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W	tym	numerze	 na	 pierwszych	 stronach,	 w	 całości	 poświęconych	 „Spo-
tkaniom	 na	Wschodzie”,	 artykułami	Kudak – najdalsza twierdza Rze-
czypospolitej (s.	4-7)	i	Pamiątkowa tablica	(s.	7)	żegnamy	się	już	z	ob-

chodzonym	w	ubiegłym	roku	Rokiem	Henryka	Sienkiewicza.	Artykułem	Wileń-
ski nagrobek Józefa Bielińskiego (s.	15-17)	żegnamy	się	także	z	Jubileuszem	
200-lecia	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Przed	nami	kolejne	ważne	 jubileusze,	
kolejni	bohaterowie	i	wydarzenia.

W	związku	 z	przypadającą	w	bieżącym	 roku	200.	 rocznicą	 śmierci	 Tadeusza	
Kościuszki	(1746-1817)	Sejm	RP	zdecydował	o	ustanowieniu	2017	r.	Rokiem	Ta-
deusza	 Kościuszki.	 Jak	 przypomniano	w	 uchwale,	 przywódca	 ogólnonarodowe-

go	 powstania,	 zwanego	 insurekcją	 kościusz-
kowską,	zajmuje	szczególne	miejsce	w	pante-
onie	narodowych	bohaterów.	Posłowie	zazna-
czyli,	że	jest	on	symbolem	wolności	i	wzorem	
patrioty	nie	tylko	dla	obywateli	Rzeczypospo-
litej	Polskiej.	I	rzeczywiście,	rocznica	ta	zosta-
ła	zauważona	i	podniesiona	do	wysokiej	ran-
gi	 wydarzenia	 także	 poza	 granicami	 kraju.	
Już	w	listopadzie	2015	r.	na	38.	sesji	Konfe-
rencji	Generalnej	UNESCO	w	Paryżu	uchwalo-
no,	że	wśród	53	ważnych	 rocznic	obchodzo-
nych	w	 latach	 2016-2017	 na	 całym	 świecie	
będą	dwie	polskie:	 ta	związana	z	Tadeuszem	
Kościuszką	 i	 jeszcze	 jedna,	odnosząca	się	do	
Ludwika	Zamenhofa	(1859-1917),	twórcy	ję-
zyka	międzynarodowego	esperanto,	upamięt-
niająca	 stulecie	 jego	 śmierci.	 Przygotowu-
jąc	kolejne	numery	naszego	miesięcznika,	bę-
dziemy	pamiętać	o	obu	tych	wybitnych	posta-
ciach	naszej	historii.

Tymczasem,	oddając	do	rąk	Czytelników	pierwszy	tegoroczny	numer	„Spo-
tkań	z	Zabytkami”,	pozostawiamy	za	 sobą	cały	czterdziestoletni	dorobek	wy-
dawniczy	oraz	wypracowaną	w	tym	czasie	tradycję	pisma.	Myśląc	jednak	o	dniu	
dzisiejszym,	 a	 także	 o	 przyszłości,	 zatrzymujemy	 w	 dobrej	 pamięci	 płynące	
z	tych	doświadczeń	najważniejsze	wyzwania.	Dziękujemy	przy	tym	wszystkim,	
którzy	z	okazji	jubileuszu	przysłali	nam	gratulacje	i	przekazali	miłe	słowa.	Ko-
rzystamy	wreszcie	 ze	 szczególnego	prawa	przynależnego	 jubilatom,	 składając	
w	 tym	miejscu	nasze	najserdeczniejsze	podziękowania	wszystkim	 instytucjom	
za	 dotychczasową	współpracę.	 Szczególne	 podziękowania	 kierujemy	 do:	Mu-
zeum	Narodowego	w	Warszawie,	w	Krakowie,	w	Kielcach	i	we	Wrocławiu,	Fun-
dacji	XX.	Czartoryskich	w	Krakowie,	Muzeum	Zamoyskich	w	Kozłówce,	Bibliote-
ki	Narodowej,	Gabinetu	Rycin	Biblioteki	Uniwersytetu	Warszawskiego,	Muzeum	
Warszawy,	Muzeum	Pałacu	Króla	 Jana	 III	w	Wilanowie,	Muzeum	Łazienki	Kró-
lewskie	w	Warszawie,	Zamku	Królewskiego	na	Wawelu	–	Państwowych	Zbiorów	
Sztuki	w	Krakowie	oraz	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie	–	Muzeum.	W	tak	do-
borowym	gronie	przyjaciół	łatwiej	nam	realizować	naszą	misję.

NA	OKŁADCE:	
Sklepienie	kopuły	 
w	Zakładzie	
Przyrodoleczniczym	
„Wojciech”	w	Lądku-Zdroju	
(zob.	artykuł	na	s.	43-49).

(fot. Krzysztof Spałek)

Antoine Maurin wg rysunku Antoniego Ziemięckiego, 
„Tadeusz Kościuszko”, 1856, litografia dwubarwna, nakład 
Franciszka Daziary w Warszawie, Zakład Litograficzny 
Rose-Josepha Lemerciera w Paryżu (w zbiorach Biblioteki 
Narodowej)
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ODNOWIENIE	PANORAMY	
RACŁAWICKIEJ
Przeprowadzone zostały prace konser-
watorskie przy Panoramie Racławickiej, 
dziele Jana Styki i  Wojciecha Kossaka 
z  lat 1893-1894. Polegały one głównie 
na odkurzeniu płótna od strony lica i od-
wrocia oraz oczyszczeniu powierzchni 
środkiem chemicznym. Wykonano rów-
nież korektę naprężenia płótna, a także 
korektę dublażu, kitów i  punktowania. 
W przypadku sztucznego terenu, oprócz 

odkurzenia, podklejono ruchome części 
i wymieniono fragmenty szaty roślinnej. 
Konserwatorzy wzmocnili powierzchnię 
sztucznego terenu oraz dokonali niewiel-
kich korekt jego konfiguracji. Wykonano 
też barwne retusze. 
Panorama Racławicka – Oddział Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu zapra-
sza zwiedzających szczególnie teraz, po-
nieważ rok 2017 ogłoszony został przez 
UNESCO i  Sejm RP „Rokiem Kościusz-
kowskim”. 

