „łuka”, czyli łąka. W czasie,
gdy Łuck znajdował się w granicach Pierwszej Rzeczypospolitej, wybudowano tu 19 cerkwi, 2 kościoły katolickie, 1 ormiański, luterańską kirchę, karaimską kenesę, dużą synagogę i pałac władyków (biskupów unickich), a miasto zyskało przydomek wołyńskiego Rzymu. Z miastem związane były
losy wielu znanych osób, m.in. Alojzego Felińskiego (autora
dramatu Barbara Radziwiłłówna), jego bratanka arcybiskupa
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, aktorów Kazimierza Wichniarza, Wandy Łuczyckiej, Barbary Krafftówny, Mieczysława
Pawlikowskiego, Szymona Szurmieja, pisarza Anatola Potemkowskiego, generała armii Wojska Polskiego Floriana Siwickiego. Stanisław Sławomir Nicieja opisuje życie codzienne Łucka, działające w mieście szkoły, teatry, restauracje, świątynie i cmentarz, a we wszystkie historie wplata dzieje łucczan, opowiedziane autorowi przez ich potomków i odnalezione w licznych archiwach.
W ten sam sposób, bazując na opisach losów mieszkańców (nie pomijając
tragicznych wydarzeń), Stanisław Nicieja przybliża czytelnikom leżące w pobliżu Łucka Kiwerce, Przebraże, Kołki, Hołoby, Trochenbrod-Zofiówkę i Wy-

gadankę. Z Kiwercami związane było dzieciństwo pisarki Gabrieli Zapolskiej
i publicysty Zbigniewa Załuskiego (autora głośnej polemicznej powieści Siedem polskich grzechów głównych, wyd. w 1962 r.). Przebraże stało się symbolem heroicznej obrony Polaków przed ukraińskimi nacjonalistami w latach
1943-1944, Kołki natomiast były jedną z głównych baz Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), gdzie w 1943 r. toczyły się walki między Polakami i Ukraińcami. Kolejna miejscowość – Wygadanka również wiąże się
z tragicznym czasem walk z oddziałami UPA.
Pobliskie Hołoby to dawna posiadłość podlaskiej linii Jaruzelskich; w stojącym tu barokowym pałacu gościł m.in. król
Stanisław August. Miasteczko nazywane przez wołyńskich Żydów Trochenbrodem, a przez Polaków Zofiówką, w okresie
międzywojennym było ośrodkiem handlu, rzemiosła i produkcji rolnej; jego mieszkańcy uważali, że Zofiówka była prototypem Anatewki z powieści Szolema Alejchema Dzieje Tewji
Mleczarza (na jej podstawie nakręcono słynny musical Skrzypek na dachu).
Dużą zaletą kolejnego tomu Kresowej Atlantydy jest ikonografia. Ilustracje z opisami można by wydać jako odrębną
publikację. Autor zgromadził unikatowy zbiór zdjęć z albumów rodzinnych, fotografii prasowych, pocztówek, dokumentów i reprodukcji obrazów. Źródeł, do których dotarł, nie ma w żadnym archiwum państwowym, znajdują się w zbiorach prywatnych, w sztambuchach,
w latami zbieranych relacjach rodzin kresowych. Imponujący jest również indeks osób, gdzie zamieszczono ponad tysiąc nazwisk.
Tom można nabyć (cena: 58,80 zł) bezpośrednio u wydawcy (Wydawnictwo MS, 45-057 Opole, ul. Ozimska 17, tel./fax 77 454-64-12, www.wydawnictwoms.pl).
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Kościoły w Gidlach

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

T

rzydzieści kilometrów na
północny wschód od Częstochowy, przy drodze do
Radomska znajduje się
miejscowość Gidle – wieś i siedziba gminy, należąca administracyjnie
do woj. łódzkiego. W przeszłości jej
przynależność terytorialna zmieniała się. Miejsce to leży bowiem między historycznymi krainami: Wielkopolską i Małopolską. W okresie staropolskim zbiegały się nieopodal granice województw: krakowskiego, sandomierskiego i sieradzkiego. Kierowcom w dotarciu do Gidel pomagają naprowadzające tabliczki z nazwą
miejscowości i informacją o istniejącym tu sanktuarium. Jest ono dostrzegalne już z daleka.
W równinnym krajobrazie nadwarciańskim pól i łąk, nad zabudową wsi góruje monumentalna bazylika z parą wież. To tu 500 lat temu
miejscowy chłop Jan Czeczek wyorać
miał posążek Matki Bożej z Dzieciątkiem, który otoczono wkrótce kultem. Sto lat później do Gidel przybyli dominikanie i założyli tu klasztor.
Stał się on jedną z ich nielicznych placówek, które funkcjonują niemal nieprzerwanie przez okres zaborów, aż
do czasów obecnych. Historia wsi sięga jednak wcześniejszej epoki. Pierwsze wzmianki o miejscowej (gidelskiej) parafii pochodzą z drugiej połowy XII w., a w roku 1398 wymieniono ją w spisach świętopietrza. Świadectwem bogatej przeszłości są zachowane zabytki. Odwiedzających po raz
pierwszy Gidle zdumiewać może, że
w tej stosunkowo niewielkiej wsi stoją aż trzy kościoły.
Najstarszym zabytkiem architektury jest tu drewniany kościół św. Marii Magdaleny, pochodzący z końca
XV w. Obecnie filialny, pierwotnie
przez kilka stuleci był główną świątynią – parafialną. Pomimo wtórnych

38

| Spotkania z Zabytkami

przekształceń zachował układ, sylwetę i proporcje najstarszych polskich
świątyń z drewna, jednocześnie będąc
najstarszym zabytkiem tego rodzaju
w regionie. Ujęty w nawie podcieniami, czyli tzw. sobotami, kryje w swym
wnętrzu barokowe wyposażenie – ołtarze z XVII i XVIII w., a także odkryte i zrekonstruowane ostatnio polichromie ścienne z XVII stulecia.
Dzisiejszy kościół parafialny to
z kolei świątynia poklasztorna, pozostała po dawnej kartuzji, założonej w 1641 r. z fundacji Zuzanny

1
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z Przerębskich Oleskiej, żony podkomorzego pomorskiego (a od
1624 r. koronnego) Jana Oleskiego. Był to jeden z nielicznych na ziemiach polskich eremów zakonu kartuzów. Gidelską kartuzję skasowano w 1819 r. Z jej dawnego zespołu obiektów mieszkalnych zachował się jeden dom, który został przebudowany na plebanię. Istniejący natomiast do dziś kościół Matki Boskiej Bolesnej wzniesiono w trzeciej
ćwierci XVIII w., na miejscu poprzedniej świątyni z XVII w., zbudowanej
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w konstrukcji szachulcowej. Obszerny, bazylikowy, trójnawowy kościół
zachował osiemnastowieczne wyposażenie, w skład którego wchodzi monumentalny ołtarz główny o klasycyzującej, kolumnowej architekturze z późnobarokowymi stiukowymi
rzeźbami: pietą i postaciami uczestniczącymi w złożeniu Chrystusa do grobu. Podobne dwa ołtarze przy arkadzie tęczowej mają ikonografię związaną z kartuzami. Niezwykle interesujące są także pozostałe ołtarze boczne
– rozwiązane jako rokokowe, iluzjonistycznie malowane na ścianie, z obrazami malowanymi na płótnie w złoconych ramach.
Największy i najsłynniejszy jest
trzeci z kościołów gidelskich – pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, noszący od 1989 r.
tytuł bazyliki mniejszej. Jego budowę rozpoczęto w 1632 r., a zakończono w 1649. Konsekracja nastąpiła w 1656 r. Świątynia należy do grupy największych pod względem rozmiarów siedemnastowiecznych kościołów na ziemiach polskich. Najwyraźniej dominikanie, wytyczając plan
świątyni, przewidywali, że będzie ona
służyć nie tylko miejscowemu konwentowi i okolicznym wiernym, mającym zresztą własny kościół parafialny,
ale także przybywającym rzeszom pątników. Rozmach założenia wiąże się
nie tylko z wymiarami, ale też niezwykle funkcjonalnym planem całości.
Pielgrzymi wchodzący głównym wejściem do kościoła mogą udać się przez
nawy boczne do kaplic, aby oddawać
tam cześć cudownej figurce i świętym dominikańskim. Omawiany zabytek to zatem kościół pielgrzymkowy. Funkcja ta zaznaczyła się nie tylko w architekturze, ale też w wyposażeniu świątyni.
Historia sanktuarium liczy już
obecnie pięć stuleci. Jak przekazują
kronikarze, wkrótce po znalezieniu
(1516) figurka ujawniła swą nadprzyrodzoną moc. Początkowo ukryta
...............................................................................

1 | Gidle, kościół św. Marii Magdaleny
2 | Kościół pokartuski Matki Boskiej Bolesnej

2
została przez znalazcę w skrzyni. Gdy
on sam i jego rodzina utracili wzrok,
powiązano tę chorobę z faktem schowania figurki. Za namową miejscowej dziedziczki posążek oddano do
kościoła parafialnego. Szybko jednak
zniknął z kościoła i pojawił się w tym
samym miejscu, w którym go wyorano w polu. Uznano zatem, że właśnie tam Matka Najświętsza chce być
czczona w cudownym wizerunku. Dla
jego ochrony ustawiono drewnianą
kapliczkę słupową, do dziś zachowaną
w kościele. To skromne dzieło miejscowego zapewne cieśli lub snycerza,
oddziałuje głównie prostotą materiału – surowego drewna, nosi jednocześnie wyraźne cechy późnogotyckiej
ornamentyki. Jest to zarazem niezwykle cenny zabytek kultu Matki Bożej Gidelskiej. Nadzwyczaj skromny
i niemodny już przecież w dobie baroku przedmiot był przez stulecia chroniony w klasztorze i to, co znamienne,
w skarbcu. Świadczy to dobitnie, że
przedmioty materialne o historycznej
wartości otaczano troską już w dawnych wiekach.
Posążek, mający około 7 cm wysokości, jest najmniejszym w Polsce

i być może na świecie wizerunkiem
maryjnym otoczonym kultem. Pochodzenie figurki nie zostało dotychczas wyjaśnione. Nie wiadomo dokładnie, z jakiego materiału jest wykonana, a ustalenie czasu powstania
i proweniencji artystycznej na podstawie cech stylowych jest trudne z uwagi na proste i mało wyraziste formy.
Kształt posążka pozwala jedynie łączyć go ogólnie ze sztuką średniowieczną. Pewna i w pełni potwierdzona źródłami pisanymi jego historia zaczyna się w 1516 r.
W 1615 r., niemal w stulecie znalezienia cudownego posążka, Anna
z Rusocic Dąbrowska, wdowa po
kasztelanie wieluńskim Janie Wojciechu Dąbrowskim, darowała w Gidlach zakonowi dominikanów obszerny teren pod budowę klasztoru i kościoła. Drugą majętność zapisał dominikanom podstoli sieradzki Stanisław Stobiecki z Kłomnic. Fundację tę zatwierdził arcybiskup gnieźnieński – prymas Wawrzyniec Gębicki 29 stycznia 1621 r. Kolejnymi darczyńcami i współfundatorami
sanktuarium zostali spadkobierczyni i siostrzenica Anny Dąbrowskiej
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– Zuzanna Oleska i jej mąż – podkomorzy Jan Oleski. W następnych latach doszło jednak do sporów między Oleską a dominikanami. Pomimo
perturbacji w realizacji zapisów donacyjnych, za pierwszych i najważniejszych fundatorów uznać należy Annę
z Rusocic Dąbrowską oraz Zuzannę
z Przerębskich Oleską. Zapisy ich mężów, a przede wszystkim ich samych
stworzyły podstawy ekonomiczne
funkcjonowania sanktuarium jako zespołu klasztornego, którego głównym
zadaniem była opieka nad cudownym wizerunkiem i obsługa pielgrzymujących do niego pątników. Dominikanie przybyli do Gidel w 1615 r.
z klasztoru w Krakowie i objęli niewielki, murowany kościół, zbudowany
dla nich przez Annę Dąbrowską. Od
początku podjęli powierzone sobie
dzieło, wznosząc w kolejnych dziesięcioleciach imponującą rozmiarami
świątynię. Środki na ten cel pochodziły od wspomnianych fundatorów oraz
ofiar wiernych, głównie szlachty.
Na zewnątrz architektura świątyni jest dość ascetyczna i surowa. Zwraca uwagę przede wszystkim dużą skalą oraz masywną, dwuwieżową fasadą.
Obecne, modernizujące hełmy wież
pochodzą z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Pierwotna, barokowa jest
natomiast sygnaturka w kalenicy dachu, na skrzyżowaniu naw. Dekoracja
architektoniczna wnętrza ogranicza
się do artykulacji w porządku toskańskim oraz powściągliwego i oszczędnego wystroju stiukowego arkad
i sklepienia. Ten typ dekoracji jest charakterystyczny dla siedemnastowiecznych wnętrz sakralnych na ziemiach
polskich. O barokowym bogactwie
decyduje przede wszystkim wykonane
z drewna, polichromowane i złocone
wyposażenie, w skład którego wchodzi czternaście ołtarzy. Najwspanialszy z nich znajduje się w sercu sanktuarium – kaplicy Matki Bożej. Zbudowany został specjalnie dla cudownej figurki w latach 1669-1670 przez
rzeźbiarza Jana Garlickiego i jego
warsztat snycerski, jeden z najlepszych działających w XVII w. w Małopolsce. Nastawa ołtarzowa imponuje rozmiarami, olśniewa blaskiem
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3

3 | 4 | Kościół
Wniebowzięcia NMP (3)
i jego wnętrze (4)
5 | Ołtarz główny

w kościele
Wniebowzięcia NMP

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

4
i bogactwem złoceń, zachwyca kunsztem rzeźb i ornamentów. Zajmuje niemal całą przestrzeń absydy, liczy około 10 m wysokości i 5 m szerokości.
Wykonana jest z drewna, ale w całości złocona, z wyjątkiem karnacji
rzeźb figuralnych. Ściśle przemyślana
9-10 2016

architektoniczna kompozycja ołtarza służy odpowiedniemu wydobyciu
i wyeksponowaniu maleńkiej figurki w ogromnej strukturze retabulum.
Posłużono się w tym celu perspektywicznie zmniejszającą się w głąb, jakby teatralnie architekturą. Motyw
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zmniejszających się, zwie
lokrotnionych
arkad
w środkowym polu ołtarza przypomina nieco kolumnowe portale romańskich katedr,
ale oparty jest najprawdopodobniej na ówczesnych wzornikach graficznych. Znajdująca się
pośrodku figurka, z uwagi na bardzo małe rozmiary, wymagała dodatkowo odpowiedniego
wyeksponowania. Potraktowano ją jako drogocenny skarb, umieszczając na tle wyścielonej brokatem wnęki,
przez co sprawia wrażenie kamei, w kunsztownej oprawie, której nadano formę promienistej
glorii przypominającej
monstrancję. Całość ta
jest z kolei nałożona na
srebrną blachę, trybowaną na kształt feretronu
z asystującymi postaciami świętych Dominika
5
i Jacka oraz aniołów. Ta
późnobarokowa kompozycja powstała później od ołtarza,
w drugiej ćwierci XVIII w.
Po bokach ołtarza, na dłuższych
ścianach kaplicy zawieszony jest cykl
tzw. obrazków wotywnych, liczący
84 malowane tabliczki. Przedstawiono na nich cuda uzyskane za przyczyną Matki Bożej Gidelskiej. Ilustracje
tych wydarzeń, ukazane w większości w sposób umowny i uproszczony,
zaopatrzone są w obszerne podpisy
u dołu, objaśniające akcję i datę. Naiwna formuła jest typową konwencją stosowaną w tego typu przedstawieniach dewocyjnych. Przypominają one obrazki wotywne, tzn. składane przez osoby doświadczone cudem, jako ich świadectwo i dziękczynienie. Najstarsze z obrazków pochodzą najprawdopodobniej z XVII w.,
najpóźniejsze z końca XIX stulecia.
Namalowano je z inicjatywy miejscowego konwentu, aby w obrazowy sposób zaświadczyć o dziesiątkach

nadprzyrodzonych interwencji Matki Bożej. Tego typu przedstawienia,
zwane w literaturze fachowej „cyklami miracularnymi”, były obok srebrnych i metalowych wotów artefaktami charakterystycznymi dla ważniejszych sanktuariów. Podobne przykłady odnaleźć można w kilkunastu
innych miejscach w Polsce. Gidelskie należą przy tym do zespołu największego liczebnie na naszych ziemiach (obrazy wotywne z Gidel szerzej opisała na łamach „Spotkań z Zabytkami” Jowita Jagla w artykule Sfera ziemska i duchowa w obrazach wotywnych – nr 5, 2006, s. 14-17). Po lewej stronie ołtarza, na współczesnym,
neobarokowym wsporniku stoi drewniana, wspomniana wyżej, kapliczka
słupowa z XVI w.
Efektownie przedstawia się także
późnobarokowy ołtarz główny, zamykający perspektywę przestrzeni wnętrza nawy głównej i prezbiterium. Ten

przemyślany zespół, dzieło snycerza Jana Milmanna z lat 1792-1796, składa
się z wolno stojącej mensy adorowanej przez posągi klęczących aniołów oraz
widocznej w tle, osadzonej
w absydzie, monumentalnej, kolumnowej nastawy
architektonicznej z obrazem Wniebowzięcia NMP
oraz glorią z grupą rzeźbiarską Trójcy Świętej. Na mensie wznosi się tron eucharystyczny w postaci gloriety. Całość polichromowaną
i złoconą zdobią ornamenty
rokokowe i klasycystyczne.
W prezbiterium, oprócz
ołtarza głównego, uwagę
przyciągają ogromne obrazy na lewej ścianie, autorstwa malarza Wojciecha
H. z Piotrkowa z lat 1669-1670. Tworzą one cykl ilustrujący najważniejsze fakty z dziejów sanktuarium:
wyoranie cudownej figurki, przeniesienie posążka do
kościoła, fundację klasztoru. Szczególnie interesująco
przedstawiono tę ostatnią
scenę. Historyczne postacie fundatorów i przybyłego konwentu ukazano
na tle architektury zespołu, nieistniejącej jeszcze w momencie przybycia
dominikanów do Gidel. Oprócz przypomnienia postaci głównych fundatorów i dobroczyńców sanktuarium,
podkreślono rolę dominikanów jako
kustoszy i głównych opiekunów cudownego wizerunku. Wybór tematów obrazów służyć miał budowaniu
miejscowej tradycji, unaocznianej poprzez efektowne obrazy. Na wszystkich trzech obrazach odnaleźć można na pierwszym planie postać psa,
na każdym z płócien innej rasy. Motyw ten ma tu znaczenie symboliczne.
Pies trzymający pochodnię znajduje się w herbie zakonu dominikanów,
których łacińską nazwę Domini Cannes tłumaczyć też można jako „psy
pańskie”. W tle przedstawień ukazano pełne uroku sceny rodzajowe i krajobrazowe.