RENOWACJA	MAŁOPOLSKICH	
KAPLICZEK	
W ubiegłym roku odnowiono 50 kapli-
czek stojących przy drogach i  szlakach 
turystycznych w  Małopolsce. Najstar-
sze poddane renowacji obiekty pocho-
dzą z XVII i XVIII w. Wszystkie wpisały 
się w krajobraz tego regionu. Zawieszo-
ne na drzewach, postawione przy dro-
gach czy szlakach turystycznych sta-
nowią zapis historii, świadectwo wiary 

i  często zachwycające przykłady sztu-
ki ludowej. Z każdą z kapliczek związa-
ne są nie tylko wydarzenia historyczne, 
ale też legendy, które mieszkańcy prze-
kazują sobie z ust do ust. Najstarsza ka-
pliczka wśród odnowionych w  ubie-
głym roku znajduje się w  Łowczówku. 
Wzniesiona została około 1658 r., praw-
dopodobnie z fundacji rodziny Jastrzęb-
skich, właścicieli miejscowego dwo-
ru. Konkurs „Kapliczka”, skierowany do 

samorządów, zor-
ganizowany zo-
stał w 2009  r. i  od 
tego czasu 180 ka-
pliczek odzyskało 
dawny blask. 

GALERIA	SZTUKI	DAWNEJ	
W	MUZEUM	NARODOWYM	
W	WARSZAWIE
W Muzeum Narodowym w Warszawie 22 
grudnia ubiegłego roku została otwar-
ta Galeria Sztuki Dawnej. Prezentowane 
w niej są słynne dzieła artystów europej-
skich i staropolskich. Wśród nich obrazy 
Sandra Botticellego, Giovanniego Belli-
niego, Jacoba Jordaensa, Lucasa Cra-
nacha Star-
szego, Tinto-
retta czy ma-
larzy z  kręgu 
R e m b r a n d -
ta. Można też 
tu zobaczyć 
cenne obiek-
ty ze zbiorów 
sztuki zdobni-
czej oraz dzie-
ła rzeźby, ry-
sunku i  grafi-
ki. Nowa Ga-
leria Sztu-
ki Dawnej odchodzi od tradycyjnego 
dyskursu historii sztuki, który rozdzie-
lał „wysoką” sztukę obrazową – ma-
larstwo, rzeźbę, rysunek i grafikę – od 
rzemiosła artystycznego, uznając je za 
dziedzinę użytkową. Zestawia ze sobą 
różne gatunki sztuki i ukazuje najważ-
niejsze przestrzenie życia społecznego 
dawnej Europy – kulturę dworską, kul-
turę religijną i  kulturę miejską – ukła-
dając je w spójną opowieść o dawnych 
epokach. 

ARCYDZIEŁA	ŚWIATOWEGO	
MALARSTWA	PO	KONSERWACJI
W listopadzie ubiegłego roku zakończy-
ły się kompleksowe prace konserwator-
skie przy dwóch arcydziełach malarstwa 
światowego znajdujących się w polskich 
zbiorach: namalowanej przez Domeni-
kosa Theotokopulosa, zwanego El Gre-
co, „Ekstazie św. Franciszka” i „Portrecie 
Stanisława Kostki Potockiego na koniu” 
autorstwa francuskiego mistrza doby 
klasycyzmu − Jacques’a Louisa Davida.
W czasie prac przy obrazie El Greca naj-
ważniejsze z odkryć to – zdaniem Janu-
sza Czopa, głównego konserwatora za-
bytków Muzeum Narodowego w Krako-
wie − odsłonięcie na marginesach płót-
na autorskiej warstwy malarskiej, skut-
kiem czego obraz powiększył się o 4 cm 
na szerokość i o 2 cm na wysokość. Po-
nadto odkryto trzecie słowo sygnatury 
El Greca – „epoiei” (wykonał). Można 
teraz przeczytać cały podpis: „Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος ἐποίει” (Doménicos Theoto-
cópoulos epoiei). Odsłonięto też i  wy-
eksponowano czerwone linie, które są 
promieniami boskiego światła nakiero-
wanymi na stygmaty świętego. Potwier-
dziło się także podejrzenie, że styg-
mat na habicie św. Franciszka nie był 

dziełem El Greca, lecz został namalo-
wany później i  konserwatorzy podjęli 
decyzję o jego usunięciu.
Specjaliści z  Muzeum Narodowego 
w  Krakowie przebadali, odrestaurowa-
li i  zabezpieczyli dzieło El Greca zgod-
nie ze współczesnymi standardami. Po-
nadto zaprojektowano i wykonano stylo-
wą ramę, która m.in. pełnić będzie funk-
cję ramy mikroklimatycznej, zabezpie-
czającej arcydzieło przed rozmaitymi za-
grożeniami. 
Z kolei konserwacja „Portretu Stanisła-
wa Kostki Potockiego na koniu”, dzie-
ła Jacques’a Louisa Davida, przeprowa-
dzona przez specjalistów w Muzeum Pa-
łacu Króla Jana III w Wilanowie, również 
znacznie poszerzyła wiedzę o tym zabyt-
ku. Dzięki zastosowaniu tradycyjnych 
oraz najnowocześniejszych metod ba-
dawczych udało się nie tylko potwierdzić 
warsztat mistrza, lecz także wnieść wie-
le nowych cennych informacji dotyczą-
cych burzliwych dziejów portretu. Obec-
nie „Portret Stanisława Kostki Potockie-
go na koniu” jest eksponowany w  Sali 
Białej pałacu w Wilanowie.
Więcej na temat konserwacji obu arcy-
dzieł w  kolejnych numerach „Spotkań 
z Zabytkami”.

Sandro Botticelli, „Madonna 
z Dzieciątkiem, świętym Janem 
Chrzcicielem i aniołem”, 
ok. 1480-1510

Fragment Panoramy Racławickiej

Odnowiona kapliczka 
w Łowczówku
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KONSERWACJA	ZWIEŃCZENIA	
OŁTARZA	WITA	STWOSZA
Zakończyły się badania i  konserwa-
cja zwieńczenia ołtarza Wita Stwosza 
w kościele Mariackim w Krakowie. Pra-
ce, które trwały ponad rok, prowadzo-
ne były w specjalnie urządzonej pracow-
ni za ołtarzem. Rzeźby, elementy archi-
tektoniczne i snycerskie zwieńczenia zo-
stały przez specjalistów oczyszczone, 
usunięto wtórne przemalowania, uzu-
pełniono ubytki. Podczas prac stosowa-
no współczesne, interdyscyplinarne me-
tody konserwatorskie, m.in. używano la-
serów. Badacze ustalili, że 90% elemen-
tów architektonicznych zwieńczenia jest 
oryginalnych; wcześniej sądzono, że są 

to w dużej mierze dziewiętnastowieczne 
rekonstrukcje. Kompleksowa konserwa-
cja i  badania dzieła Wita Stwosza mają 
trwać do 2020-2021 r. 