Spotkania z Zabytkami

9-10 2016 |

41

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

6 | Wnętrze kaplicy
Matki Bożej w kościele
Wniebowzięcia NMP
7 | 8 | Środkowa część
ołtarza w kaplicy Matki
Bożej – cudowna figurka i jej
oprawa (7) oraz kapliczka
słupowa (8)
(zdjęcia: 1-5, 8 – Paweł
Dettloff, 6 – Marek Kosacz
OP, 7 – ze zbiorów klasztoru
dominikanów w Gidlach)

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

6
Prawe ramię transeptu, przeciwległe do kaplicy Matki Bożej, pełni funkcję kaplicy poświęconej św. Jackowi.
Barokowy ołtarz tego patrona, stojący
w absydzie, to praca warsztatu Stanisława Wolnowicza, działającego na ziemi
sieradzkiej i łęczyckiej w pierwszych
dekadach XVIII stulecia. Ołtarz gidelski, datowany na lata 1730-1735, zawiera starsze figury w niszach (z warsztatu Jana Garlickiego) i siedemnastowieczny zapewne obraz „Wizja świętego Jacka”. Obraz ten powtarza popularny schemat ikonograficzny wywodzący
się ze średniowiecza, otoczony dawniej
kultem i uznany za „prawdziwy” wizerunek tego świętego.
Interesujący jest także, stojący
z boku w tej kaplicy, ołtarz św. Wincentego Ferreriusza, zapomnianego
dziś, a dawniej niezwykle popularnego patrona i cudotwórcy, czczonego
zwłaszcza w kościołach Zakonu Kaznodziejskiego, jak dawniej nazywano
zgromadzenie dominikanów. Późnobarokowy ołtarz zwraca uwagę przede
wszystkim dobrej klasy, późnobarokowym obrazem ze sceną wypędzenia
złego ducha i wskrzeszenia.
Po bokach tęczy ustawione są
bliźniacze ołtarze, z około pierwszej
ćwierci XVIII w., związane pierwotnie z miejscowym bractwem różańcowym. W lewym ołtarzu umieszczony
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był niegdyś obraz „Matka Boża Różańcowa” w typie tzw. Matki Boskiej
Śnieżnej, obecnie zastąpiony przez
obraz wręczenia różańca św. Dominikowi i Katarzynie Sieneńskiej. W ołtarzu prawym zachował się w górnej
kondygnacji pierwotny obraz „Adoracja Imienia Jezus” z przełomu XVII
i XVIII w. Wśród przedstawionych
tam postaci rozpoznać można króla
Jana III Sobieskiego.

7
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Klasycystyczny prospekt organowy w nawie głównej, nad arkadową
kruchtą wewnętrzną, pochodzi z lat
1796-1798 (instrument wymieniono w latach dwudziestych XX w.).
Wystrój malarski kościoła dopełniają historyzujące witraże. Najstarsze
– w oknach w prezbiterium i kaplicy Matki Bożej są dziełem warszawskiego zakładu Józefa Kosikiewicza
z 1896 r.

8
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Przylegający od północy do kościoła, jednoskrzydłowy gmach klasztoru wzniesiono w latach 1651-1668.
Znajduje się tu niewielkie muzeum,
w którym zgromadzono dzieła sztuki,
wchodzące niegdyś w skład wyposażenia kościoła i klasztoru, m.in. obrazy
świętych założycieli zakonów, zbiór
portretów trumiennych i licznych
przedmiotów świadczących o dziejach kultu Matki Bożej Gidelskiej.
Kościół pielgrzymkowy łączy
kompozycyjnie z centrum miejscowości, tj. dawnym rynkiem, piękna
aleja obsadzona starodrzewem. Opisywano ją już w latach osiemdziesiątych XIX stulecia jako „prawdziwą ozdobę wsi i wygodę wśród lata dla
pątników”. Oprócz wspomnianych
zespołów sakralnych warto zwrócić uwagę na zachowaną jeszcze dawną zabudowę świecką Gidel. Przykłady drewnianej zgrupowane są przede
wszystkim przy długiej ulicy, wiodącej do kościoła pokartuskiego. Wokół głównego placu, tj. dawnego rynku (obecnie pl. Dominikański), stoją natomiast murowane, parterowe
domy (niektóre ze sklepami), o charakterystycznych dla regionu, przysadzistych bryłach i dwuspadowych
dachach o małym kącie nachylenia
połaci. Do niedawna ocalały w nich
jeszcze detale, pierwotne otwory,
a częściowo nawet stolarka. Niestety,
w ostatnim czasie jeden z większych
domów przyrynkowych wyburzono,
inne są stopniowo modernizowane.
Większość z tych budynków rozpoznać można na archiwalnych fotografiach z przełomu XIX i XX w. Zdjęcia te eksponowane są np. w gablotach w korytarzu klasztornym, a także jako obrazki na ścianach w przyjemnej kawiarni przy pl. Dominikańskim. Miejmy nadzieję, że obiekty te
docenione zostaną nie tylko na starych fotografiach. Klimat, jaki tworzą, uwieczniony na obrazkach, można wciąż jeszcze odczuć spacerując
po Gidlach, należących niewątpliwie
do ważniejszych, ale mniej znanych
miejsc na mapie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Kościół
ewangelicko-augsburski
w Ozorkowie

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

O

bszar dzisiejszej centralnej Polski był niegdyś licznie zamieszkany przez mniejszość niemiecką, wśród której większość pod
względem wyznania stanowili luteranie. Do dziś w miastach położonych
w sąsiedztwie Łodzi zachowało się
stosunkowo dużo śladów związanych
z tymi społecznościami. Najciekawszy
jednak kościół ewangelicko-augsburski, swoista perełka architektoniczna i niezwykłe świadectwo przeszłości
miasteczka, znajduje się poza Łodzią,
w dwudziestotysięcznym obecnie

Ozorkowie, który w 2016 r. obchodzi
jubileusz dwusetlecia.
Jak doszło do wzniesienia tej niezwykłej świątyni ewangelicko-augsburskiej? Przede wszystkim za sprawą niemieckich osadników, którzy
w Ozorkowie rozwijali produkcję tekstylną i rzemiosło. Osada formalnie uzyskała prawa miejskie w 1816 r.
i w owym czasie miała zauważalnie
...............................................................................

1 | Kościół ewangelicko-augsburski w Ozorkowie
na pocztówce wydanej około 1913 r. (ze zbiorów
Dariusza Grzesika)

Paweł Dettloff
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więcej mieszkańców niż pobliski Aleksandrów, Łódź czy Zgierz, a mniej niż
Łęczyca. Parafia ewangelicko-augsburska w tym roku świętuje 190-lecie, zatem właściwie jest prawie rówieśniczką Ozorkowa. A to ważna okoliczność
wyjaśniająca powstanie kościoła luterańskiego. Co ciekawe, zanim powstała sama parafia, już od 1814 r. w miasteczku funkcjonował niewielki drewniany kościół luterański.
Pod koniec lat trzydziestych
XIX w. rada parafialna pod przewodnictwem pastora Edwarda Stillera
podjęła decyzję o budowie murowanego kościoła przy głównej ulicy. Prace budowlane rozpoczęły się w 1840 r.
Autorem projektu świątyni był Piotr
Frydrych, a jej głównym fundatorem przemysłowiec Christian Wilhelm Werner. Uroczysta konsekracja
kościoła ewangelicko-augsburskiego
w Ozorkowie odbyła się 9 października 1842 r. Jego architekturę można
określić jako neoklasycystyczną, natomiast wnętrze ma cechy neorenesansowe. Ozorkowski kościół jest najokazalszą budowlą sakralną z pierwszej
połowy XIX w., wzniesioną na terenie centralnej Polski. W 1882 r. z fundacji innego przemysłowca, Henryka Schlössera, obok kościoła zbudowano dzwonnicę, a świątynię poddano renowacji. Kolejny remont odbył
się w 1913 r., a sfinansowała go Anna
Scheibler z domu Werner, również reprezentująca środowisko przemysłowców tekstylnych.
Głównym akcentem architektonicznym fasady kościoła jest portyk wsparty na czterech korynckich
kolumnach, zwieńczony tympanonem. Nad drzwiami znajduje się płaskorzeźba, przedstawiająca tablice
z przykazaniami i ofiarę baranka. Na
niewielkiej attyce powyżej gzymsu
koronującego umieszczone są figury
dwunastu apostołów. Pozostałe elewacje mają raczej skromną dekorację. We wnętrzu kościoła, na osi budynku, znajduje się ołtarz przyścienny, nad którym zawieszony jest obraz przedstawiający Chrystusa na tle
nieba i czterech ewangelistów. Powyżej ołtarza umieszczona jest ambona,
a przed nim chrzcielnica z białego
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2
marmuru. Ten układ wskazuje na
Chrystusa, który przychodzi do człowieka przez Sakrament Chrztu Świętego, Sakrament Wieczerzy Pańskiej i przez głoszone z ambony Słowo Boże. Wnętrze kościoła obiegają
dwupoziomowe empory o konstrukcji drewnianej. Znajdują się w nim

również tablice upamiętniające fundatorów świątyni.
W 1945 r. po przejściu frontu i dewastacji przez żołnierzy Armii Czerwonej kościół przestał pełnić funkcję miejsca kultu religijnego. Budynek
przez kilka miesięcy wykorzystywano
na potrzeby obozu przejściowego dla

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

2 | Fasada
kościoła
ewangelicko-augsburskiego
w Ozorkowie,
2016 r.
3 | Wnętrze
kopuły
kościoła,
2014 r.
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4 | Wnętrze

kościoła z ołtarzem
usytuowanym na osi
budynku, 2014 r.

5 | Dzwonnica

przy kościele
ewangelicko-augsburskim, stan
po niedawnym
remoncie, 2016 r.

(zdjęcia: 2-5 – Piotr
Piluk)

4

5

ludności pochodzenia niemieckiego.
Po jego likwidacji kościół został przekazany jako mienie „poniemieckie”,
którym w istocie nie był (dekretem
prezydenta RP z 1936 r. został uregulowany stosunek Państwa Polskiego do
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP), w administrację parafii rzymskokatolickiej św. Józefa w Ozorkowie.
Nosił wtedy wezwanie św. Tadeusza.
Pod koniec lat czterdziestych XX w.
parafia ewangelicko-augsburska wznowiła działalność w ograniczonym zakresie i od tego czasu rozpoczęły się starania o odzyskanie jej bezprawnie zagarniętego mienia. W 1953 r. na mocy
wyroku sądowego parafia odzyskała prawo własności kościoła. Nie było
już w nim jednak organów, ławek i dokumentacji archiwalnej. Ławki zostały
sprowadzone z nieczynnego kościoła
ewangelickiego w Kamiennej Górze na
Dolnym Śląsku w 1955 r., zostały także wykonane niezbędne prace naprawcze. Kolejne remonty przeprowadzono w latach 1987-1994. Częściowo zostały wymienione zbutwiałe elementy
drewniane kopuły, w tym belki nośne
pod nią i tynki w podniebieniu. Zabudowano podłogą miejsce po zrabowanych organach. Wymieniona została

stolarka, w tym schody w wolno stojącej dzwonnicy, a w 2013 r. przeprowadzony został remont elewacji dzwonnicy wraz z dachem. W 2014 r. wymieniono blachę (na tytanowo-cynkową)
na dachu kościoła oraz nad zakrystią
i wejściem. W 2016 r. planuje się wymianę blachy na kopule i wieńczącej ją
latarni. Wymienione remonty zrealizowano przy pomocy finansowej łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Pastor opiekujący się parafią ewangelicko-augsburską w Ozorkowie, ks.
dr Marcin Undas, uważa, że zabytkowy kościół coraz bardziej staje się rozpoznawalnym elementem dziedzictwa kulturowego miasta oraz regionu.
Przyczyniły się do tego niedawno wydane książki, programy edukacyjne dla
młodzieży i dorosłych oraz koncerty
otwarte dla szerokiej publiczności. Od
1994 r. świątynia funkcjonuje pod wezwaniem Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa. Stanowi także niezwykle
interesujący i dobrze zachowany zabytek architektury sakralnej, który można zaliczyć do grona najciekawszych na
terenie woj. łódzkiego.
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„Dom pod Wiewiórką”

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

K

ażde zdanie napisane o Kazimierzu Dolnym, związanych z nim ludziach i wydarzeniach wydaje się banalne. Zupełnie inaczej brzmi wypowiadane przy stoliku jednej z rozlicznych tu kawiarni. Niech więc opowieść o domu Kuncewiczów ma taki
charakter: wzruszy serca, poruszy wyobraźnię i zachęci do tego, by przekroczyć progi „Domu pod Wiewiórką”, oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Nie powstałby przy ul. Małachowskiego pod numerem 19, gdyby nie Jerzy Kuncewicz, polityk, społecznik, literat i adwokat zakochany
w Lubelszczyźnie. Na szlaku wypraw
Kuncewicza bardzo wcześnie znalazł
się Kazimierz Dolny. To wtedy, jak

wspominał pan Jerzy, padła następująca obietnica: „powiedziałem sobie,
ja tutaj będę miał kiedyś dom, a potem
powiedziałem sobie, będę miał żonę,
a ta żona będzie mieć dom”. Wybranką, która otrzyma dom w prezencie,
będzie Maria ze Szczepańskich, obiecująca śpiewaczka i początkująca pisarka. W roku 1927 para przyjechała do Kazimierza. To, co zobaczyła
Maria Kuncewiczowa, nie wywołało jej zachwytu. Wspominała to później w jednej ze swoich książek: „widywałam stare sztychy, gdzie wyobrażony był rynek kazimierski okolony
szczątkami renesansu, zasnuty nawozem koni chłopskich, pstry od fur i sukman, od chałatów, kóz, świń, gęsi i pejsów. Lubiłam takie sztychy, nie lubiłam takiego życia”. Sprawa kazimierska

1
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byłaby skazana na niepowodzenie,
gdyby nie „malarnia” pod wodzą Tadeusza Pruszkowskiego, wykładowcy
Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie.
To dzięki plenerom, organizowanym
przez Pruszkowskiego i innego profesora tej uczelni, Władysława Skoczylasa, do Kazimierza zaczęli zjeżdżać młodzi, zdolni artyści. W świecie „Prusza” byli m.in. Feliks Topolski,
Antoni Michalak, Teresa Roszkowska czy Irena Lorentowicz. To właśnie
ona zaprowadziła Marię Kuncewiczową do miejsca, w którym w przyszłości zostanie wzniesiony tytułowy dom. Ta wyprawa również nie zapowiadała się obiecująco. Maria Kuncewiczowa wspomina ją następująco:
„wdrapałyśmy się po darniowych schodach na wzgórze, gdzie oczekiwałam

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

cmentarza, tak żałobnie szumiały stamtąd brzozy. Na ostatnim stopniu dymił ceber z obierzynami, pośród
brzóz wylegiwała się maciora, zapach
jabłek i gnoju wskazywał na domostwo. Przyjaciółka stanęła; odetchnąwszy głęboko rzekła: − Tu powinnaś zamieszkać”.
Wkrótce życzenie przyjaciółki
spełniło się. Kuncewiczowie zakupili
chałupę z zachwaszczonym ogrodem,
gdzie spędzali wakacje. Ich przebieg
obfitował w malownicze wydarzenia,
opisane później przez Marię Kuncewiczową w Dwóch księżycach. Pozostając wierni naszej opowieści, sięgnijmy po jedną z takich historii: „chatka
w sadzie nie była na serio. Renia Lorentowicz na glinianym piecu wymalowała koguta, długi stół na krzyżakach dźwigał fantastyczną florę w dzieżach do mleka, na werandzie wilczur
zjadł palto Ignacego Daszyńskiego, Zuzia Pruszkowska smażyła rydze przyodziana w narzutę z szynszyli, Strug
zjadał maliny prosto z garnka, Teresa Roszkowska wabiła mężczyzn piórami Aszantki”. Wizyty Kuncewiczów

w Kazimierzu wiązały się także z prozaicznymi czynnościami, czyli porządkowaniem terenu posesji, w które
to działania został zaangażowany ówczesny dyrektor Instytutu Ogrodniczego w Puławach, Jan Dybowski.
Budowę domu na serio, czyli obecnej siedziby Muzeum Kuncewiczów
w Kazimierzu Dolnym, rozpoczęto
w roku 1934. Kamień węgielny stanowią książki: Dwa księżyce Marii i Przebudowa Jerzego Kuncewiczów. Projektantem został Karol Siciński, architekt, pracownik Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Przeszłości, zaangażowany w prace konserwatorskie w Kazimierzu. Dom, z sosnowych bali,
układanych na tzw. jaskółczy ogon,
z solidnym podpiwniczeniem z kazimierskiej opoki, dachem krytym
gontem i tarasami, został zbudowany w roku 1936. Tę datę można znaleźć na metalowej kutej balustradzie
w pokoju kominkowym. Znajduje się
na niej także wiewiórka, trzymająca
w łapkach orzech laskowy, oraz inicjały właścicieli domu i jego architekta.
To dzięki wiewiórce z balustrady dom

2
zdobył nazwę, patronkę i opiekunkę w jednej osobie. Znacznie trudniej było z jego właściwymi mieszkańcami. Dom bowiem okazał się kapryśny i nie wszystkie przywożone ze stolicy sprzęty tu pasowały. Sama Maria Kuncewiczowa poczuła się w nim
naprawdę dobrze w roku 1938, a rok
następny będzie wspominać jako ten

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

1 | Widok ogólny
„Domu pod
Wiewiórką”
2 | Maria
Kuncewiczowa
we własnej
sypialni w „Domu
pod Wiewiórką”,
fotografia z lat
sześćdziesiątych
XX w.
3 | Maria i Jerzy

Kuncewiczowie
na tarasie swojej
willi w Kazimierzu
Dolnym,
fotografia z lat
sześćdziesiątych
XX w.

3

Spotkania z Zabytkami

9-10 2016 |

47

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

4
najprzyjemniejszy, spędzony w Kazimierzu Dolnym. Czas młodości i nieustających wakacji przerwał wybuch
drugiej wojny światowej. Kuncewiczowie, jak wielu polskich intelektualistów, wyjechali z kraju, by powrócić
tu dopiero u schyłku lat pięćdziesiątych XX w. W czasie ich nieobecności willa miała niezwykłych mieszkańców: lekarza, pracującego w sanatorium, które hitlerowcy założyli w Kazimierzu, członków sztabu Armii Radzieckiej oraz, już po zakończeniu

4 | Wiewiórka – słynna
patronka domu,
zaprojektowana przez
Karola Sicińskiego

5 | Pokój kominkowy
pełen pamiątek

6 | Huculski piec

w salonie

5
wojny, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy zajęli budynek,
organizując w nim m.in. kolonie letnie dla dzieci.
Na taką właśnie kolonię trafiła
w roku 1958 Maria Kuncewiczowa,
która po 19 latach emigracji przyjechała do Polski z USA na I Zjazd Tłumaczy. Być może podczas zorganizowanego ad hoc spotkania autorskiego
powstał pomysł, aby tu powrócić na
stałe. Powrót nastąpił w latach sześćdziesiątych, kiedy dzięki wstawiennictwu Związku Literatów Polskich ówczesny prezes Rady Ministrów pozytywnie rozpatrzył prośbę Kuncewiczów o zwrot domu w Kazimierzu.
Znowu rozpoczęło się jego „oswajanie”. Kuncewiczowa wspomina to następująco: „zwozimy do opustoszałego
wnętrza wybrane przedmioty, piętrzymy książki, kompletujemy zastawy, sadzimy klematisy, jak gdybyśmy teraz
dopiero mościli sobie gniazdo na długie
rodzinne i gościnne życie”. „Dom pod

6
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7
Wiewiórką” wrócił do prawowitych
właścicieli. Mieszkali w nim w okresie
letnim, a jesień i zimę spędzali za granicą: we Włoszech i USA. Z licznych
podróży przywozili pamiątki, które stały się częścią wyposażenia domu
w Kazimierzu. Sami Kuncewiczowie
byli postrzegani jako ambasadorowie
miasta, przyciągając do swojego domu
zarówno przyjaciół-artystów, jak również zwykłych ciekawskich. Nikt nie
został odprawiony z kwitkiem. W Kazimierzu Kuncewiczowie znaleźli spokojną przystań. Pani Maria zaangażowała się w reaktywowanie i działalność
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego, dzięki staraniom którego udało się zablokować plany budowy w miasteczku blokowisk i dużych domów wczasowych. Ostatnią
wolą Kuncewiczów było, aby po ich
śmierci willa stała się ośrodkiem pracy

twórczej oraz muzeum, będącym „dokumentem życia i pracy polskich inteligentów i rzemieślników”.
Witold Kuncewicz, jedyny syn
Marii i Jerzego, dochował zapisu
w testamencie. „Dom pod Wiewiórką” w latach 1990-2005 był prowadzony przez Fundację Kuncewiczów,
a mieszkający tu artyści, a wśród tego
zacnego grona należałoby wymienić choćby aktorkę Zofię Kucównę,
wcielali się w „wakacyjnych kustoszy”,
udostępniając pamiątki państwa Kuncewiczów zwiedzającym.
W roku 2005 Zarząd Województwa Lubelskiego oficjalnie odkupił
dom od Witolda Kuncewicza, przekazując go Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym. Zanim
otwarto tu jeden z muzealnych oddziałów, obiekt przeszedł gruntowny remont. Jak donosiła ówczesna

7 | Pokój-pracownia Jerzego Kuncewicza
(na pierwszym planie biurko należące ponoć
do samego Leona Wyczółkowskiego)
..............................................................................

prasa, wymieniono wszystkie instalacje, kocioł grzewczy, wyremontowano taras i prowadzące nań schody. Wnętrze domu zostało odrestaurowane, uporządkowane i przystosowane do zwiedzania. Należało to zrobić, bo pomieszczenia były najpierw
przystosowywane do wymagań coraz mniej sprawnej Marii Kuncewiczowej, a po jej śmierci służyły potrzebom licznego grona wolontariuszy Fundacji Kuncewiczów. Wnętrza odzyskały swój dawny charakter
dzięki archiwalnym zdjęciom, dokumentom oraz nagraniom filmowym
i radiowym, których bohaterami byli
państwo Kuncewiczowie.
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8
8 | Sypialnia Marii Kuncewiczowej
9 | Garderoba pani Marii (peleryna jest
oryginalna, ale trzy suknie to elementy
scenografii filmu Dwa księżyce w reżyserii
Andrzeja Barańskiego podarowane Muzeum)
10 | Przerobione z kredensu biurko Marii z jej
osobistymi zapiskami
11 | Fragment kuchni-jadalni
..............................................................................

Ostatnią wolę właścicieli „Domu
pod Wiewiórką” udało się zrealizować. Działa tu muzeum poświęcone
Marii i Jerzemu Kuncewiczom. Wnętrza domu, pełnego pamiątek przywożonych z rozlicznych wyjazdów,
przedmiotów ocalonych z pożogi wojennej i prezentów podarowanych
przez przyjaciół z czasów wakacji spędzanych w towarzystwie „malarni”,
oglądają turyści. Wielu przyciąga do
willi piec wykonany z dziewiętnastowiecznych kafli huculskich, które wypatrzył dla Kuncewiczów Michał Boruciński, malarz zakochany w folklorze. Wielu szuka tu dawno minionego

9
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10
czasu i Kazimierza, o którym Maria Kuncewiczowa pisała: „miasteczko czarowne, bo się poczęło z miłości.
Z miłości króla do ubogiej Żydóweczki,

11

Estery. Miasteczko magiczne, bo każdy, kto w nim choć trochę pomieszka,
zaczyna czuć w sobie królewską żądzę
tworzenia. »– Ach, malować! ach, pisać! ach, kochać...« – wzdychają młodzi i starzy, patrząc w nocy na ruiny zamku prześwietlone księżycem
albo płynąc we dnie kajakiem do brzegu ustrojonego w sady śliwkowe – białe i brzęczące pszczołami – do złoto-piaszczystej wyspy, pachnącej wikliną” (M. Kuncewiczowa, Odkrycie Patusanu, Warszawa 1983, s. 127). Tropy takiego właśnie Kazimierza zamknęli w swoich obrazach Feliks Topolski, Chaim Goldberg, Antoni Michalak, Władysław Skoczylas, Tadeusz Pruszkowski, Władysław Filipiak
czy Jerzy Gnatowski. Ich prace są eksponowane w Domu Kuncewiczów.
Ślady dawnego Kazimierza przywołują towarzyszące zwiedzaniu opowieści
snute przez opiekunów zbiorów. To
wreszcie – może najważniejsze – spuścizna literacka Marii Kuncewiczowej

i sportretowany w niej Kazimierz,
który jawi się tak: „przypominają [mi]
się czasy najszczęśliwsze, z mojej młodości, spędzone nieopodal, w moim
domu, w starym sadzie, tu gdzie syn się
wychował w zauroczeniu Wisłą”.
Jakże odbiega od przywołanego
obrazu współczesny Kazimierz. Turystów nawykłych do wygodnej konsumpcji (także dóbr kultury) i spragnionych wciąż nowych bodźców coraz trudniej namówić na spacer kamienistą drogą prowadzącą przez wąwóz, na którego szczycie został ulokowany ten niezwykły dom. Jeszcze trudniej skłonić ich, aby zboczyli z wygodnego traktu i skręcili na zarośniętą ścieżkę, prowadzącą do starej
bramy z napisem „Kuncewiczówka”.
Tych, których uda się przekonać, czeka niespodzianka, czyli widok, który
sprawił, że autorka Cudzoziemki zdecydowała się tu osiedlić.
Monika Januszek-Surdacka
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Szukamy ich wszędzie
.........................................................................................................................................

N

iue (ang. wym. 'nju:er) liderem w produkcji monet i numiNa pierwszej monecie (emitowa– to niewielka wysepka zmatów. Mimo to stale poszukujemy nej w kwietniu 2014 r., nakład 1500
koralowa, o powierzch- nowych szans na rozbudowę naszego egz.) uwieczniono wybitne dzieni 260 km2, położona na portfolio. Dzięki tej strategii znajduje- ło mistrza włoskiego renesansu RaOceanie Spokojnym w Polinezji ok. my się obecnie w pierwszej trójce naj- faela Santi „Portret Młodzieńca”, do
2400 km na północny wschód od bardziej zaawansowanych technicznie 1944 r. w zbiorach Muzeum CzartoNowej Zelandii, w trójkącie utwo- mennic na świecie, co pozwala nam ryskich w Krakowie – naszą najsłynrzonym przez Wyspy Cooka, Ton- skutecznie promować markę Menni- niejszą i najbardziej poszukiwaną straga oraz Samoa. Mieszkają tam zale- cy Polskiej w najodleglejszych zakąt- tę wojenną. Na awersie przedstawiodwie 1354 osoby (dane z 2010 r.), kach globu (https://www.mennica. no pustą ramę, symbolizującą zagiw samej stolicy Alofi – (według da- com.pl)”.
nione dzieło sztuki. W dolnej części
nych z września 2006 r.) 581 osób.
To właśnie na zlecenie Niue – jed- monety (w owalu) – profilowy porW 1900 r. Niue została protektora- nego z owych małych państewek le- tret królowej Elżbiety II w popiersiu
tem brytyjskim, rok później admi- żących w najodleglejszych zakątkach i napisy wokół: „UTRACONE DZIEnistrację wyspy przejęła Nowa Ze- globu – Mennica Polska S.A. wyemi- ŁA SZTUKI” / „m/w” / „1 DOLLAR”
landia w ramach protektoratu Wysp
Cooka. W 1903 r. wyspa stała się odrębnym terytorium. Wreszcie 19 października 1974 r. uzyskała pełną autonomię od Nowej Zelandii i została państwem stowarzyszonym z tym
krajem. Głową państwa Niue jest
królowa Elżbieta II, a przedstawicielem – wysłannik gubernatora Nowej
Zelandii. Mieszkańcy wyspy trudnią się plantacyjną uprawą palm kokosowych i bananów, które są towarem eksportowym, a na własne potrzeby uprawiają jams i taro, hodują
1b
bydło, trzodę chlewną oraz drób. Na 1a
Niue powoli zaczyna też rozwijać się
turystyka (https://pl.wikipedia.org/ towała monety należące do kolekcjo- / „NIUE ISLAND” / „ELIZABETH II”
nerskiej serii „Utracone dzieła sztu- / „2014”. Poniżej, z lewej – próba srewiki/Niue).
Jaki jest związek tej egzotycznej ki”, na którą składają się same srebrne bra: „Ag 999”. Na rewersie umieszwysepki z tematami, które bliskie są (nowozelandzkie) jednodolarówki; czono kolorową reprodukcję „Portre„Spotkaniom z Zabytkami”? Pod- w chwili przygotowywania artykułu tu Młodzieńca” w fantazyjnej ramie,
powiedź bez trudu znajdziemy na do druku liczyła ona sześć takich nu- a w tle (w reliefie) – budynek Muzeum
Czartoryskich w Krakowie. W górnej
stronie internetowej Mennicy Pol- mizmatów.
Wszystkie monety z serii wykona- i dolnej części monety napisy: „PORskiej S.A., instytucji ważnej i zasłużonej, obchodzącej w tym roku ju- ne są ze srebra próby 999, mają kształt TRET MŁODZIEŃCA” / „RAFAELA
bileusz 250-lecia: „W Mennicy Pol- zbliżony do kwadratowej, delikatnie SANTI”. Poniżej – dekoracja w postaskiej – czytamy – oprócz podstawowej zaokrąglonej w narożach niezbyt gru- ci kryształów Swarovskiego.
W 2014 r. ukazały się jeszcze
działalności konsekwentnie rozwijamy bej płytki o wymiarach (awers i renasze kompetencje w nowych obsza- wers) 40 x 40 mm, wagę 1 uncji (ok. dwie podobnie zaprojektowane i wyrach. Odważne myślenie przekuwamy 28,35 g). Są bite stemplem lustrza- konane monety z serii. Na rewerw nowatorskie rozwiązania, które wy- nym, selektywnie złocone i zdobione sie pierwszej z nich (maj 2014, naznaczają standardy w kraju oraz poza drukiem cyfrowym, a także kryształa- kład 1500 egz.) odwzorowano (w reliefie) wizerunek „Pięknej Madonny
jego granicami. Od 250 lat jesteśmy mi Swarovskiego.
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z Torunia”, gotyckiej rzeźby powstałej na przełomie XIV i XV w., oraz
umieszczono napis: „PIĘKNA MADONNA” / „Z TORUNIA”, a na drugim planie przedstawiono bazylikę
św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu, w której rzeźba znajdowała się do chwili zaginięcia. Na rewersie drugiej (lipiec 2014,

2

niej dzieło Stanisława Wyspiańskiego „Podwójny portret Elizy Pareńskiej” to obraz z przedwojennej kolekcji Zofii i Tadeusza Żeleńskich, dzieło szczególne, w którym artysta podjął się próby uchwycenia trzeciego
wymiaru – czasu. W centralnej części monety umieszczono kolorową reprodukcję „Podwójnego portretu Eli-

Obok wielobarwnego wizerunku
pontyfikału, na rewersie w centralnej części monety, widnieje bazylika
katedralna w Płocku, gdzie pierwotnie przechowywano tę bezcenną księgę liturgiczną. Pozostałe elementy dekoracyjne nawiązują do zdobień na
Drzwiach Płockich. Powyżej – napis:
„PONTYFIKAŁ PŁOCKI”.