KOLEKCJA	KSIĄŻĄT	CZARTORYSKICH	
WŁASNOŚCIĄ	NARODU	POLSKIEGO

Od 29 grudnia 2016 r. Kolekcja Książąt 
Czartoryskich jest własnością narodu 
polskiego. W polskich zbiorach zna-
lazły się takie dzieła sztuki światowej 
klasy, jak m.in. „Dama z gronostajem” 
Leonarda da Vinci i „Krajobraz z miło-
siernym Samarytaninem” Rembrand-
ta. Cała kolekcja liczy 86 tys. obiektów 
muzealnych (poza ogólnie znanymi 
dziełami sztuki są to m.in. buławy het-
mańskie, trofea wiedeńskie, pamiąt-
ki po Tadeuszu Kościuszce i generale 
Karolu Ottonie Kniaziewiczu, maska 

pośmiertna Chopina) oraz 250  tys. 
obiektów bibliotecznych: książek, sta-
rodruków i rękopisów, a wśród nich 
bezcenne dla dziedzictwa kulturowe-
go Polski: akt unii polsko-litewskiej 
w Horodle (1413), akt hołdu pruskiego 
(1525) czy rękopisy Kronik Jana Dłu-
gosza.
„Dama z gronostajem” i „Krajobraz 
z  miłosiernym Samarytaninem” już 
niebawem (do czasu zakończenia re-
montu Muzeum Książąt Czartoryskich) 
mają być eksponowane w krakowskich 
Sukiennicach, w których od wielu lat 
funkcjonuje oddział Muzeum Narodo-
wego w Krakowie.  

MIĘDZY	BRATYSŁAWĄ	A	KRAKOWEM
W Muzeum Narodowym w Krakowie 
w dniach od 10 lutego do 23 kwiet-
nia br. czynna będzie wystawa „Ba-
rok między Bratysławą a Krakowem”. 
Dzięki współpracy krakowskiego mu-
zeum ze Słowacką Galerią Narodową 
po raz pierwszy w Polsce zagoszczą na 
niej bezcenne obrazy i rzeźby z braty-
sławskich zbiorów. Wystawy dopełnią 

zabytki z Austrii, Czech, Węgier, Ukra-
iny i – oczywiście – Polski. Pokazane zo-
staną prace najsłynniejszych artystów 
tego okresu, działających w naszej  
części Europy, jak Jan Kupecký czy 
Franz Xaver Messerschmidt. Nie za-
braknie również barokowych osobli-
wości, jak portrety pośmiertne czy od-
dane z fotograficzną precyzją martwe 
natury.

FOTOGRAFIE	RODZINNE	HRABIÓW	
SIERAKOWSKICH
W Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Wa-
plewie Wielkim czynna jest (do 9 czerw-
ca br.) wystawa „Z albumu rodzinnego 
hrabiów Sierakowskich”. Pokazane na 
niej fotografie pochodzą z dwóch kolek-
cji: Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Wa-
plewie Wielkim i Archiwum Państwowe-
go w  Krakowie. Te prezentowane nad-
zwyczaj interesujące zbiory pozwalają 
wejrzeć w dzieje ludzi wymazanych z hi-
storii, w  życie warstwy społecznej, któ-
ra zniknęła. Dokumentują spotkania ro-
dzinne z  krewnymi ze strony hr. Hus-
sarzewskich, ks. Lubomirskich i  ks. Sa-
piehów, widoki parku i pałacu waplew-

skiego, wnętrza i  fragmenty kolekcji ar-
tystycznej. Pokazują zarówno dzień po-
wszedni – z  zajęciami szkolnymi, dzia-
łalnością społeczną, codziennymi zaba-
wami dzieci i  obecnością ukochanych 
zwierząt, jak i  odświętny – upamiętnia-
jący jubileusze, śluby i uroczystości cha-
rakterystyczne dla życia ziemiańskiego. 
Przed naszymi oczami przesuwają się fo-
tograficzne portrety członków rodziny, 
nierzadko wykonane w  znanych atelier, 
m.in. Walerego Rzewuskiego, Józefa Se-
balda czy braci Bernarda i Jakuba Hen-
nerów.

REMONT	NA	ZAMKU	W	NIEMODLINIE	
Zakończono prace remontowe na zam-
ku w  Niemodlinie; budowla powsta-
ła w 1313 r. Przede wszystkim skoncen-
trowano się na wymianie połaci dacho-
wej, pokrytej dachówką. Oprócz wy-
miany dachówki prace polegały na za-
bezpieczeniu konstrukcji więźby dacho-
wej, elementów konstrukcyjnych (ściany, 
stropy, mury, sklepienia, filary) oraz tyn-
ków na elewacji. Mimo przeprowadzo-
nego remontu cały czas była możliwość 
zwiedzania części obiektu. Do tej pory 
obecny właściciel zabytku – firma A&A 
Marketing zabezpieczył basztę bramną 

i krypty, zainstalował oświetlenie budyn-
ku, wzmocnił ściany budowli. 

Fragment ołtarza Wita Stwosza po konserwacji

Zamek w Niemodlinie w trakcie remontu

Elias Mögel (?), 
„Trompe-l ’œil  

z szafą 
i kolekcją 

biskupa Pavla 
Forgacha 

z Gimesza”, 
przed 1757, 

obiekt 
na wystawie

Maria i Adam Sierakowscy jako narzeczeni, 
fot. z XIX w. – eksponat  z wystawy
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Guillaume Le Vasseur de Beauplan 
oraz pułkownik Jean de Marion, mia-
nowany dowódcą Kudaku. Załogę 
stanowiło dwustu zaciężnych drago-
nów. Pierwszy fort kudacki nie prze-
trwał długo, w nocy z 23 na 24 sierp-
nia 1635 r. zajęty przez Kozaków pod 
wodzą Iwana Sulimy. Zaskoczeni dra-
goni zostali wyrżnięci, de Marion 
okrutnie zamordowany. Gdy hetman 
wysłał ekspedycję karną, kozacka star-
szyzna wydała Sulimę, który został 
skazany i ścięty w Warszawie.

Koniecpolski niezwłocznie roz-
począł starania o  fundusze na budo-
wę twierdzy dość potężnej, by mo-
gła spełniać przeznaczone jej zada-
nia. Panując nad żeglugą na Dnieprze 
i nadrzecznymi szlakami na obu brze-
gach, miała z jednej strony strzec kraju 

Wielce by się zadziwił, 
a i  zasmucił imć pan 
Krzysztof Grodzic-
ki, żołnierz znamieni-

ty, gdyby odwiedził dziś Kudak nad 
Dnieprem, gdzie 370 lat temu przez 
pięć miesięcy twierdzy przed Koza-
kami bronił. Zadziwił – bo na góru-
jącym nad reliktami umocnień okaza-
łym obelisku zobaczyłby napis w języ-
ku rosyjskim, znanym mu nieco z wo-
jen moskiewskich: „W tym miejscu 
hetman / Bohdan Chmielnicki / z woj-
skiem zaporoskim / wziął szturmem 
polską / twierdzę Kodak / 24 kwietnia 
1648 roku”. A zasmucił, że Rzeczpo-
spolita godzi się, by ten kłamliwy na-
pis był jedynym epitafium dzielnej za-
łogi najdalej na wschód wysuniętej 
kresowej fortecy.

Wiosną 1635  r. z  inicjatywy het-
mana wielkiego koronnego Stanisła-
wa Koniecpolskiego na wysokim pra-
wym brzegu Dniepru, na granicy Za-
poroża, rozpoczęto budowę niedu-
żego fortu – reduty z  dwoma półba-
stionami (45 x 53 m). Miejsce wy-
brane zostało znakomicie, w  zakolu 
rzeki, zwężającej tu swe koryto, na-
przeciwko ujścia Samary, na wysoko-
ści pierwszego porohu, czyli skalnego 
progu utrudniającego żeglugę. Poroh 
ów zwano Kudackim, Kodackim lub 
Kojdackim, stąd nazwa fortu – Ku-
dak lub Kodak. Zbudowali go dwaj 
Francuzi w  służbie Rzeczypospolitej, 

przed najazdami Tatarów, z drugiej po-
wstrzymywać Kozaków przed łupież-
czymi wyprawami na Krym, co pro-
wokowało konflikty z Turcją. Zgodnie 
z  zasadami staroholenderskiej szkoły 
fortyfikacji bastionowej, zapewne we-
dług planów Johanna Plei tnera wznie-
śli ją inżynierowie wojskowi Fryde-
ryk Getkant i  Eliasz Arciszewski. Dla 
wspomożenia i  zabezpieczenia prac 
hetman przybył do Kudaku z  cztero-
tysięczną armią. Widać to na sporzą-
dzonym przez Getkanta planie: nowa 
twierdza w  centrum, z  prawej zrujno-
wany fort, a u góry, czyli na południe 
(plan jest zorientowany „na odwrót”) 
– oszańcowany obóz wojskowy.

Twierdza Kudak została ukończo-
na najpewniej latem 1639  r. Czwo-
roboczna (207 x 210 m), miała dwa 

Kudak – najdalsza 
twierdza Rzeczypospolitej

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

1 | Twierdza	w	Kudaku	na	planie	Fryderyka	
Getkanta,	1639 1
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bastiony i  dwa półbastiony, bramę 
w  kurtynie zachodniej, a od strony 
Dniepru dostosowany do przebiegu 
linii brzegowej tzw. front kleszczowy 
(wklęsłe odcinki fortyfikacji umożli-
wiały ostrzał skrzydłowy). Otaczały 
ją wysokie wały ziemne z  przedpier-
siami, z trzech stron suche fosy (a od 
rzeki skalne urwisko) i  dwa rzędy 
częstokołów. Wewnątrz znajdował 
się majdan o  boku 135 m, budynek 
komendy i  arsenał, koszary, warszta-
ty i  stajnie. Trzy kilometry na połu-
dniowy zachód stała wysoka drew-
niana wieża obserwacyjna ze sta-
łą obsadą. Załoga liczyła około sze-
ściuset żołnierzy: pięć kompanii dra-
gonów i  chorągiew jazdy (kozackiej, 
potem może pancernej). Dział było 
początkowo jedenaście, ale liczba ta 
wzrosła, gdy w Kudaku założono je-
den z  arsenałów (cekhauzów) arty-
lerii koronnej. Przy wałach powstała 
osada zwana Słobódką, na którą skła-
dało się kilkadziesiąt domków, lepia-
nek i ziemianek. Tu nocować musie-
li spóźnieni goście, bo od zachodu do 
wschodu słońca nikogo do twierdzy 
nie wpuszczano. W 1639 r. przybyli 
dominikanie z ojcem Fabianem Ma-
liszewskim i  na Słobódce zbudowa-
li skromny kościółek z  otoczonym 
czcią obrazem Matki Bożej Różań-
cowej, a w 1643 r. niewielki klasztor 
z fundacji Władysława IV.

Pierwszym komendantem został 
Jan Wojsław Żółtowski, ale w 1640 r. 
utonął w  Dnieprze. Na jego miejsce 
hetman mianował Krzysztofa Gro-
dzickiego herbu Łada, który wojsko-
we doświadczenie zdobywał w wojnie 
ze Szwedami na Pomorzu. Znakomity 
literacki portret tego kresowego ryce-
rza znajdziemy w Sienkiewiczowskim 
Ogniem i mieczem. Podążając na Sicz 
jako poseł kniazia Jaremy, Jan Skrze-
tuski zatrzymuje się w Kudaku i spo-
tyka komendanta:

„Był to człowiek pięćdziesięcioletni, 
jednooki jak cyklop i posępny, bo siedząc 

w pustyni na końcu świata i nie widu-
jąc ludzi zdziczał, a sprawując nieogra-
niczoną władzę nabrał powagi i  suro-
wości. Twarz mu przy tym zeszpeciła 
ospa, a ozdobiły nacięcia szabel i blizny 
od strzał tatarskich, podobne do białych 
piętn na ciemnej skórze. Był to jednak 
żołnierz szczery, czujny jak żuraw, któ-
ry ustawicznie oczy miał w  stronę Ta-
tarów i  Kozaków wytężone. Pijał tyl-
ko wodę, nie sypiał, jak siedm godzin 
na dobę, częstokroć zrywał się w  nocy, 
by obaczyć, czy straże dobrze wałów 

pilnują […]. Dla Kozaków wyrozu-
miały, choć groźny, zyskał sobie ich sza-
cunek. Gdy zimą głodno bywało na Si-
czy, zbożem ich wspomagał”.