3

4

5

6

1 | Moneta kolekcjonerska z serii „Utracone
dzieła sztuki”: „Portret Młodzieńca” Rafaela
Santi – awers (1a) i rewers (1b)
2-6 | Rewersy pozostałych pięciu monet z tej
serii – „Piękna Madonna z Torunia” (2), „Kielich
z opactwa tynieckiego” (3), „Podwójny portret
Elizy Pareńskiej” Stanisława Wyspiańskiego (4),
„Pontyfikał Płocki” (5), „Zamoyski pod Byczyną”
Jana Matejki w kopii Piotra Walerskiego (6)
................................................................................

nakład 1500 egz.) przedstawiono
słynny „Kielich z opactwa tynieckiego”, srebrne naczynie liturgiczne
z drugiej połowy XV w., umieszczone na tle budynku opactwa w Tyńcu, w którym był przechowywany do
momentu zaginięcia pod koniec drugiej wojny światowej oraz postacie
aniołów odwzorowanych z jednego
z ołtarzy w kościele. W górnej i dolnej części monety – napis w dwóch
wierszach: „KIELICH Z OPACTWA”
/ „TYNIECKIEGO”.
W marcu 2015 r. Mennica Polska
wyemitowała kolejną monetę z tej serii, tym razem w zmniejszonym nakładzie 450 egz. Przedstawione na

zy Pareńskiej”. W tle – Starówka i Kościół Mariacki w Krakowie. Poniżej
– bukiet róż. Wzdłuż rantu, po lewej
stronie – trzy kryształy Swarovskiego oraz roślinne elementy dekoracyjne. Wzdłuż rantu, poziomo – napisy
w trzech wierszach: „PODWÓJNY
PORTRET” / „ELIZY PAREŃSKIEJ” /
„STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO”.
Miesiąc później emitent i kolekcjonerzy otrzymali jeszcze jedną monetę z serii (nakład 450 egz.), tym
razem z wizerunkiem jednej z kart
„Pontyfikału Płockiego”, średniowiecznego manuskryptu zrabowanego w Płocku w czasie drugiej wojny światowej i dotąd nieodzyskanego.

Szóstą, ostatnią już wyemitowaną w 2015 r. monetę z serii „Utracone
dzieła sztuki” (październik 2015, nakład 450 egz.), Mennica Polska rekomendowała na swojej stronie w internecie słowami: „Przez wieki były w posiadaniu mecenatów i prywatnych kolekcjonerów. W zawierusze historii po
wielu dziełach sztuki zaginął ślad. Nadal stanowią one jednak cząstkę naszej
kultury. Mennica Polska pragnie zachować dla potomnych pamięć o bezpowrotnie zaginionej spuściźnie artystycznej naszego kraju. Obraz Jana
Matejki »Zamoyski pod Byczyną« jest
kolejnym dziełem sztuki, które zostało uwiecznione w czystym srebrze przez
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250. rocznica założenia Mennicy Warszawskiej
Reforma monetarna 1765 r., dokonana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako próba ratowania podupadłej gospodarki, stała się powodem otwarcia Mennicy Warszawskiej, wybudowanej przy ul. Bielańskiej. Maszyny mennicze ruszyły 10 lutego 1766 r. W mennicy bito monety i medale ze złota, srebra
i miedzi. Ich wysoki kunszt artystyczny
zapewniał nadworny medalier – Jan Filip
Holzhausser.
Rozbiory Polski kończą w 1795 r. działalność mennicy stanisławowskiej i dopiero po piętnastoletniej przerwie, w dobie
Księstwa Warszawskiego, otwiera ona swe
podwoje, wybijając ogromne ilości monet na potrzeby toczących się wojen napoleońskich. Jej monety opatrzone są herbem Księstwa Warszawskiego i portretem
jego władcy – Fryderyka Augusta. Traktat
Wiedeński z 1815 r. zamyka ten rozdział

działalności Mennicy Warszawskiej. Car
Aleksander I, będący formalnie królem
Polski, wprowadza w Królestwie Polskim
nowy system monetarny, powiązany z systemem Cesarstwa. W 1820 r., w związku
z rozwojem obiegu monetarnego, zostaje ukończony nowy, okazały gmach mennicy, stojący tuż obok dawnej budowli. Po
upadku powstania listopadowego, w latach
1832-1842, Mennica Królestwa wybija
tylko monety dwujęzyczne – polsko-rosyjskie. Później następuje całkowita rusyfikacja mennictwa i w latach 1842-1867 wybijane są tam już tylko rosyjskie monety miedziane. W 1907 r. gmach Mennicy Warszawskiej zostaje rozebrany, a na jego miejscu powstaje okazały budynek Banku Cesarstwa.
Odrodzenie państwowości Polski po pierwszej wojnie światowej łączy się z reformą i ujednoliceniem

systemu monetarnego Rzeczypospolitej. W 1924 r. zostaje wybudowany nowy
gmach Mennicy Warszawskiej przy ul.
Markowskiej 18. Wybijane są tu całe serie
monet obiegowych i próbnych, projektowane przez znakomitych polskich medalierów.
Wybuch drugiej wojny światowej
i okupacja hitlerowska brutalnie kończy tę dobrą passę mennictwa polskiego – okupant pozwala wybijać wyłącznie
monety zdawkowe, a w 1944 r. wysadza
gmach mennicy. Po wojnie gmach mennicy zostaje odbudowany, ale już w 1952 r.,
w związku z dużymi potrzebami menniczymi, powstaje nowy gmach Mennicy Państwowej przy zbiegu ulic Żelaznej
i Pereca.
Obecnie działająca Mennica Polska
S.A. to kontynuatorka 250-letniej działalności Mennicy Warszawskiej. W styczniu 2016 r. rozpoczęła produkcję w nowym zakładzie produkcyjnym, w Warszawie przy ul. Annopol 3.
1 | Srebrna klipa z monetą
o nominale 5 zł, upamiętniająca
250. rocznicę Mennicy
Warszawskiej, wykonana wg
projektu Roberta Kotowicza
na zlecenie Narodowego Banku
Polskiego w Mennicy Polskiej S.A.
w 2016 r., wym. 40 x 40 mm,
nakład: do 35 tys. szt.
– awers (1a) i rewers (1b)
2 | Znaczek pocztowy
o nominale 2,35 zł, wykonany
wg projektu Agaty Tobolczyk
i wprowadzony do obiegu 21
stycznia 2016 r., upamiętniający
„250-lecie Mennicy
Warszawskiej”, wym. 43 x
31,25 mm, nakład: 270 tys. szt.

1a

1b

słynących ze swego kunsztu mincerzy warszawskich. Obraz przedstawia
wzięcie do niewoli arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga przez Jana Zamoyskiego. Historyczna scena rozgrywa
się u bram miasta w noc po zwycięskiej
dla Rzeczpospolitej bitwie o tron polski, stoczonej 24 stycznia 1588 r. Wygrana w tym decydującym starciu stała się największym sukcesem Jana Zamoyskiego. Znajdująca się na rewersie monety reprodukcja obrazu autorstwa Piotra Walerskiego przybliża
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nam wiekopomną chwilę zwycięstwa,
uwiecznioną ponad 130 lat temu przez
Jana Matejkę. W tle rewersu widnieje
Pałac Zamoyskich w Kozłówce, gdzie
pierwotnie znajdował się obraz”.
Na rewersie tej monety – poza kolorową reprodukcją kopii obrazu Jana
Matejki „Zamoyski pod Byczyną”, wykonanej przez kielczanina Piotra Walerskiego, i pałacem w Kozłówce (oryginalny obraz przed drugą wojną światową był własnością Adama Zamoyskiego w Kozłówce, w 1939 r. przewieziony
9-10 2016

(ilustracje: 1 – materiały
Narodowego Banku Polskiego)

został do Warszawy, utracony w 1944 r.)
– wzdłuż górnej i dolnej krawędzi,
w dwóch wierszach umieszczono nazwę
monety: „ZAMOYSKI POD BYCZYNĄ” / „JANA MATEJKI”, a z prawej,
w pionie – trzy kryształy Swarovskiego.
Czy to nie dziwne, że utraconych
podczas drugiej wojny światowej z polskich zbiorów muzealnych i prywatnych kolekcji dzieł sztuki oraz wyrobów
rzemiosła artystycznego poszukujemy
prezentując ich reprodukcje i opisy na
monetach leżącego gdzieś „na krańcu
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Zabytki i prawo

Legalne / nielegalne
..........................................................................................................................

2
Na rewersie monety (klipy) ukazano, często występujące na monetach i medalach tego okresu, popiersie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dłuta Holzhaussera. Przedstawiono również
wizerunek podstawowej maszyny menniczej doby stanisławowskiej, tzw. balansjerki. Całość podkreśla maksyma „Pro
Fide, Grege Et Lege” (Za wiarę, lud i prawo), która widniała na medalu sławiącym
wznowienie przez króla Orderu Orła Białego. Na awersie monety rozpoznajemy
wizerunek Zamku Królewskiego i postać
Minerwy, jako opiekunki rzemiosł, z medalu królewskiego z 1766 r., który wybito na pamiątkę reformy monetarnej i założenia Mennicy Warszawskiej. Dobór
symboli i odniesień historycznych, a także wkomponowanie w klipę wizerunku
współczesnej monety doskonale uwydatnia ciągłość historii menniczej w Polsce.
Lech Kokociński
prezes honorowy Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego
[http://www.nbp.pl/banknoty_i_monety
/monety_okolicznosciowe/2016
/mennica-pl.pdf ]

świata”, mało znanego państewka Niue?
„– Może i dziwne – odpowie każdy, kto
nie utracił nadziei na ich odzyskanie –
ale najważniejszy jest cel, który nam przyświeca. Szukamy ich wszędzie i szukać nie
przestaniemy. Chyba, że – na co jednak
raczej się nie zanosi – na naszych listach
strat wojennych przy każdym z obiektów
pojawią się najbardziej przez nas oczekiwane adnotacje: »Odnalezione / Powróciło do kraju«”.
Wojciech Przybyszewski

N

aukowcy i praktycy
z dziedziny prawa, historii i archeologii spotkali się 20 czerwca br.
w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na konferencji „Legalne /
nielegalne poszukiwanie zabytków
i obrót zabytkami”. Spotkanie, któ-

poszukiwaczy, właścicieli zabytków
oraz uczestników rynku obrotu zabytkami. Burzliwa dyskusja w czasie konferencji dotyczyła przede wszystkim
nakreślenia sylwetki „poszukiwacza”,
zarówno tego, który dopełnia wszelkich procedur legalnego pozyskiwania zabytków, jak i tego, który poszu-

re zorganizował Instytut Administracji i Prawa WSH, posłużyło za
scenę wymiany myśli i doświadczeń
związanych z problematyką pozyskiwania zabytków i ich późniejszych losów, z uwzględnieniem kwestii prawnych.
Do kogo w świetle prawa powinien należeć „Złoty Pociąg”? Jakie są
granice poszukiwania i pozyskiwania
zabytków? Czy polskie prawo wystarczająco chroni obiekty zabytkowe?
Na te i inne pytania oczekiwali odpowiedzi uczestnicy konferencji. Zakres tematyczny wygłoszonych referatów pozwolił na szczegółowe przyjrzenie się zjawiskom poszukiwania zabytków i obrotu nimi z perspektywy

| Uczestnicy panelu dyskusyjnego
................................................................................

kuje i wydobywa zabytki nielegalnie.
Wymiana myśli i doświadczeń pozwoliła również na ukazanie realnych
problemów prawnych, jakie pojawiają
się w przypadku pozyskiwania zabytków, a zebrane w trakcie konferencji
wnioski posłużą za materiał do publikacji pokonferencyjnej.
Współorganizatorami konferencji były ponadto: Muzeum Miejskie
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej,
Muzeum w Sosnowcu oraz Muzeum
Miasta Jaworzna.
☐
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Wystawa z okazji

500-lecia polskiego ekslibrisu

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

W

2016 r. mija pięć wieków od wydrukowania pierwszego polskiego ekslibrisu, ale
zwyczaj swoistego podpisywania ksiąg
ma starszą genezę. Za prototypy ekslibrisów uważa się tabliczki dołączane do rękopisów staroegipskich i asyryjskich. W średniowiecznej Europie księgi były zaopatrywane w malowane herby rodowe – protoekslibrisy, najczęściej na dolnym marginesie pierwszej karty. Wówczas też pisywano: „Hic liber mihi est” (Ta książka moją jest). Przełomowy moment
dla rozwoju książki i ekslibrisu nastąpił w połowie XV w. po wynalezieniu druku. Woluminy zaczęto oznaczać tzw. superekslibrisami – herbami

szlacheckimi i monogramami tłoczonymi na okładzinie ksiąg. Następnie
pojawiły się właściwe ekslibrisy karteczkowe z tłoczoną grafiką, wklejane na początku lub też na końcu dzieła. Najstarszy europejski znak tego
typu pochodzi z 1480 r. Należał do
Hansa Iglera z Schönstadt w Hesji.
Ekslibris szybko zyskał wielką popularność i poprzez Szwajcarię i Francję trafił do Polski. Jego wczesne pojawienie się w naszym kraju świadczyło o wysokim rozwoju tutejszej kultury i humanistyki. Do najstarszych
polskich ekslibrisów zalicza się znaki
Macieja Drzewickiego (1467-1535),
kanclerza wielkiego koronnego, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Pierwszy z datą „1516” został wykonany

1
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w wiedeńskiej oficynie Hieronima
Wietora, a drugi rok później w drukarni Jana Hallera w Krakowie.
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej postanowiło uczcić tę datę wystawą „By księga była piękniejsza o duszę właściciela” (8 kwietnia – 21 sierpnia, kuratorzy wystawy: Iwona Koźbiał-Grzegorzek, Grzegorz Madej,
Krzysztof Marek Bąk), prezentując
zbiory własne, związane ze Śląskiem
Cieszyńskim i zachodnią Małopolską. Ekspozycję wzbogaciła również
pokaźna kolekcja współczesnych ekslibrisów tworzonych przez artystów
z Europy Środkowej, wypożyczona z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach. Najstarsze eksponowane
ekslibrisy związane są z Grzegorzem
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uczelni. Na otoku wypisano dewizę odnoszącą się do osoby świętego.
Górą odciśnięto nazwę księgozbioru: „EX BIBLIOTH.ECCLE. / PISARZOWIENSIS”. Owal flankują cyfry:
„1 / 6 / 4 / 7” – rok ofiarowania księgi dla parafii. Na tylnej części oprawy
wytłoczono superekslibris heraldyczny Zdziewojskiego z herbem Prus III,
ujętym w barokowy kartusz, a na zewnątrz inicjały: „GI / Z / A / L / APH
/ D / P / P” [GREGORIUS IOANNES
ZDZIEWOYSKI A LASKO ARTIUM
PHILOSOPHIAE DOCTOR PLEBANUS PISARZOWIENSIS].

3
1 | 2 | Superekslibrisy Grzegorza Jana
Zdziewojskiego z 1647 r.: na oprawie dzieła Piotra
de Palude wydanego w Strasburgu w 1485 r. (1)
i z 1641 r. na oprawie rękopiśmienniczego
Inwentarza pisarzowickiego (2)
3 | Superekslibris książąt Sułkowskich tłoczony
na grzbiecie jednego z tomów wydawnictwa
Sammlung der politischen, Brno 1819-1848
(wszystkie obiekty w zbiorach Muzeum
Historycznego w Bielsku-Białej)
(zdjęcia: Piotr Wisła)
...............................................................................