Gdy w  kwietniu 1648  r. Chmiel-
nicki na czele Kozaków i Tatarów ru-
szył z  Siczy przeciw wojskom Rze-
czypospolitej, początkowo Kudak 
ominął, idąc lewym brzegiem, wie-
dział bowiem, że z  marszu twierdzy 
nie zdobędzie. Nie było więc zwycię-
skiego szturmu 24 kwietnia, wkrót-
ce rozpoczęło się natomiast regularne 

2 | Bastion	południowo-wschodni,	drzeworyt	
Marcelego	Wiśniewskiego,	„Kłosy”	nr	633,	1877

3 | Narożnik	bastionu	południowo-wschodniego

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

2

3
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oblężenie. Załoga musiała wcześniej 
ulec uszczupleniu, skoro 9 maja Gro-
dzicki pisał do hetmana, że ma czte-
rystu żołnierzy tam, gdzie i  ośmiu-
set miałoby co robić. Szturmujący 
Kozacy ponosili ciężkie straty, sięga-
jące w  sumie czterech tysięcy ludzi. 
Chmielnicki odwołał w końcu ich do-
wódcę Prokopa Szumiejkę, którego 
zastąpił pułkownik korsuński Mak-
sym Nestorenko, ale i  to nie zmieni-
ło sytuacji.

Mimo że w  twierdzy zapano-
wał głód, a po klęsce pod Piławcami 
(23-24 września) nie można było li-
czyć na odsiecz, Grodzicki trwał na 
posterunku aż do wyczerpania amu-
nicji. Jak ponoć mawiał, „tego powie-
trza, którym tchnę, i tego kawałka zie-
mi, co ma być moim grobem, nikt mi 
nie potrafi zabronić”. Doprowadziw-
szy opór do ostatecznych możliwych 
granic, po pięciu miesiącach, pod ko-
niec września 1648 r. skapitulował na 
honorowych warunkach. Załoga mia-
ła być wolna i  bezpiecznie doprowa-
dzona do swoich. Punkt drugi mó-
wił: „Abyśmy z  chorągwiami rozwi-
nionymi, z  bębnami, lontami zapalo-
nymi i  ze wszystkim zwyczajnym na-
szym orężem wychodzili” (M. Dubiec-
ki, Kudak. Twierdza kresowa i jej oko-
lice, Warszawa 1900).

Umowa nie została dotrzyma-
na, choć Nestorenko zaprzysiągł, 
że w  przypadku jej złamania „niech 

na mnie Pan Bóg i  na wszystkie woj-
sko zaporoskie wszystkie plagi […] ze-
śle”. Żołnierzy obrabowano i  uwię-
ziono, wielu zostało zabitych, inni 
umarli z  ran i  głodu. Dominikanów 
przewieziono na lewy brzeg i zamor-
dowano – ich grób jeszcze w XIX w. 
zwany był „Jackową mogiłą” (od 
św. Jacka Odrowąża, patrona zako-
nu). Grodzicki trafił do monastyru 
w Trechtymirowie, skąd uwolniła go 
w sierpniu 1649 r. ugoda zborowska. 
W 1652 r. walczył pod Batohem i cu-
dem ocalał z rzezi jeńców. Mianowa-
ny „starszym nad armatą”, czyli gene-
rałem artylerii koronnej, w  1655  r. 
bronił Lwowa przed rosyjsko-kozac-
ką armią, a potem odbijał Warszawę 
z rąk szwedzkich. W 1658 r., na rok 
przed śmiercią, został kasztelanem 
kamienieckim, czyli senatorem Rze-
czypospolitej.

Kudak, zajęty przez Kozaków, po 
ugodzie perejasławskiej (1654) zna-
lazł się w  granicach Rosji. Na mocy 
traktatu rosyjsko-tureckiego z 1711 r. 
twierdza została zlikwidowana, ale 
nie zburzona, stopniowo wrasta-
jąc w krajobraz. W XVIII w. powsta-
ła obok wieś Stare Kodaki, a na miej-
scu wieży osada Niemieckoje (pamię-
tano o  niemieckich żołnierzach z  za-
łogi Grodzickiego). Dziś jest tam lot-
nisko, a nazwa brzmi Awiatorskoje. 
Pod koniec stulecia kilkanaście kilo-
metrów w górę rzeki założone zostało 

miasto Jekaterynosław (od imienia ca-
rycy Katarzyny), w  1926  r. przemia-
nowane na Dniepropietrowsk. Od 
maja 2016  r. miasto nazywa się Dni-
pro, czyli Dniepr. Łatwo stąd doje-
chać do Starych Kodaków, leżących 
tuż za jego granicami.

W XIX  w. bywali tu polscy kra-
joznawcy. „Ogólny kontur wałów za-
chował się do dziś wybornie” – pisał 
w  1877  r. w  „Kłosach” Marian Du-
biecki, który dwa lata później wydał 
jedyną jak dotąd monografię Kudaku 

4 | Relikty	bastionu	południowo-zachodniego	
od	strony	majdanu

5 | Obelisk	rosyjski	z	1910	r.

(zdjęcia: 3-5 – Jarosław Komorowski)

................................................................................
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(wznowioną w  1900). Drzeworyt 
wówczas wykonany ukazuje bastion 
na widocznej jeszcze podstawie z po-
tężnych głazów. Na majdanie sta-
ły wtedy chłopskie chaty i  dom kup-
ca Zwierowa. Parę lat wcześniej w zie-
mi odnaleziono zagwożdżone dzia-
ła, ukryte przez obrońców, a okolicz-
ni miłośnicy „starożytności” przecho-
wywali różne pamiątki. W 1910 r. ro-
syjscy nacjonaliści, kokietując ukra-
ińskich „pobratymców”, postawili na 
najlepiej zachowanym południowo- 
-wschodnim bastionie granitowy obe-
lisk z napisem zacytowanym na wstę-
pie. W latach 1931-1934 wody Dnie-
pru, spiętrzone o 37,5 m przez hydro-
elektrownię, zatopiły porohy i  roz-
ległe tereny Zaporoża, ale bastiony 
i  wały twierdzy przetrwały w  całości 
do drugiej wojny światowej.

W 1944  r. w  miejscu związanym 
z  dziejami Polski i  Kozaczyzny wła-
dze sowieckie uruchomiły kamienio-
łom granitu. Przez pół wieku eksplo-
atacja pochłonęła blisko dwie trze-
cie terytorium twierdzy. Zakład zo-
stał zamknięty w 1994 r. To, co z Ku-
daku ocalało – dwa południowe ba-
stiony z  zachowaną częściowo kur-
tyną i  fragment majdanu, urywający 
się ku rzece kilkudziesięciometrową 
ścianą kamieniołomu, w niepodległej 
Ukrainie uznano za pomnik historii. 
Dawne wyrobisko zalała woda, two-
rząc sztuczne jezioro. Przy wejściu, 
wiodącym dziś przez przekop w  kur-
tynie, obok głazu z  tablicą informu-
jącą o  statusie zabytku stanęła plan-
sza z graficzną rekonstrukcją twierdzy, 
obecnie niestety zniszczona. We wsi 
jest jeszcze zdewastowany cmentarz, 
zwany „kozackim” – w  istocie para-
fialny przy nieistniejącej cerkwi Ar-
chanioła Michała (nagrobki z przeło-
mu XIX i XX w.) Na jego skraju wid-
nieje kamienna płyta z ukraińskim na-
pisem: „Na cześć Kodackiej fortecy, za-
poroskiej twierdzy podczas wyzwoleń-
czych zmagań 1648-1654 odrodzo-
ne państwo ukraińskie”. Okres 1639-
-1648, zakończony bohaterską obro-
ną polskiej załogi, jak dotąd upamięt-
niony nie został.

Jarosław Komorowski

/ PISARZOWI NOBLIŚCIE / W SET-
NĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI / LITWINI 
I POLACY”. Następnie uczestnicy ob-
chodów zasadzili w centrum Wodok-
tów sto dębów, zakładając tym samym 
przyszły park pamięci Henryka Sien-
kiewicza.

19 i 20 września w Domu Kultu-
ry odbyła się konferencja, poświęco-
na różnorodnym aspektom Sienkie-
wiczowskiej twórczości, od zagadnień 
metaliterackich i  relacji „kobiecość- 
-męskość”, poprzez powieściową kar-
tografię kresową i kulinaria w „Trylo-
gii”, po prezentację kolekcji i  ekspo-
zycji muzealnych w Woli Okrzejskiej 
i Oblęgorku. Oprócz tych miejscowo-

ści na sesji reprezentowana była Ge-
newa, Warszawa i Stawisko, Przemyśl 
oraz same Wodokty. Zawieziona na 
Laudę spora paczka sienkiewiczow-
skiego po części numeru „Spotkań 
z Zabytkami” (nr 5-6, 2016), medial-
nego patrona obchodów, rozeszła się 
błyskawicznie. 21 września podczas 
krajoznawczego objazdu można było 
poznać historyczne miejscowości: Pa-
cunele, Mitruny, Podbrzezie, Kraki-
nów, Rady, Upitę i Burbiszki.  

☐

W Roku Henryka Sienkiewicza 
2016 odbyły się w  litewskich 

Wodoktach, w  centrum historycznej 
Laudy, obchody setnej rocznicy śmier-
ci pisarza, który miejscowość tę rozsła-
wił w Potopie jako siedzibę „rodu moż-
nego Billewiczów”. A choć w rzeczywi-
stości nigdy nie stał tu dwór Oleńki, 
jego miejsce na wzgórzu wielu chętnie 
wskaże – taka jest siła literackiej kre-
acji. Uroczystości przy wsparciu Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Muzeum Narodowe-
go w  Kielcach zorganizowała Funda-
cja „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
i Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami, a ze strony litewskiej nie-

zwykle życzliwe władze rejonów Ra-
dziwiliszki i  Poniewież oraz gminy 
Szczedrobowo. 19 września ubiegłe-
go roku, po mszy św. koncelebrowa-
nej przez litewskich i  polskich księ-
ży pod przewodnictwem biskupa sza-
welskiego Eugeniusa Bartulisa, na fa-
sadzie kościoła św. Agaty w  Wodok-
tach odsłonięta została i  poświęcona 
tablica pamiątkowa z portretem pisa-
rza w medalionie. Dwujęzyczny napis 
głosi: „PIEWCY DZIEJÓW LAUDY / 
HENRYKOWI / SIENKIEWICZOWI 

Pamiątkowa tablica
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następowało zasiedlanie tych ziem. 
W 1795  r. znalazły się one w  zabo-
rze pruskim, a w czasie kampanii na-
poleońskiej, w 1807 r., weszły w skład 
utworzonego wówczas Księstwa War-
szawskiego. Wtedy to Napoleon po-
darował olbrzymie dobra, złożo-
ne ze 155 wsi, wśród których znala-
zły się również Łuksze i Zyple, ks. Jó-
zefowi Poniatowskiemu. Po śmier-
ci księcia w  1813  r. przeszły one na 
własność jego siostry, Marii Teresy 

Przed 1410  r. ziemie położo-
ne na południe od Niemna, 
gdzie teraz znajdują się Zy-
ple, Łuksze, Szaki, Grysz-

kabuda, porośnięte były nieprze-
bytymi borami i  nie miały oficjal-
nych prywatnych właścicieli. Dopie-
ro po bitwie pod Grunwaldem sta-
ły się własnością wielkich książąt li-
tewskich i  odtąd były miejscem ksią-
żęcych, a później królewskich polo-
wań. Stopniowo, w XVII i XVIII w., 

Tyszkiewiczowej. Nie była ona jed-
nak zbytnio zainteresowana przeję-
tym majątkiem, nie widziała go na-
wet, gdyż mieszkała stale w  Paryżu. 
Sprzedała więc owe dobra − ponoć 
bardzo tanio − w  1845  r. połockie-
mu ziemianinowi, Janowi Bartkow-
skiemu. Nowy właściciel, zajmujący 
się handlem drewnem, zbudował w la-
tach 1845-1855 na skraju lasu, w po-
bliżu miejscowości Łuksze, parterowy 
dwór i nazwał go Nowe Zyple. 