Janem Zdziewojskim z Łasku herbu
Prus (1609 − ok. 1685), teologiem,
magistrem nauk wyzwolonych, doktorem filozofii, poetą, bibliofilem, absolwentem Akademii Krakowskiej,
proboszczem w Wilamowicach i Pisarzowicach. Będąc proboszczem parafii
pisarzowickiej, zorganizował dla niej
bibliotekę o treści teologicznej i religijnej.
Bielskie Muzeum posiada dwa
woluminy z tej biblioteki. Pierwszy to dzieło Piotra de Palude Sermones Thesauri noui de sanctis, drukowane w Strasburgu w 1485 r. Oprawę
wykonano z desek obciągniętych jasną skórą, dekorowaną ślepymi tłokami z przedstawieniami świętych. Na
przodzie introligator wytłoczył owalny medalion, w którym przedstawiony został Jan Kanty, stojący przy biblioteczce z książkami i pulpitem do
pisania, w tle ze świętą rodziną i aniołem trzymającym herb krakowskiej

Druga księga w zbiorach muzealnych związana ze Zdziewojskim to Inwentarz pisarzowicki (manuskrypt),
sporządzony jego sumptem jeszcze
podczas probostwa w Wilamowicach.
Dzieło oprawione w brązową skórę dekorowane jest ślepymi tłokami i dwoma superekslibrisami. Na pierwszej
stronie oprawy widnieje owal z wizerunkiem św. Anny Samotrzeć pod lambrekinowym baldachimem, nad którym unosi się Duch Święty. Dołem
owalu zamieszczono słowa: „SANCTA

ANNA / MATER SACRA / ORA PRONO”, a na zewnątrz flankujące cyfry

„1 / 6 / 4 / 1” – datę donacji księgi dla
parafii w Pisarzowicach. Ponad medalionem widoczny jest tłoczony napis: „P. GREG.IOAN.ZDZIE / WOYSKI A LASKO / ART.PH:DOC.CO.OS”
[PLEBANUS GREGORIUS IOANNES
ZDZIEWOYSKI A LASKO ARTIUM
PHILOSOPHIAE DOCTOR CONCIONATOR OSWIECIMENSIS]. Na

ostatniej stronie oprawy również widoczny jest superekslibris heraldyczny Zdziewojskiego, analogiczny w rysunku do poprzedniego dzieła, jednak
z odmiennymi inicjałami: „GI / ZL /
P / V / PH / D” [GREGORIUS IOANNES ZDZIEWOYSKI LASKO PAROCHUS VILAMOVIENSIS PHILOSOPHIAE DOCTOR]. Zawartość stano-

wi: Bibliothecá Kóściołá Pisárzowskiego
i jej regulamin – pod pozycją nr 10 wymieniono powyższy inkunabuł, inwentarz sprzętów kościoła, metrykalia parafialne, trzy dzieła poetyckie w druku
związane ze Zdziewojskim.
Kolejnym wartym przybliżenia znakiem w zbiorach Muzeum

Historycznego w Bielsku-Białej jest
superekslibris książąt Sułkowskich.
Również on ma charakter heraldyczny i jest tłoczony na grzbietach wydawnictwa Sammlung der politischen
Gesetze und Verordnungen für Mähren
und Schlesien drukowanego w Brnie
przez Prokopa Fritscha. Obejmuje 18
z 30 tomów drukowanych w latach
1819-1848. Wszystkie zostały podane
w jednolitej oprawie: pełne granatowe płótno z czerwonym szyldzikiem
na grzbiecie, zaopatrzonym w tłoczony złotem tytuł, rocznik i tom, ograniczony przy górnej i dolnej krawędzi
ozdobnymi liniami. Poniżej widoczny
jest tłoczony złotem superekslibris: na
rozpostartym gronostajowym płaszczu, spływającym symetrycznie spod
mitry książęcej, o brzegu wykończonym ozdobnymi frędzlami, z dekoracyjnymi wiązaniami po bokach, widnieje tarcza heraldyczna z wypisanym
kursywą monogramem „FS”. Nasuwa
on niemieckojęzyczne rozwinięcie:
„Fürst Sulkowski” lub też „Sulkowskischen Fideikommißgüter”. Ten sygnet
własnościowy został powtórzony również na stronach tytułowych książek
w formie stempla w kolorze czarnym.
Obydwa znaki były odwzorowaniem
pieczęci urzędów książęcych w Bielsku. Opisywany superekslibris i dzieło, na którego grzbiecie został wytłoczony, są dzisiaj jedyną pamiątką po
bibliotece książęcej, mieszczącej się
do zakończenia drugiej wojny światowej w bielskim zamku, a unicestwionej bezpowrotnie po 1945 r. na żądanie ówczesnych władz.
Iwona Koźbiał-Grzegorzek
Grzegorz Madej
Obchodzony w tym roku jubileusz 500-lecia polskiego ekslibrisu uczciło (bądź planuje
uczcić) wiele muzeów, bibliotek, galerii sztuki i innych instytucji kultury w Polsce, organizując okolicznościowe wystawy, warsztaty,
odczyty, konferencje. Poza Bielsko-Białą odbyły się one już m.in. w Warszawie, Krakowie,
Łomży, Katowicach, Cieszynie, Białej Podlaskiej, Łodzi, Grudziądzu, Sopocie, Opolu,
Podkowie Leśnej, Kaliszu, Zamościu, Gliwicach i Żarowie.
(red.)
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Dedykacje

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

R

ekordowe ceny na krajowym rynku antykwarycznym osiągają książki z odręcznymi dedykacjami wielkich postaci historycznych. Warto
je zbierać z powodów poznawczych
i jako lokatę kapitału. Warto zbierać
dedykacje dla siebie. Po kilkudziesięciu latach przypominają one spotkania z ciekawymi ludźmi.
W maju 2013 r. stołeczny antykwariat Lamus rekordowo za 16 tys.
zł sprzedał dzieło Józefa Piłsudskiego
Rok 1920. Z powodu pracy M. Tuchaczewskiego „Pochód na Polskę”. Książka, luksusowo wydana w 1924 r. przez
oficynę „Ignis”, ma złocone brzegi
kart, oprawiona jest w półskórek. Na
grzbiecie są zwięzy wypukłe i tłoczone
złocenia. Cena wywoławcza
wynosiła 3,5 tys. zł. Nabywca zapłacił przede wszystkim
za odręczną dedykację autora
dla antykwariusza Franciszka
Studzińskiego (1895-1967):
„P. Franciszkowi Studzińskiemu J. Piłsud. Kraków, 17 / XI
924 w gościnnym jego domu”.
Piłsudski przyjaźnił się ze
Studzińskim, zatrzymywał
się w jego domu, odwiedzając Kraków. Dzięki tej dedykacji egzemplarz ten stał się
unikatem. Andrzej Osełko
z antykwariatu Lamus szacuje, że ten sam egzemplarz bez
dedykacji miałby cenę wywoławczą maksimum 1,2 tys.
zł. Na aukcji osiągnąłby cenę
sprzedaży prawdopodobnie
ok. 3 tys. zł.
Z kolei w maju 2014 r. za
7 tys. zł kupiono na aukcji
w Lamusie (cena wywoławcza 700 zł) pierwsze wydanie z 1921 r. Tumora Mózgowicza Witkacego z dedykacją 1
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autora dla poety Jarosława Iwaszkiewicza. Autor napisał: „Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z wyrazami
wielkiej wdzięczności, że nie jest moim
wrogiem. Witkacy”. Dedykacja jest ciekawym źródłem wiedzy dla historyków literatury, potwierdza wzajemnie
życzliwe relacje obydwu pisarzy.
Wyjątkowego białego kruka
w styczniu 2014 r. wystawił stołeczny antykwariat Puenta. Na książce
Na nieludzkiej ziemi z 1949 r. Józef
Czapski napisał serdeczną dedykację
dla poety Władysława Broniewskiego.
Poniżej narysował portret Broniewskiego zanurzonego w butelce wódki.
Jak wiadomo, Broniewski nie wylewał
za kołnierz. Czapski był współtwórcą
paryskiej „Kultury”. Jego nazwisko to
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synonim walki z komunizmem. Broniewski był sztandarowym poetą komunistycznej Polski, jednak Czapski
napisał czułą dedykację „z żywą przyjaźnią”. Dzięki dedykacji książka zyskała szczególną wartość dla badaczy
polskiej historii.
Antykwariat Puenta oferował za
4 tys. zł książkę z dedykacją Czesława Miłosza dla Lecha Wałęsy. Na egzemplarzu Księgi mądrości przeczytałem: „Lechowi Wałęsie Czesław Miłosz. Gdańsk 26. IX. 1989”. Cena była
dość wysoka, jak na odręczną sprzedaż. Egzemplarz mógłby taką cenę
osiągnąć w drodze licytacji. Cena dedykacji zależy od jej treści, formy, ale
przede wszystkim od historycznego
znaczenia jej autora oraz obdarowanego dedykacją.
Na świecie od dawna istnieją wyspecjalizowane antykwariaty, które handlują tylko książkami z dedykacjami
historycznych postaci, odbywają się tematyczne aukcje.
Dedykacja noblisty dla noblisty to rarytas. Warto wrzucić do wyszukiwarki (Lion
Heart Autographs), aby poznać nowojorskie notowania.
Niewielka jest literatura na temat kolekcjonerstwa
dedykacji. Aleksander Janta Połczyński (1908-1974),
przed wojną reporter, po
wojnie antykwariusz i kolekcjoner w USA, pisze o dedykacjach w tomie Lustra i reflektory: „Sztuka dedykacji
autorskiej, podobnie jak sztuka epistolarna, upada. Zabija je banał, brak szacunku dla książki, oklepane frazesy”. Obowiązkową lekturą
jest tekst Jana Trzynadlowskiego w wydanym w 1967 r.

ZBIORY I ZBIERACZE

3

2
tomie Rękopiśmienne dedykacje autorskie w księgozbiorze Ossolineum.
Prywatnie zebrałem trzy metry
bieżące książek z dedykacjami dla
mnie, w sumie około 200 dedykacji.
Najwięcej dedykacji mam od Juliusza
Wiktora Gomulickiego (1909-2006),

literaturoznawcy i bibliofila. Gomulicki uważał dedykację za samodzielny gatunek wypowiedzi literackiej. Był mistrzem sztuki bibliofilskiej. W 1976 r. podpisał moją deklarację, wprowadził mnie do Towarzystwa Przyjaciół Książki (drugim

wprowadzającym był Janusz Odrowąż-Pieniążek). Od 1957 r. kontynuowało ono tradycje przedwojennego Towarzystwa Bibliofilów Polskich,
które rozwiązane zostało w czasach
stalinowskich.
Na jednej z pierwszych prelekcji
towarzystwa, 2 grudnia 1976 r., poznałem poetę-bibliofila Jerzego Ficowskiego (1924-2006). W 1977 r.
na opracowanej przez siebie Księdze listów Brunona Schulza wpisał
mi dedykację: „»Nie porzucaj Wielkiej Drogi dla dróżek« (porzekadło cygańskie) Panu Januszowi Miliszkiewiczowi Jerzy Ficowski. Warszawa 17. X.
1977 r.”. Dedykacja Ficowskiego stała
się dla mnie w przyszłości zawodową
wskazówką. Jako dziennikarz w miesięczniku „Kolekcjoner Polski” pisałem o prywatnych kolekcjach. Dzięki dedykacji poczułem, że dokumentowanie dorobku prywatnych kolekcjonerów to właśnie ta Wielka Droga.
Dedykacje to kronika wyjątkowych spotkań. W grudniu 1977 r.
jako student na zlecenie ze spółdzielni „Plastuś” zarobkowo myłem okna
w mieszkaniu przy ul. Próżnej w Warszawie. Właścicielką mieszkania była

1 | Dedykacja
Józefa Czapskiego
dla Władysława
Broniewskiego
2 | Wpis Juliusza Wiktora
Gomulickiego na tomie
esejów Zygzakiem
3 | Atlas podarowany

przez panią Janinę
Grabowską, należący do
jej syna, zamordowanego
przez Niemców

4 | Paszport z dedykacją
Jerzego Dunin-Borkowskiego

4
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starsza samotna osoba. Pani Janina
Grabowska podarowała mi pamiątki
po swoich nieżyjących synach. Dostałem m.in. Polityczny atlas kieszonkowy Eugeniusza Romera z 1937 r. Pani
Grabowska złożyła na nim odręczną dedykację: „Dawne czasy, klimaty i kontynenty. Panu Januszowi w dowód sympatii J. Grabowska 1977. Syn
Jerzy – kadet korpusu w Rawiczu, zamęczony w Oświęcimiu 1942 r.”. Pani
Grabowska włożyła do atlasu wyhaftowanego orła, odprutego od munduru syna.
Władysław Potocki of Montalk
(1903-1997) z Nowej Zelandii jest
historyczną postacią, już przed wojną podawał się za króla Polski. Po wojnie raz tylko odwiedził swych poddanych. W czerwcu 1990 r. przeprowadziłem z królem ekskluzywny wywiad („Przegląd Tygodniowy”, nr 50,
1990). Król łaskawie napisał mi dedykację na jedynym w Polsce egzemplarzu jego wspomnień pt. Dzieciństwo moje, wydanych przez The Melissa Press, Draquignan MCMLXXX
w 1984 r. Tekst brzmi: „Januszowi
Miliszkiewiczowi na pamiątkę rozmowy o przedwojennych czasach Potocki of
Montalk 2 czerwca 1990”.
Darzył mnie przyjaźnią Jerzy Dunin-Borkowski z Krośniewic (1908-1992), zwany „Hetmanem kolekcjonerów polskich”. W 1984 r. ofiarował mi na moją prośbę swój nieaktualny paszport z imienną dedykacją. 5
Przybił oficjalną pieczęć: „Muzeum
Narodowe w Warszawie / Oddział W hurcie zapłacił zaledwie około 6 zł
w Krośniewicach / mgr Jerzy Dunin- za jeden autograf.
Wielki kolekcjoner zabytkowej
-Borkowski / Kurator”. W paszporcie
zgromadziłem 130 autografów i de- kartografii, dr Tomasz Niewodnidykacji kolekcjonerów i antykwariu- czański (1933-2010), był już poważszy, np. Grażyny Kulczyk, Władysła- nie chory, kiedy pochwalił mi się, że
wa Bartoszewskiego, Andrzeja Cie- z okazji kolejnego „ostatniego nachanowieckiego, Wojciecha Fango- maszczenia” (2006 r.) dostał po raz
ra, Aleksandra Gudzowatego, Jana pierwszy imienny dyplom. Bez chwiNowaka-Jeziorańskiego, Krzysztofa li wahania powiedziałem, że natychPomiana, Franciszka Starowieyskie- miast ma mi ofiarować ten dokument
go, Zdzisława Żygulskiego jun. Uwa- z dedykacją. Niewodniczańskiemu
żam, że białe kruki powinny krążyć, spodobała się moja determinacja. Nacieszyć innych kolekcjonerów. Dla- pisał dedykację, widnieje ona obok
tego w maju tego roku wystawiłem na ilustracji. Wspominam o paszporpaszport na aukcję. Kupił go za 750 cie i dokumencie Tomasza Niewodzł (cena wywoławcza 500 zł) mło- niczańskiego, bo te przykłady mogą
dy kolekcjoner Dariusz Pawłowski. zainspirować kolekcjonerów. Każdy
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może poprosić o nieaktualny paszport np. malarza lub pisarza i zbierać
w nim autografy ludzi z danej branży.
W Muzeum Narodowym w Warszawie wisi genialny obraz Józefa Mehoffera z 1903 r. „Dziwny ogród”
(reprodukujemy go na s. 17 – red.).
Na pierwszym planie widać nagiego chłopczyka. Jest to Zbigniew, syn
malarza. W 1982 r. jako dziennikarz
podjąłem współpracę ze Zbigniewem
Mehofferem (1900-1985). Dopiero
po jego śmierci dowiedziałem się, że
pisał młodopolskie w duchu wiersze.
W 1974 r. w nakładzie 50 egz. wydał
w technice powielaczowej swój tomik
Natura i sztuka. Poprosiłem Ryszarda
Mehoffera, syna Zbigniewa, wnuka
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5 | Dokument

ostatniego
namaszczenia
dedykowany
przez Tomasza
Niewodniczańskiego

6 | Dedykacja od
Romana Aftanazego
(zdjęcia: 1 – Antykwariat
Puenta w Warszawie,
2-6 – Janusz Miliszkiewicz)

6
Józefa, o dedykację na tym tomiku.
Widnieje na nim wpis: „Panu Januszowi Miliszkiewiczowi spełniając to co
mój nieżyjący ojciec chciałby zrobić na
pewno, Tomik ten ofiarowuję Ryszard
Mehoffer 2. 5. 87. Kraków”. Ta mała
książeczka przypomina mi wielogodzinne rozmowy w domu Zbigniewa