Neobarokowy pałac 
w Zyplach pod Łukszami

1
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hr. Rawita-Ostrowskim (1834-1911) 
herbu Rawicz. W 1864 r. powierzch-
nia majątku Zyple, należącego praw-
nie jeszcze do Joanny Kuczyńskiej, 
wynosiła 16  168 mórg, czyli około 
9 055 ha. Ludwika Ostrowska miesz-
kała na stałe − podobnie jak jej mat-
ka − w Korczewie, a po zamążpójściu 
przebywała często w  Paryżu, który 
upodobał sobie na miejsce zamieszka-
nia jej mąż, szukała więc usilnie chęt-
nego do kupienia jej dóbr zypelskich, 
nie mając zamiaru na nich gospoda-
rować. Znalazła go w  1891  r. Oka-
zał się nim Tomasz Ludwik hr. Potoc-
ki (1860-1912) z  Chrząstowa herbu 
Pilawa (Złota), żonaty z  Ludwiką hr. 
Bnińską (1870-1899) herbu Łodzia, 
a następnie (od 1 września 1900 r.) 
z  Pelagią Józefą Brzozowską (1875- 
-1945) herbu Belina. Dwór, który 
zbudował Jan Bartkowski, okazał się 
za mały dla hrabiego Potockiego, więc 
znacznie go w  latach 1891-1901 roz-
budował. Zaplanował widocznie licz-
ne potomstwo i  rzeczywiście miał je 
niemałe − trzy córki z pierwszą żoną 
i  trzy córki oraz jednego syna z  dru-
gą. Dla tak licznej hrabiowskiej ro-
dziny parterowy, siedmioosiowy 
dwór był z  pewnością niewystarcza-
jący, więc po obu jego stronach wy-
rosły po 10-letniej przebudowie dwa 

dwukondygnacyjne skrzydła. Dwór 
można było zatem nazwać już pa-
łacem.

Budowla otrzymała dach łamany, 
dwuspadowy nad korpusem central-
nym i  czterospadowy nad skrzydła-
mi bocznymi, pokryty dachówką ce-
ramiczną i  blachą w  częściach szczy-
towych. W połaci frontowej dachu 
nad segmentem parterowym znajdo-
wało się siedem, a po przeciwnej stro-
nie sześć lukarn. Pojedyncze lukarny 
były w każdej z trzech połaci obu da-
chów nad skrzydłami bocznymi, z wy-
jątkiem połaci zwróconych ku sobie. 
Przed elewacją frontową, w jej osi cen-
tralnej zbudowano murowany, prze-
szklony ganek, ozdobiony narożnym 
boniowaniem. Znalazły się w  nim 
główne drzwi wejściowe, do których 
prowadziły pięciostopniowe schody, 
osłonięte od góry metalowo-szklanym 
daszkiem, podtrzymywanym przez 
kute w  żelazie wsporniki z  secesyj-
nymi wzorami. W elewacji ogrodo-
wej odpowiadał gankowi jednoosio-
wy, wydatny ryzalit, cały boniowa-
ny, zwieńczony trójkątnym przyczół-
kiem. Znajdowały się w  nim drzwi 
prowadzące na taras, otoczony tralko-
wą balustradą, z  którego po dwubie-
gowych rozbieżnych schodach, ogra-
niczonych również tralkami, moż-
na było zejść do parku. Oba skrzydła 
boczne miały oddzielne wejścia w ele-
wacjach szczytowych, z małymi, pod-
wyższonymi tarasami, zabezpieczo-
nymi tralkowymi balustradami. Każ-
de okno na parterze, we wszystkich 
elewacjach, miało wydatne obramie-
nie z  pseudouszakami, dekoracyjnym 
zwornikiem, linijnym naczółkiem 
i podokiennikiem z krótkim „fartusz-
kiem”, bardziej zaznaczonym na ele-
wacjach szczytowych. Na piętrze na-
tomiast obramienia okien były pro-
ste, mniej wydatne, bez dodatkowych 
elementów dekoracyjnych. W prze-
strzeniach międzyokiennych elewa-
cji frontowej i  ogrodowej obu skrzy-
deł znajdowały się po cztery bonio-
wane pilastry toskańskie na pierwszej 

W latach 1835-1855 probosz-
czem w  Łukszach był Antoni Tata-
ro − ksiądz, pisarz i działacz oświato-
wy w jednej osobie. Nakłonił on Jana 
Bartkowskiego do wybudowania w tej 
miejscowości szkoły. W łukszeńskiej 
szkole uczył się w  latach 1864-1866 
Jonas Basanavičius, późniejszy anima-
tor litewskiego odrodzenia narodo-
wego, a w okresie 1896-1897 − słynny 
litewski rzeźbiarz, Vincas Grybas. Jan 
Bartkowski ufundował również mu-
rowany kościół w Łukszach, na miej-
scu istniejącej od 1749  r. drewnianej 
świątyni, wzniesionej przez wojewodę 
brzeskiego, Adama Tadeusza Chod-
kiewicza.

Po śmierci Jana Bartkowskiego 
w  1855  r. Nowe Zyple odziedziczy-
ła jego pasierbica, Joanna Kuczyń-
ska (1812-1888), zamężna z Aleksan-
drem Michałem Kuczyńskim z  Ku-
czyna (1803-1858) herbu Ślepow-
ron, marszałkiem szlachty guber-
ni Podlasie. Ponieważ mieszkała ona 
w Korczewie nad Bugiem i zajmowa-
ła się tamtejszym majątkiem, a w Zy-
plach była tylko dwukrotnie i to bar-
dzo krótko, po śmierci męża prze-
kazała Zyple najstarszej córce (dwaj 
jej synowie zmarli w  młodym wie-
ku) Ludwice (1839-1906), zamęż-
nej od 1863  r. z  Tadeuszem Leonem 

1 | 2 | Pałac	w	Zyplach	−	widok	
z	podjazdu	(1)	i	elewacja	ogrodowa	(2)

...............................................................................
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Zmienione również zostały zabu-
dowania gospodarcze, bowiem pod-
czas pożaru w 1897 r., spowodowane-
go awarią maszyny parowej, wszystkie 
drewniane budynki spłonęły. Na ich 
miejscu postawiono stodoły, chlew-
nie, stajnie, murowane spichrze. 