Mehoffera i wspólną walkę o powołanie Muzeum Mehoffera.
Tęsknię do wielogodzinnych rozmów z prof. Zdzisławem Żygulskim
jun. Napisał mi dedykację: „Panu
Januszowi Miliszkiewiczowi świetnemu dziennikarzowi, który kocha
Dawną Polskę, podpisuję z radością

i uznaniem. W Warszawie 6 lutego 2010 Zdzisław Żygulski”. Powyższy wpis widnieje na stronie tytułowej dzieła Urbs celeberrima. Księga pamiątkowa na 750-lecie lokacji Krakowa (Kraków 2008), a na s. 309 tego
tomu profesor dopisał: „W podziękowaniu za rozmowę o Polakach i ich
sztuce Warszawa 6 lutego 2010 Zdzisław Żygulski jun.”. Spotkania z takimi ludźmi, jak prof. Żygulski, to mój
wielki życiowy zysk!
Juliusz Wiktor Gomulicki nauczył
mnie cenić dedykacje. Z własnej inicjatywy napisał mi około 20 długich dedykacji. Do ich zbierania zachęcił mnie
mój ojciec. Miałem cztery-pięć lat, kiedy co roku zaczął wozić mnie do Warszawy na majowy kiermasz książki pod
Pałacem Kultury. Ojciec obiecywał
mi ten wyjazd już w styczniu każdego
roku. Czekałem na ten wyjazd. Mam
kilka dedykacji dla mnie z początku lat
sześćdziesiątych XX w.
Janusz Miliszkiewicz
Spotkanie z książką

MALARZ POLSKIEJ CHWAŁY

W

śród wydanych ostatnio biografii sławnych ludzi warto zwrócić uwagę na
opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN książkę autorstwa Mai
i Jana Łozińskich Wojciech Kossak. Opowieść biograficzna. Maja i Jan Łozińscy od lat zajmują się badaniem tradycji i historii polskiej obyczajowości, są
autorami książek o tej tematyce: Historia polskiego smaku, W przedwojennej Polsce, W ziemiańskim dworze, Smaki dwudziestolecia. Zwyczaje kulinarne, bale i bankiety.
Autorzy, przygotowując publikację o Wojciechu Kossaku, przeprowadzili staranną kwerendę, przeanalizowali wiele źródeł historycznych, przeczytali około 1500 listów artysty. Efektem tych prac jest książka, będąca udanym przykładem popularyzacji. Maja i Jan Łozińscy z kronikarską dokładnością opisali życie i twórczość słynnego malarza batalisty,
przytaczając wiele faktów, historyjek i anegdot. Wartko
tocząca się opowieść niesie również odpowiedź na ważne pytanie: jak początkowo wyróżniający się tylko dobrym
rzemiosłem malarz sięgnął po sławę dotychczas należną
jedynie Janowi Matejce? Jest też „pokusą, by wizerunek
Wojciecha Kossaka […] trochę odbrązowić…”.
Wojciecha Kossaka, co podkreślają autorzy, charakteryzowała rzadko spotykana pracowitość („niemal co dzień
stawał do sztalug”), co po założeniu rodziny tłumaczył
obowiązek jej utrzymania. Poza tym malarz zdawał sobie
sprawę, że tylko sukces artystyczny, sława i pieniądze zadowolą jego żonę, wywodzącą się z ziemiańskiego rodu.
W drodze na malarski panteon pomogła Kossakowi również znajomość z cesarzami Wilhelmem II i Franciszkiem
Józefem, na dworach których pracował, czy z Józefem Piłsudskim, którego konny portret namalował.
Co ciekawe, mimo częstych podróży Wojciech nie przejawiał zainteresowania nowymi prądami, ogarniającymi

na przełomie XIX i XX w. Europę. „Modernizm, secesja, które nadały europejski, świeży ton krakowskiej sztuce […] były Kossakowi najzupełniej obce”.
Malarza nie cenili krytycy sztuki, niechętne mu też było środowisko krakowskich malarzy, zarzucano artyście zdradę z powodu związków z pruskim zaborcą (dementował to we Wspomnieniach, podkreślając swój patriotyzm).
Autorzy opisują cechy Wojciecha Kossaka przynależne dżentelmenowi,
ale przytaczają też jego flirty, romanse, całkiem jawne jak na ówczesne
czasy, uwielbienie luksusu, a także próżność na granicy narcyzmu. Malarz
miał też trudny charakter, co sprzyjało scysjom w życiu zawodowym. Choć
wzajemną sympatią darzył Jana Matejkę, to konflikt z Julianem Fałatem,
którego nie znosił od pierwszych dni wspólnej pracy nad „Panoramą Racławicką”, skończył się pojedynkiem na pistolety na podwarszawskim Ursynowie. Decyzja o namalowaniu portretu Piłsudskiego podyktowana była natomiast koniunkturalizmem; nie znosił Naczelnika i należał do jego przeciwników politycznych.
Czy Kossak, spod którego pędzla wyszły obrazy „Olszynka Grochowska” i „Szarża pod Rokitną”, stanowiące kanon
polskiego malarstwa batalistycznego, był więc tylko zdolnym rzemieślnikiem, umiejętnie wykorzystującym życiowe
szanse, malującym dla zysku, czy przejawiał jednak cechy
geniuszu artystycznego?
Publikacja zawiera wiele archiwalnych fotografii ze
zbiorów m.in. Muzeum Literatury, Biblioteki Narodowej,
Biblioteki Kongresu USA, Narodowego Archiwum Cyfrowego i prywatnego zbioru autorów. Są tu też reprodukcje obrazów pędzla Wojciecha Kossaka.
Tę ciekawą książkę można kupić (cena: 49 zł) w księgarni Wydawnictwa Naukowego PWN i w księgarniach naukowych.
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Stolarski kunszt

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

W

Muzeum Narodowym
we Wrocławiu czynna będzie w dniach
od 17 października
do 31 grudnia br. wystawa pt. „Stolarski kunszt. Meble XV-XVII wieku”. Prezentuje ona nie tylko tajniki
stolarstwa, ale także najpopularniejsze od XV do XVII w. rodzaje mebli, które w wielu przypadkach stały
się prototypami mebli używanych do
dziś i świadczą o wielkim stolarskim
kunszcie mistrzów z okresu średniowiecza, renesansu i początku baroku.
Trzy stulecia między XV a XVII w.
dla stolarstwa to czas nie tylko powstawania tego zawodu, ale także faza
kształtowania jego najważniejszych
prawideł technicznych, powstawania tajników „roboty i kunsztu stolarskiego”. Wtedy wprowadza się pierwsze sposoby cięcia, techniki łączenia
drewna, konstrukcji stolarskich. Powstają pierwsze narzędzia ułatwiające pracę stolarzom, a większość z nich
okazuje się niezbędna do dzisiaj, ba,
nawet zachowuje swój pierwotny wygląd i układ ergonomiczny. Podobnie
jest z technikami zdobniczymi mebli. Wymyślone wówczas intarsje, inkrustacje, rzeźbienia czy malatura
i ozdobne okucia – to repertuar dekoracji stosowanych też obecnie.
W okresie wczesnego średniowiecza meble wymagały bardziej umiejętności ciesielskich niż stolarskich. Najpowszechniejsze wówczas skrzynie,
uniwersalny mebel o wielorakim zastosowaniu, robiono z wydrążonych
pni drewnianych lub z grubych desek
(ciosanych lub łupanych), łączonych
na styk metalowymi taśmami. Prymitywnymi sprzętami do siedzenia były
ociosane pieńki drzew.
W gotyku nastąpiła zmiana w budowaniu sprzętów drewnianych, polegająca na zastosowaniu konstrukcji
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stolarskich. Wynaleziony w 1322 r.
tartak wodny do cięcia desek spowodował używanie do budowy mebli cieńszych elementów. Wtedy stały się bardzo ważne łączniki wiążące
poszczególne części mebla w całość.
Stosowano kołki drewniane i gwoździe żelazne. Kołki miały nieregularny kształt, na dole zwężały się. Gwoździe z kolei miały zwężające się ku dołowi trzpienie oraz zbliżone do kolistych łby. Występowały one jako jedyne połączenie desek lub częściej jako
wzmocnienie połączeń stolarskich.
Najpopularniejsze z tych ostatnich
były połączenia na czopy i wczepy.
W XV w. wynaleziono we Flandrii, następnie rozpowszechnioną
w całej Europie, konstrukcję ramowo-płycinową, która zrewolucjonizowała sposób wykonywania mebli. Dzięki
niemu można było montować podzespoły mebli: ścianki, drzwiczki – nie
z pełnych desek, lecz z ram, w które wkładano na wpust płyciny. Owe
płyciny mogły „pracować”, czyli kurczyć się pod wpływem warunków zewnętrznych, nie powodując ich zniekształcenia. Sposób ten pozwalał na
produkcję dowolnej wielkości podzespołów, a do produkcji mebli można
było używać mniejszych desek. Tworzono z nich drewniane szkielety wypełnione płycinami. Przypominało to
budowanie ówczesnych sklepień krzyżowych.
Kolejnym udogodnieniem było
wynalezienie specjalnego hebla, służącego do wykonywania modnego
w gotyku ornamentu pergaminowego, zwanego też fałdowym (bo przypominał zwinięty rulon pergaminu
lub udrapowaną tkaninę). Inny modny w gotyku ornament maswerkowy
był robiony ręcznie.
Mniej powszechnie stosowanymi technikami dekoracyjnymi były
9-10 2016

1

2
1 | 2 | Pultyna, Augsburg, 1615, Paul Gettich
− otwarta (1) i zamknięta (2)

3 | 4 | Kabinet, Niemcy Południowe lub

Śląsk, pierwsza połowa XVII w. − zamknięty (3)
i otwarty (4)
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ponadto: pozłacanie, intarsjowanie
i inkrustowanie. Intarsja pojawiła się
początkowo we Włoszech w XIII w.,
a stamtąd rozpowszechniła się na inne
kraje, szczególnie w okresie renesansu. Średniowieczne intarsje, głównie o wzorach plecionki lub mozaiki,
wykonywane były w masywie drewna
poprzez wydrążanie zagłębień, w które następnie wkładało się odpowiednio dobrane kawałki różnych gatunków drewna. Taką metodę określa się
„certosina”, ponieważ przejęta została
z Bliskiego Wschodu i rozpowszechniona przez rzemieślników z klasztoru kartuzów w Pawii. Tam używana
była także do inkrustacji. W drugiej
połowie XVI w. zmieniono sposób
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intarsjowania poprzez naklejanie na
powierzchnię mebla wyciętych specjalną piłą wzorów. Umożliwiło to
wykonywanie nie tylko ornamentów,
ale również dekoracji naśladujących
malarstwo.
W meblarstwie średniowiecznym
najbardziej popularnym drewnem był
dąb. Budowano z niego sprzęty w północnej Francji, Niderlandach, na Wyspach Brytyjskich i w krajach wybrzeża Morza Bałtyckiego. Modne w tych
krajach zdobienia rzeźbione w dębinie miały zawsze głęboki relief. Na
południu Europy także stosowano
drewno dębowe, ale znacznie rzadziej
niż drewno drzew iglastych. Rzeźbienia w miękkim drewnie były delikatne i płytkie. Zdarzały się tam częściej
różnice regionalne, np. w krajach niemieckich stosowano powszechnie jesion, a we Włoszech orzech i cedr.
W okresie późnego gotyku w niektórych ośrodkach południowych stosowano okładziny drewniane, szczególnie przy produkcji szaf.
We Włoszech konstruowano
ścianki z desek pojedynczych lub
z dwóch złączonych na szerokość złączem stykowym, wzmocnionym niekiedy kołkami drewnianymi lub metalowymi sztyftami. Charakterystyczna

3

dla tych skrzyń i innych włoskich mebli konstrukcja deskowa świadczy, że
w Italii nie wykorzystywano, w przeciwieństwie do innych krajów, konstrukcji ramowo-płycinowej. Ścianki skrzyni łączono na wczepy skośne przelotowe, a tył i dno przybijano gwoździami. Połączenia na ściankach przykrywano następnie listwami profilowanymi w celu stworzenia
imitacji konstrukcji ramowo-płycinowej. Ścianka tylna zawsze pozostawała w stanie surowym. W podobny
sposób budowano tam inne sprzęty
skrzyniowe: kredensy i kabinety.
We włoskich meblach szkieletowych dominowała konstrukcja policzkowa. W stołach dwa policzki,
najczęściej rzeźbione, podtrzymywały luźno leżącą prostokątną płytę, która była wzmocniona niekiedy dekoracyjną ramą imitującą oskrzynienie.
Bywały też egzemplarze stołów podparte na czterech nogach w formie
balasów lub na podporze w kształcie trzech, czterech promieniowo rozchodzących się desek rzeźbionych.
Włoskie sgabello stanowiło przykład
wykorzystania konstrukcji policzkowej w meblach do siedzenia. Deska
frontowa była w nich zawsze rzeźbiona, czasami także dekorowano

deskę tylną i oparcie. Modele krzeseł
wsparte na nogach zaopatrzone były
w trzy lub cztery podpory o przekroju czworokąta, reprezentowały konstrukcję oskrzyniową lub bezoskrzyniową. W innych typach siedzisk wykorzystywano konstrukcję krzyżakową, łącząc tylko cztery nogi lub wiele
krzyżujących się podpór zespolonych
w dwie płozy. Do produkcji mebli we
Włoszech stosowano przede wszystkim drewno orzechowe oraz sosnowe (np. w kredensach okleinowanych
orzechem), świerkowe, cedrowe.
W Niderlandach wykorzystywano głównie drewno dębowe, a od początku XVII w. także orzechowe, palisandrowe. Deski były grubo cięte,
co wynikało z faktu, że musiało być
w nich miejsce na rzeźbienia. Popularne tam ornamenty, jak okuciowy,
zwijany i chrząstkowo-małżowinowy,
były bardzo plastyczne. Od lat czterdziestych XVII w. stosowano apliki z drewna hebanowego, które miały kształt prostokątnych płytek bądź
guzów. W połowie tego stulecia poczęto okładać meble grubymi fornirami oraz zmniejszać ilość zdobień rzeźbionych. Dekoracjami dominującymi w meblach skrzyniowych, głównie
w szafach, stały się listwy profilowane
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piętrzące się w różnych układach geometrycznych, w tym (od połowy
XVII w.) listwy faliste. Wszystkie elementy mebli były bardzo starannie
wygładzone, precyzyjnie połączone.
W końcu XVII w. zaczęto tam ozdabiać meble intarsją o motywach kwiatowych, która w następnych dwóch
stuleciach stała się najbardziej charakterystyczną cechą mebli produkowanych w Holandii. Inną stosowaną tam techniką dekoracyjną była
imitacja laki chińskiej. W Amsterdamie już w 1610 r. istniała gildia skupiająca rzemieślników wyspecjalizowanych w tworzeniu dekoracji przy

5 | Szafa-kabinet, Śląsk, 1658
................................................................................

użyciu laki o nazwie Compagnie van
Lackwercken, wśród których najbardziej znany był Gerhard Dagly (1650-1717). Moda na dekoracje lakowe
pojawiła się też w innych krajach. Bezpośrednią przyczyną popularności tej
techniki zdobniczej była fascynacja
wyrobami chińskimi z laki, sprowadzanymi do Europy przez odnoszące
wielkie sukcesy Kompanie Wschodnioindyjskie (w Anglii działała w latach 1600-1858, w Holandii w latach
1602-1798).
W meblarstwie angielskim do
1580 r. stosowano wyłącznie drewno
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dębowe, a po tej dacie zaczęto wykonywać sprzęty także z orzecha, który był używany tylko do mebli najwyższej jakości. W pierwszej połowie
XVII w. w dalszym ciągu dąb był podstawowym drewnem, ale korzystano
również z hebanowych okładzin (na
dębowych konstrukcjach). W związku z powyższym w Anglii czas do
1660 r. określa się nawet „okresem
dębu”. Poprzedza on „okres orzecha”,
który następuje później i charakteryzuje się używaniem przede wszystkim drewna orzechowego. Największa moda na orzech nastała po 1702 r.
(w czasie panowania królowej Anny
w latach 1702-1727). Pozyskiwano
ten surowiec importując go z Francji
(aż do 1720 r.) i z Ameryki Północnej.
Obok drewna orzechowego wykorzystywano do wykładania powierzchni drewno jodłowe lub sosnowe, które barwiono na orzech. Charakterystycznymi cechami angielskiego meblarstwa były: płaskie dekoracje rzeźbiarskie, zastosowanie w meblach do
siedzenia od około 1600 r. nóg toczonych, od 1660 r. nóg spiralnych, a od
około 1675 r. nóg z podwójną wolutą.
Ponadto w stołach, obok wymienionych wyżej podpór, stosowano nogi
wazowe. Tam stolarze, podobnie jak
w Holandii, wyplatali trzciną ratanową siedziska i oparcia w meblach do
siedzenia. Wyściełano je również tkaninami: aksamitami, brokatami, adamaszkami i haftami (w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie znajduje
się obecnie najstarszy zachowany fotel
tapicerowany, obity aksamitem, pochodzący z 1661 r.). W latach 1675-1680 popularna staje się tam intarsja,
a głównymi jej motywami są przedstawiane bardzo realistycznie kwiaty.
We Francji w okresie renesansu do
budowania konstrukcji mebli wykorzystywano na południu kraju drewno orzechowe, na północy – drewno
dębowe, a w późnej fazie stylu także
drewno kasztanowe i hebanowe. To
ostatnie, głównie w połączeniu z kością słoniową, do inkrustacji. W drugiej połowie XVII w. używano dalej drewna orzechowego, ale było ono
złocone. Jako okładziny stosowano
drewno orzechowe i kasztanowe.
9-10 2016

Meble do siedzenia w końcu XVI
i pierwszej połowie XVII w. miały konstrukcję oskrzyniową, były masywne, o prostoliniowych kształtach. Nogi przednie i tylne ustawiane były pionowo i zespolone łączynami, a w miejscach połączeń występowała kostka. Łączyny występowały na
dwóch poziomach: górne – od frontu, dolne – tworzyły literę „H”. Fotele
francuskie z drugiej połowy XVII w.
zwiększyły swoje gabaryty. Nadal były
stosowane łączyny, te w kształcie litery „X” były typowe dla stylu Ludwika
XIV (znacząco zmieniały konstrukcję
mebli do siedzenia, ponieważ łączyna umocowana wzdłuż przekątnych
dawała najlepsze efekty w stabilizacji
mebli). Meble francuskie były kopiowane w całej Europie, szczególnie od
XVII w.
W meblach niemieckich wykorzystywano bardzo wiele gatunków
drewna. W rejonach północnych dominowało drewno dębowe, a w południowych i wschodnich najczęściej
stosowano drewno sosnowe, świerkowe i orzechowe. W konstrukcji i dekoracji mebli wzorowano się na rozwiązaniach stosowanych w innych
krajach europejskich. Silnym ośrodkiem stolarstwa były regiony południowe Niemiec. Stosowano tam
nie tylko wiele gatunków drewna do
konstrukcji mebli, ale przede wszystkim do dekoracji intarsjowanych,
które pokrywały nieomal wszystkie
powierzchnie sprzętów. Ta wielobarwność była najbardziej charakterystyczną cechą meblarstwa tego rejonu. Objawiła się nawet w zdobieniach rzeźbiarskich, które pokrywano polichromią. Do wycinania motywów intarsji używano początkowo noża, a od drugiej połowy XVI w.
wykorzystywano piłę, tzw. włosienicę (niem. laubsage). Wynaleziono ją
w 1562 r. i była też stosowana do wycinania wzorów w kilku warstwach
okleiny, aby można było tworzyć
wzory dwubarwne w lustrzanym odbiciu. Z innych charakterystycznych
elementów zdobniczych należy wymienić listwy faliste, nazywane też
„ondulowanymi” lub „morską wodą”
(niem. Gillochiren). Pojawiły się one
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6 | Skrzynia, Śląsk, 1629
................................................................................

około 1600 r. najprawdopodobniej
w Norymberdze, a rozpowszechniły
w całych Niemczech Południowych
na początku XVII w. Wynalezienie
mechanicznego sposobu ich wycinania w 1621 r. przypisuje się stolarzowi Hansowi Schwarhardtowi. Dekoracja ta około połowy XVII w. stała
się bardzo popularna w Europie.
W rejonach północnoniemieckich rzeźbienie mebli było dominującą techniką zdobniczą. Tam stolarze inspiracje znajdowali w meblarstwie holenderskim, naśladując ich
wyroby. Nadali tym dekoracjom reliefowym oryginalny ryt, dzięki umieszczaniu bardzo rozbudowanych scen,

elementów architektury i ornamentów, a nawet pełnych figur.
Na ziemiach polskich zarysował
się podobny podział, jak w meblarstwie europejskim: w regionach północnych (Gdańsk, Elbląg, Toruń) korzystano głównie z drewna dębowego
i przeważała tam dekoracja snycerska,
w regionach południowych (Kraków-Małopolska, Wrocław-Śląsk) stosowano drewno miękkie – z drzew iglastych, a dekoracją dominującą była
intarsja. Wykonywano tam również
meble z kilku rodzajów drewna, np.
z dębu i sosny.
Wszystkie meble powstające
w okresie od XV do końca XVII w.

wykonywane były przez stolarzy
głównie na podstawie ich własnych
projektów i pomysłów. Nauka zawodu polegała przede wszystkim
na zdobywaniu umiejętności praktycznych. Najzdolniejsi rzemieślnicy skrzętnie korzystali ze wskazówek w zakresie kompozycji sprzętów przekazywanych przez mistrzów
spotykanych podczas wędrówek
czeladniczych lub publikowanych
w różnych poradnikach dla stolarzy.
Dzięki tego typu publikacjom rozpowszechniano w Europie określone wzory i rozwiązania konstrukcyjne. Pierwszą szczegółową instrukcją
służącą do zbudowania mebla w Europie była opracowana przez Karola
Boromeusza, wydana w 1595 r. publikacja o wykonaniu konfesjonału.
Zawarte w niej zalecenia dotyczyły wszystkich szczegółów: zaczynając od wymiarów, a kończąc na materiałach. Była to pierwsza w historii
meblarstwa próba znormalizowania
produkcji mebli.
Małgorzata Korżel-Kraśna
Spotkanie z książką

PORTRECISTKA POLSKICH ARYSTOKRATÓW

W

2016 r. w Paryżu, Nowym Jorku i Ottawie zorganizowane zostały wystawy monograficzne Élisabeth Vigée Le Brun, francuskiej malarki przełomu XVIII i XIX w., kobiety niezwykłej, obdarzonej ogromnym talentem, urodą
i umiejętnością profesjonalnego kształtowania swojej kariery. Pozycja Le Brun
była wyjątkowa wśród ówczesnych artystek, sławą, kontaktami i uznaniem
dorównywała jej tylko Angelika Kauffmann. W to ogólnoświatowe zainteresowanie Élisabeth Vigée Le Brun włączyły się dwa polskie muzea – Muzeum
w Nieborowie i Arkadii i Muzeum Warszawy przygotowały wystawę „Élisabeth
Vigée Le Brun i Polacy” (28 kwietnia – 23 października br.; zob. „Spotkania
z Zabytkami”, nr 7-8, 2016, s. 61-63). Słynna malarka utrzymywała liczne i przyjazne kontakty z polskimi arystokratami,
czego dowodem są m.in. prezentowane na wystawie dwa portrety jej autorstwa, należące do zbiorów księcia Michała Hieronima Radziwiłła: wizerunek Anieli Radziwiłłówny (synowej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej), sportretowanej podczas pobytu na dworze carycy Katarzyny w Petersburgu w 1801 r., i portret Luizy z Hohenzollernów Radziwiłłowej (synowej księstwa).
Cenne uzupełnienie wystawy stanowi katalog, w którym zamieszczone zostały interesujące eseje poświęcone bohaterce
ekspozycji. Iwona Danielewicz opisuje edukację Le Brun, początki jej twórczości i późniejszą karierę oraz życie prywatne,
szkolenie kobiet w założonej przez nią szkole rysunku, człon-

kostwo w prestiżowej Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu,
uczestnictwo w paryskim Salonie, emigrację po wybuchu rewolucji francuskiej (pobyty na Półwyspie Apenińskim, w Wiedniu, Petersburgu, Londynie,
miastach Szwajcarii). Tomasz F. de Rosset z kolei analizie poddaje dzieła malarki zachowane w polskich zbiorach, przybliża relacje artystki m.in. z Radziwiłłami nieborowskimi, Mniszchami, Sapiehami, Czartoryskimi, Lubomirskimi, Lanckorońskimi.
Drugą część katalogu wypełniają reprodukcje i opisy siedmiu wybranych z ekspozycji dzieł namalowanych w latach 1793-1808, w tym portretów Adama Jerzego Czartoryskiego, Pelagii z Potockich Sapieżyny (żony księcia Franciszka Sapiehy), Teresy Czartoryskiej
(żony Henryka Lubomirskiego), wspomniany już Anieli Radziwiłłówny, Heleny z Massalskich Potockiej (córki Józefa Potockiego i Antoniny z Radziwiłłów). Szczegółowe noty zawierają nie tylko podstawowe dane o portretach, ale również historie ich powstania i charakterystykę przedstawionych postaci.
Na końcu katalogu zamieszczona została obszerna bibliografia
oraz lista wszystkich obrazów i rysunków autorstwa Vigée Le Brun
(i jej przypisywanych) z dawnych i obecnych zbiorów polskich.
Publikację można nabyć (cena: 25 zł) w Muzeum w Nieborowie i Arkadii (tel. 46 838 56 35, e-mail: kancelaria@nieborow.art.pl).
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Architektura
obiektów kolejowych
w Polsce

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

K

olejnictwo jest jednym
z głównych czynników
rozwoju cywilizacyjnego
doby nowoczesnej, a budynki kolejowe z dworcami na czele należą do najważniejszych osiągnięć architektonicznych swoich
epok. Pełniły nie tylko funkcję utylitarną, ale także reprezentacyjną,
stając się symbolami nowoczesnych
miast. Dlatego też wiele dworców

kolejowych w Polsce to prawdziwe perły architektury, mające swoją duszę i niepowtarzalny charakter,
kształtowany pieczołowicie przez
wiele lat. Dworce były powodem
dumy mieszkańców miast, a ich urodę uwieczniono na setkach obrazów,
pocztówek i fotografii.
Działania związane z popularyzacją tematyki kolejowej od wielu
lat są podejmowane przez Muzeum

1
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w Rybniku. W 2006 r. Muzeum to
było współorganizatorem obchodów 150-lecia kolei w Rybniku, a od
2011 r. regularnie odbywają się tutaj konferencje naukowe poświęcone historii tego środka komunikacji
w Polsce. Efekty tych obrad prezentowane są w kolejnych publikacjach:
150 lat kolei w Rybniku (pod redakcją Bogdana Klocha, Aleksandry
Grabiec i Dawida Kellera, Rybnik
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wskazanie wartości kulturowych architektury kolejowej z różnych epok
oraz roli, jaką odgrywa w tworzeniu
krajobrazu kulturowego. Całość jest
podzielona na trzy bloki tematyczne: „piękne” (zagadnienia rozwoju architektury kolejowej oraz form i stylów, stosowanych w budynkach kolejowych), „użyteczne” (zagadnienia
rozwiązań funkcjonalnych i ich ewolucji) i „zbędne?” (współczesne zagrożenia i szanse związane z architekturą kolejową). W kolejnych okresach architektura kolejowa podlegała częstym przemianom na skutek
zmian w zakresie obsługi klientów kolei, rozszerzenia potrzeb administracji

kolejowej czy choćby odbudów ze
zniszczeń wojennych. Wraz z dynamicznym rozwojem sieci kolejowej
dworce zmieniały swój kształt, obecnie stanowią nie tylko miejsce odprawy pociągów i pasażerów, ale również
powierzchnie handlowe i nierzadko
centra rozrywki.
Wystawa stawia sobie ponadto za
cel zarysowanie zagrożeń, jakie gromadzą się nad obiektami kolejowymi. W wyniku przemian gospodarczych po 1989 r. wiele obiektów kolejowych zostało pozbawionych swojej funkcji, w związku z czym popadło w ruinę lub bezpowrotnie straciło swój charakter, wiele wreszcie

2
1 | Dworzec w Krzyżu, 1910-1915 (pocztówka
ze zbiorów Michała Pszczółkowskiego)

2 | Portret Friedricha Augusta Stülera,

projektanta mostu kolejowego w Tczewie oraz
tamtejszego dworca (wg Centralblatt der
Bauverwaltung, 1900)

3 | Gmach Królewskiej Dyrekcji Kolei
w Bydgoszczy (w zbiorach Michała
Pszczółkowskiego)
4 | Dworzec w Katowicach, zburzony
na przełomie 2010 i 2011 r., fot. z 2009 r.
(fot. Michał Pszczółkowski)
...............................................................................

2007), Znaczenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa (pod redakcją Dawida Kellera,
Rybnik 2012), Sukcesy i porażki kolei w Polsce: 1918-1989 (pod redakcją Michała Kapiasa i Dawida Kellera, Rybnik 2015). Muzeum było
również współwydawcą pracy Dzieje
kolei w Polsce (pod redakcją Dawida
Kellera, Rybnik 2012).
Od 12 września do 30 listopada
br. w Muzeum w Rybniku czynna jest
wystawa „Piękne, użyteczne, zbędne…
Architektura obiektów kolejowych
w Polsce”. Autorem jej scenariusza jest
historyk architektury Michał Pszczółkowski z Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku.
Celem wystawy jest prezentacja architektury kolejowej jako wartościowego, ale zwykle niedocenianego elementu polskiego krajobrazu,

3
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uległo rozbiórce. To wszystko doprowadziło do degradacji krajobrazu kulturowego, jaki te obiekty współtworzyły. Proces ten trwa, choć jednocześnie obserwujemy coraz liczniejsze, efektowne rewitalizacje reprezentacyjnych dworców dużych miast. Na
początku 2013 r. PKP miało w swoim zasobie 2570 dworców, w tym 640
czynnych; docelowo przedsiębiorstwo chce zachować jedynie 220 czynnych dworców. Budynki kolejowe
poddawane są w związku z tym bezceremonialnym przebudowom, adaptacjom i modernizacjom.
Architektura XIX, a zwłaszcza
XX w. rzadziej podlega ochronie konserwatorskiej, w związku z tym dworce
z tego okresu ulegają przekształceniom
bez uwzględnienia zasad stosowanych
w przypadku architektury zabytkowej. Także i użytkowane obiekty pozostawiają wiele do życzenia, są w brutalny sposób dewastowane, kojarzą
się w efekcie z brudem, bezdomnymi
i narkomanami. Wiele wreszcie obiektów, zwłaszcza mniejszych stacji, od
dawna wymaga działań remontowych.

Taki stan zachowania wynika często
z braku właściwego rozpoznania wartości tych obiektów, mogącej się wyrażać w wysokiej klasy formie architektonicznej, interesującym rozwiązaniu funkcjonalnym czy choćby osobie
projektanta; projekty dworców często powierzano znanym, w tym najwybitniejszym architektom, co dotyczyło
nie tylko reprezentacyjnych gmachów
w dużych ośrodkach miejskich, ale też
stacji wiejskich i małomiasteczkowych.
Tym zagadnieniom i problemom poświęcona jest wystawa w Rybniku.
Należy mieć nadzieję, że rezultatem wystawy będzie popularyzacja tematyki kolejowej, podniesienie stanu wiedzy na ten temat oraz uwrażliwienie na architektoniczną wartość obiektów dworcowych, co jest
niezbędnym warunkiem do skutecznej ochrony tego rodzaju budynków.
Jest to tym bardziej istotne, że znaczną część z nich stanowią obiekty zbyt
młode, by w powszechnym odczuciu pretendować do miana zabytku.
Obecnie można zaobserwować rosnące zainteresowanie architekturą

XX w., w tym dziedzictwa architektury doby PRL, rośnie też zapotrzebowanie na opracowania dotyczące architektury minionego stulecia, sposobów jej wartościowania i zabezpieczania. Ufamy, że wystawa będzie ważnym głosem w dyskusji na ten temat,
umożliwiając lepsze poznanie i zrozumienie „zabytków młodszego pokolenia”, a także odkrycie nowych wartości w architekturze kolejowej.
Wystawie towarzyszyć będzie obszerna publikacja stanowiąca plon
konferencji, która w 2015 r. odbyła się
w Rybniku, a poświęcona była obiektom kolejowym w Polsce – ich architekturze, twórcom, historii i współczesności. Ważnym elementem działań podejmowanych przez Muzeum
winna też być kolejna już konferencja, która odbędzie się 20 października 2016 r. Jej temat to wzajemne relacje między państwem a koleją. Obrady będą transmitowane na muzealnym kanale w portalu Youtube.
Michał Pszczółkowski
Dawid Keller

Spotkanie z książką

KOLEKCJA DZIEŁ SZTUKI LITAWIŃSKICH

W

ystawę czasową „Aby to piękno służyło innym... Kolekcja Olgi i Tadeusza
Litawińskich”, przygotowaną przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu
Dolnym wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, uzupełnia obszerny katalog (384 strony) pod takim samym tytułem, opracowany przez Krzysztofa Przylickiego (więcej o wystawie zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, 2016, s. 66-68).
Wstępem do katalogu jest tekst autorstwa Krzysztofa Przylickiego, opatrzony tytułem-cytatem zaczerpniętym z artykułu opublikowanego w 1985 r.
w „Przeglądzie Tygodniowym” − „Tadeusz Litawiński, architekt z profesji, historyk sztuki z zamiłowania i kolekcjoner piękna z urodzenia…”, w którym zamieszczone zostały podstawowe fakty z życia kolekcjonera i historia tworzenia jego zbioru.
Prezentacja dzieł z wystawy podzielona jest na dziesięć rozdziałów, w których znajdują się bardzo dobrej jakości reprodukcje oraz noty katalogowe (dane o autorach, technice, wymiarach, proweniencji). Rozdziały zatytułowane są według ogólnie przyjętych zasad: Malarstwo (przedstawiono tu 102 obrazy z wystawy, w tym
dzieła pędzla Olgi Boznańskiej, Józefa Brandta, Jacka
i Rafała Malczewskich, Leona Wyczółkowskiego), Rysunek (9 reprodukcji), Grafika (32 reprodukcje), Rzeźba
i metale (52 obiekty), Ceramika (94 obiekty), Wyroby
orientalne (15 obiektów), Szkło (69 obiektów), Varia
(28 przedmiotów, m.in. spinki, laski, pieczęcie do laku,
szkatułki, tabakierki, zegary, meble). Z części poświęco-
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nych malarstwu, rysunkowi i grafice wyodrębnione zostały w kolejny rozdział
prace Wojciech Flecka, przyjaciela i ulubionego artysty Tadeusza Litawińskiego, który był jego mecenasem (wystawę kolekcji Litawińskich uzupełnia pokazywana w Oddziale Kamienica Celejowska wystawa pt. „Galeria Wojciecha
Flecka. Niespełnione marzenie Tadeusza Litawińskiego”).
Osobny rozdział katalogu zawiera próbę rekonstrukcji pierwotnego stanu kolekcji przed 1986 r. i jest to najcenniejsza część publikacji. Dzieła sztuki
tam przedstawione, wymieniane w inwentarzu i korespondencji kolekcjonera,
opublikowane w artykułach i niepublikowane, częściowo nierozpoznane, wpisują Tadeusza Litawińskiego w poczet najwybitniejszych
kolekcjonerów XX w.
W końcowej części publikacji zamieszczony został
tekst autorstwa Bogusława Marka i Ewy Niestorowicz
Sztuka niewidzialna?, w którym przedstawiono teoretyczny komentarz do najnowszych metod udostępniania
twórczości artystycznej niewidomym (wystawie w Muzeum Nadwiślańskim towarzyszy specjalnie przygotowana dla nich ścieżka edukacyjna).
Katalog zawiera również indeks osób, wykaz wystaw,
na których eksponowane były omawiane dzieła, wykaz literatury i netografię (wykaz adresów stron internetowych,
na których znajdują się cytowane w publikacji teksty).
Publikację można kupić (cena: 95 zł) w sklepiku muzealnym Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
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Światowe dziedzictwo
K

olejna, tym razem już czterdziesta sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
rozpoczęła się 17 lipca br.
w Stambule, ale ze względu na
próbę nieudanego zamachu stanu w Turcji została przerwana.

Obrady mają być kontynuowane
w październiku w Paryżu; przewodnictwo Komitetu obejmie
wówczas prof. Jacek Purchla,
reprezentujący Polskę jako gospodarza dorocznej sesji w lipcu
2017 r. w Krakowie.

Na sesji w Stambule umieszczono na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO 21 nowych
wpisów: 12 dóbr kultury, 3 dobra mieszane i 6 dóbr przyrody.
Obecnie na Liście znajdują się
1052 dobra w 165 krajach.

1
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Wśród wpisanych obecnie
dóbr kultury z krajów europejskich znalazły się:
Stećci (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra,
Serbia) − cmentarze pochodzące z późnego średniowiecza. Ich

ROZMAITOŚCI

7
1 | Stećci w Bośni i Hercegowinie
2 | Stanowisko archeologiczne

w Filippi

3 | Dolmeny w Antequera
4 | Stanowisko archeologiczne w Ani
5 | Jaskinia Gorhama na Gibraltarze
6 | Willa Savoye w Poissy
7 | Kaplica Notre Dame du Haut
w Ronchamp

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

największą wartością są rzeźbione kamienne nagrobki. Przypominają nieco starożytne sarkofagi. Wykonane są z jednego bloku kamiennego. Na ogół zlokalizowane są wysoko w górach lub
daleko od miasta. Najstarsze pochodzą z XIV w.
Stanowisko archeologiczne
w Filippi (Grecja) – pozostałości starożytnego miasta. Do
dziś zachowały się ruiny budowli, które w 356 r. p.n.e. wzniósł
Filip Macedoński. Są też pozostałości biblioteki, agory, murów

miejskich, a także późniejszych
świątyń chrześcijańskich. Miasto miało również duże znaczenie w czasach wczesnego chrześcijaństwa; powstała tu pierwsza
wspólnota chrześcijańska w Europie.
Zespół dolmenów w Antequera (Hiszpania) − megalityczne głazy pochodzące prawdopodobnie z czasów neolitu.
W skład zespołu wchodzą stojące obok siebie dolmeny zwane
Menge i Viera oraz oddalony od
nich o 4 km El Romeral.
Stanowisko archeologiczne w Ani (Turcja) – ruiny i zabytki dawnej stolicy Królestwa
Armeńskiego. Czasy świetności
tego miasta przypadały na XI w.
W 1064 r. miasto zostało złupione przez Turków, a w 1319 r.
zniszczone przez trzęsienie ziemi. W obu przypadkach zostało
odbudowane.
Zespół jaskini Gorhama na
Gibraltarze (Wielka Brytania)
– jaskinie, w których zamieszkiwali neandertalczycy. Jaskinia

Gorhama ma 18 m głębokości
i składa się z rozbudowanego
systemu podziemnych korytarzy
oraz trzech odrębnych grot: Vanguard, Hyaena, Bennetta.
Twórczość
architektoniczna Le Corbusiera – wpis
ten obejmuje bogatą twórczość
architekta, będącą wybitnym
wkładem do światowego i europejskiego modernizmu. Le Corbusier uznawał zasadę, że dom
mieszkalny ma być „maszyną
do mieszkania”. Zaprojektował
m.in. we Francji Willę la Roche
(1923), Willę Savoye (1928),
tzw. Jednostkę mieszkaniową
w Marsylii (1947-1952), uznawaną za prototyp współczesnych bloków oraz słynną kaplicę Notre Dame du Haut w Ronchamp (1950-1954), której
asymetryczna konstrukcja stanowi pierwszą zapowiedź postmodernizmu. Jego dzieła znajdują się także w Szwajcarii,
Niemczech, Indiach.
Przedmiotem obrad Komitetu Światowego Dziedzictwa

w Stambule był również stan
ochrony wszystkich dóbr wpisanych na Listę UNESCO, w tym na
Listę Światowego Dziedzictwa
w Zagrożeniu. Spośród miejsc
znajdujących się w Polsce omawiano Auschwitz-Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 1940-1945 oraz Puszczę Białowieską. W przypadku Puszczy Białowieskiej do przyszłorocznej Sesji Komitetu ma powstać przygotowany we współpracy z Białorusią zintegrowany plan zarządzania dla obiektu transgranicznego o wyjątkowej wartości uniwersalnej.
Szczególną uwagę poświęcono też sytuacji dziedzictwa w regionach objętych konfliktem
zbrojnym. Polska wystąpiła z inicjatywą goszczenia międzynarodowej konferencji UNESCO poświęconej zagadnieniu odbudowy miejsc światowego dziedzictwa, które ucierpiały wskutek
konfliktów.
□
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Szanowna Redakcjo!

Z polskiego krajobrazu
znikają zabytki drewniane
P

onad 6 tys. budynków drewnianych w Polsce stanowią
obiekty wpisane do rejestru zabytków. Najliczniejsze wśród nich
są budowle sakralne − kościoły i kaplice katolickie, dzwonnice, unickie i prawosławne cerkwie, zbory ewangelickie, meczety tatarskie, moleny staroobrzędowców. Podobną liczbę
stanowią budynki mieszkalne,
głównie wiejskie chaty. Zachowała się jeszcze grupa obiektów
folwarcznych i gospodarczych.
Dużo mniej przetrwało obiektów
przemysłowych, takich jak wiatraki, kuźnie, młyny wodne, spichlerze, żurawie, mosty, lamusy i tężnie, a także budowli rezydencjonalnych, jak wille i dwory.

zabytki drewniane. Na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO
znajduje się sześć kościołów
drewnianych Małopolski Południowej, osiem drewnianych cerkwi w regionie polskich Karpat
oraz Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze. Na prestiżową listę Pomników Historii wpisano drewniane meczety w Bohonikach i Kruszynianach, a wieża
antenowa w Gliwicach z 1935 r.
to najwyższa budowla drewniana
na świecie.
Niestety, zasób budynków
drewnianych, choć dziś jeszcze liczący setki tysięcy obiektów, kurczy się w błyskawicznym
tempie. Radykalnie zmniejszyła go druga wojna światowa, ale

funkcję, mogą pomagać budować lokalną dumę. Warto zatem
walczyć o zachowanie architektury drewnianej w polskim krajobrazie. Świetnym przykładem na funkcjonowanie obiektów drewnianych w mieście są
Dom Ludowy w Supraślu, prywatne muzeum w Tykocinie czy
Miasto Tkaczy w Zgierzu. Powoli
dostrzegamy drewno jako budulec „ciepły”, ekologiczny, a nawet modny.
W regionach, gdzie docierają turyści, drewniane domy
mogą być powodem odwiedzenia miasteczka. Jeżeli miejscowość ma inny cenny zabytek,
drewniana architektura wzmocni jego pozycję na turystycznym
szlaku, może pomóc zmienić status z miasta „przejazdowego” na
„pobytowe”, czyli to, w którym
wydaje się pieniądze i gdzie powstają nowe miejsca pracy. Dobrym przykładem są też uzdrowiska i miejscowości letniskowe
z drewnianą zabudową.
Uratowanie lub zniszczenie
architektury drewnianej w polskich miastach to sprawa najbliższych lat. Apelujemy więc o jak
............................................................

| Lanckorona, Rynek, pierzeja

południowa, stan w 2013 r.

(fot. Tadeusz Śledzikowski)
............................................................

Rzadkością w tej grupie zabytków są budynki użyteczności publicznej, dworce kolejowe, karczmy czy ratusze.
Najwięcej zabytków drewnianych zachowało się w Polsce Wschodniej i Południowej,
zwłaszcza w Małopolsce i na
Podkarpaciu. Spore zasoby znajdują się również na Podlasiu,
znacznie mniejsze w województwach opolskim, świętokrzyskim
czy kujawsko-pomorskim.
Na świecie wyjątkowo wysoko cenione są polskie sakralne
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i obecnie powoli znika z pejzażu. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy domów mieszkalnych w miastach i na wsi. Były one oczywistym elementem naszego miejskiego krajobrazu, dziś walczą o przetrwanie. Na ich szkodę działa nie tylko czas i zmiany w tkance miejskiej, ale także
niewiedza i uprzedzenia.
Wiele drewnianych domów
ma swoje miejsce w historii
miast. Były świadkami ważnych
wydarzeń. Zadbane, zaadaptowane i wyposażone w ciekawą
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najszybszą pomoc świeckiej architekturze drewnianej.
Narodowy Instytut Dziedzictwa zainicjował audycje o architekturze drewnianej na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia. Przemierzyliśmy Polskę, aby pokazać dobre przykłady, jak Lanckorona, Przemyśl czy
Białowieża, oraz te obiekty, które potrzebują ochrony i wsparcia lokalnych społeczności. Niech
drewniane zostanie z nami!
Wioletta Łabuda-Iwaniak

W odpowiedzi na pytanie dotyczące kamiennego
bloku z niedokończoną płaskorzeźbą przedstawiającą Chrystusa na krzyżu, eksponowanego w Lapidarium Muzeum
Ziemi w Warszawie, pragnę
pokrótce zrelacjonować efekty
mojego „śledztwa” w tej sprawie. W 1954 r., czyli niedługo po uruchomieniu pierwszej
wystawy w Muzeum (1951),
kiedy było ono jeszcze w stadium organizacji, otrzymaliśmy w darze różnego rodzaju kamienie budowlane. Był to
zapewne efekt starań ówczesnego kierownictwa placówki w celu pozyskania nowych
eksponatów. Ofiarodawcami
były m.in. Zarządy Kamieniołomów z Wąchocka i Tumlina
(Góry Świętokrzyskie). Niestety wpisy w założonej wówczas Księdze Inwentarzowej,
dotyczącej kamieni budowlanych, są jeszcze bardzo niedoskonałe i przedstawiają jedynie opisy struktury kamienia oraz wymiary obiektów.
Nie ma tam zatem żadnej informacji o wykutym w bloku
krucyfiksie. Okazy te oczekiwały na pokazanie aż do lat
1975-1976 – wtedy dopiero było tworzone Lapidarium.
Kamienny blok będący przedmiotem naszego zainteresowania z całą pewnością nie
został ukradziony z ziem zachodnich, bowiem jest to…
triasowy piaskowiec z Gór
Świętokrzyskich. Tak się niestety złożyło, że bardzo podobne na pierwszy rzut oka,
triasowe piaskowce świętokrzyskie oraz permskie, dolnośląskie piaskowce ze Słupca ustawione zostały bardzo
blisko siebie i chociaż na tabliczce informującej o piaskowcach świętokrzyskich jest
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pełna informacja o ich zastosowaniu („płyty okładzinowe w budownictwie, nagrobki...”), a ze Słupca nie
(„elementy budowlane i drogowe”),
to rzeczywiście obecne ustawienie tabliczek z informacjami nie jest perfekcyjne i widz może odnieść wrażenie,
że rzeczony okaz pochodzi z Dolnego
Śląska. W najbliższym czasie spróbujemy rozwiązać tę niejednoznaczność
w informacji.
A co z krzyżem? W tamtym czasie, a nawet dużo później, kamieniołomy oprócz pozyskiwania surowca
prowadziły też bardziej zaawansowaną działalność gospodarczą produkując, na indywidualne zamówienia, np.
formatki kamienia okładzinowego,
ale również płyty nagrobne. Z bardzo
dużym prawdopodobieństwem płyta
z wykutym Chrystusem to efekt takiego zamówienia. Dlaczego zatem nie
została z kamieniołomu odebrana?
Płyta nie jest idealna i zapewne została odrzucona w trakcie kontroli technicznej. A może zleceniodawca zrezygnował z zakupu i nie udało się znaleźć nowego odbiorcy? Tak czy inaczej jako obiekt zbędny w kamieniołomie, wraz z innymi okazami piaskowca został przekazany Muzeum Ziemi.
W tej sytuacji nie możemy również
podać nazwiska twórcy płaskorzeźby,
ale z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością nie był to artysta
rzeźbiarz, raczej bezimienny rzemieślnik (kamieniarz) zatrudniony w kamieniołomie i realizujący takie zamówienia.
To prawda, że Muzeum Ziemi jest
placówką, na terenie której na wystawie kamienia budowlanego zainteresowanie skupione jest przede wszystkim na skale, nie na dziełach sztuki,
ale taka właśnie jest podstawowa misja naszego muzeum.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Szczęsny
dyrektor Muzeum Ziemi PAN
w Warszawie

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:
Mateusz Cichoń z Kluczy – Ziemia Obiecana. Miasto i nowoczesność, katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski, wyd. Muzeum Historii Polski, Warszawa 2015
Mirosława Czerwińska-Kożuch z Miłobądza – Zygmunt Wielowiejski, Hermann Krone i inni. Wrocław
na fotografii 1840-1900, wyd. Wydawnictwo VIA NOVA, Wrocław 2014
Agnieszka Krukowska z Koszalina − Pamięć utrwalona. Dary i nabytki Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z lat 2003-2014, katalog wystawy, wyd. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Łódź 2015
Jadwiga Narożnik z Pruszcza Gdańskiego – Aby to piękno służyło innym… Kolekcja Olgi i Tadeusza
Litawińskich, katalog wystawy, wyd. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Lublin 2016
Katowicki Oddział Regionalny PTTK – Galeria Mistrzów Polskich, wyd. Muzeum Miasta Łodzi, Łódź
2016 oraz Sacrum Poloniae Iubileum 966-2016, katalog wystawy, wyd. Zamek Królewski w Warszawie,
Warszawa 2016

PRENUMERATA
W 2016 r. ukaże się 6 numerów „Spotkań z Zabytkami” w cenie 17 zł każdy. W wypadku 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 dostarczana przesyłka. Dane można też przesłać pocztą elektroniczną na adres:
prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl. Najprostszą metodą zamówienia prenumeraty 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.

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

potrafisz wymienić
choć jeden?
www.zabytek.pl