W 1912  r. Tomasz hr. Potocki 
zmarł nagle podczas pobytu w  War-
szawie. Na gospodarstwie pozosta-
ła żona Pelagia i  prowadziła je do 
1919  r. Kiedy Zyple znalazły się 
w granicach państwa litewskiego, ma-
jątek Potockich został rozparcelowa-
ny, pałac zaś przeznaczony na prze-
niesione z Sejn seminarium duchow-
ne, a w latach 1924-1944 − na szko-
łę rolniczą. Pod koniec drugiej wojny 

kondygnacji, a na drugiej − też pila-
stry toskańskie, ale z pionowymi pły-
cinami wgłębnymi. W osi środkowej 
tejże kondygnacji, ale tylko w elewacji 
ogrodowej umieszczony został w każ-
dym skrzydle balkon z balustradą tral-
kową wsparty na kamiennych, rzeź-
bionych konsolach. Wieńczący część 
parterową wydatny gzyms przecho-
dził na skrzydłach w gzyms oddziela-
jący obie kondygnacje. Pod okapem, 
ale nad gzymsem wieńczącym, za-
równo w  segmencie środkowym, jak 
i w skrzydłach, biegła szeroka opaska 
przypominająca fryz, z  gładkimi me-
topami, na przemian szerszymi i węż-
szymi, i  podwójnymi prostokątnymi 
płycinami ułożonymi między nimi 
poziomo. Ponad szerszymi metopa-
mi umieszczono sterczyny zakończo-
ne kulami. W ten sposób udekorowa-
ne elewacje uczyniły pałac bardzo in-
teresującą, neobarokową budowlą.

3 | Fragment	salonu	−	obecnie	sala	koncertowa

4 | Pałacowy	piec

...............................................................................
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światowej i  tuż po jej zakończeniu 
mieścił się w  nim szpital wojskowy, 
a potem − biura kołchozowe. Gdy po 
1990  r. zlikwidowano kołchoz, po-
zbawiony gospodarza pałac począł 
niszczeć i  po krótkim czasie przed-
stawiał żałosny widok. Nie mógł na 
to patrzeć miejscowy rzeźbiarz, Vi-
das Cikana, i  rozpoczął intensyw-
ne starania mające doprowadzić do 
restauracji pięknego niegdyś obiek-
tu. Udało mu się przekonać do swo-
jej wizji miejscowe władze i w 2001 r. 
rozpoczęto renowację całego założe-
nia pałacowego. W 2003 r. odnowio-
no dawną stajnię, w  której stowarzy-
szenie twórców ludowych regionu 
Szaki „Dailius” utworzyło swoją ga-
lerię. Rok po roku oddawane były do 
użytku kolejne budynki gospodarcze, 
a renowację pałacu zakończono jesie-
nią 2012 r. Pełni on teraz funkcję re-
gionalnego ośrodka kultury, w  któ-
rym odbywają się koncerty, odczyty, 
spotkania twórców, szkolenia i  kon-
ferencje oraz różnego rodzaju im-
prezy kulturalne. Podczas oglądania 
wnętrz pałacowych uwagę przyku-
wają przede wszystkim troskliwie od-
tworzone piece kaflowe. 

Wokół pałacu rozciąga się bar-
dzo rozległy park; jego powierzch-
nia wynosi 21 ha. Można wydzielić 
w  nim dwie części. Mniejsza, poło-
żona przed pałacem, ma kształt regu-
larnego trójkąta. Znajduje się na niej 
mały staw i  kilka grup luźno rozrzu-
conych drzew. Środkiem biegnie sze-
roka i długa na 200 m aleja, obsadzo-
na topolami balsamicznymi. Druga 
część, znacznie większa, ma charakter 
krajobrazowy. Rośnie tam 29 gatun-
ków drzew i biegną trzy aleje: lipowa, 
grabowa i jesionowa. Cały park został 
uznany w 1986 r. za pomnik przyrody.

Katarzyna i Jerzy  
Samusikowie

5 | Oficyna	i	budynek	dawnej	kuchni

6 | Wozownia

7 | Aleja	topolowa

(zdjęcia: Katarzyna i Jerzy Samusikowie)

...............................................................................
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zaznacza Michał Brensztejn w  opi-
sie zbiorów z  1926 r., „posiadanie, 
pomnażanie i  staranne konserwowa-
nie księgozbiorów”, zwłaszcza tych 
znajdujących się w kolegiach, kształ-
cących zarówno duchownych, jak 
i  świeckich. Tak było i  w  kolegium 
w  Krożach, jednym z  najznamie-
nitszych i  najliczniej uczęszczanych 
w  Wielkim Księstwie Litewskim, 
a  jednocześnie jedynym w Księstwie 
Żmudzkim.

Kolegium jezuickie w  Kro-
żach na Żmudzi, ufun-
dowane w  1614  r. przez 
hetmana wielkiego litew-

skiego Jana Karola Chodkiewicza 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 
2009), dysponowało imponujących 
rozmiarów biblioteką, liczącą tuż po 
upadku Rzeczypospolitej (1797 r.) 
3270 pozycji. O  swe książnice jezu-
ici dbali szczególnie, zalecała to kon-
stytucja zakonna, nakazująca, jak 

Początek kroskiej bibliotece dał 
w  pierwszych latach XVII  w. biskup 
żmudzki Melchior Giedroyć, zaopa-
trując ją w księgi ze swego zbioru dru-
kowane jeszcze w XVI w., co potwier-
dza biskup Maciej Wołonczewski, na-
uczyciel i  bibliotekarz gimnazjum 
w  Krożach w  latach 1835-1840; nie-
które z  tych woluminów noszą ksią-
żęcy podpis darczyńcy: „Melchior 
Dux Giedroic”. Następnie wzboga-
cił ją szczodrym darem ksiąg biskup 

Biblioteka  
dawnego kolegium 
w Krożach

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

1-4 | Księgi	z	dawnej	
kroskiej	biblioteki:	
dar	Melchiora	
księcia	Giedroycia,	
1566	r.	(Muzeum	
Diecezji	Żmudzkiej	
w	Worniach)	(1),	
oda dedykowana 
Janowi	Karolowi	
Chodkiewiczowi,	
1621	r.	(Biblioteka	
Uniwersytetu	im.	
Witolda	Wielkiego	
w	Wilnie)	(2),	misja	
poselska	Krzysztofa	
Zbaraskiego	do	
cesarza	tureckiego,	
1706	r.	(Biblioteka	
Uniwersytetu	im.	
Witolda	Wielkiego	
w	Wilnie)	(3),	
historia	luteranizmu,	
1769	r.	(Biblioteka	
Uniwersytetu	im.	
Witolda	Wielkiego	
w	Wilnie)	(4)1 2
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gimnazjum w  Krożach, tak jak po-
przednio jezuici dla swego kolegium, 
dokonywali częstych zakupów. Tam-
tejszą bibliotekę szkolną wizytował 
w  1782  r. ksiądz Grzegorz Piramo-
wicz i  ocenił ją jako zasobną, znalazł 
bowiem w  niej „ksiąg dostatek”, su-
gerując, że byłyby przydatne szkole 
głównej w  Wilnie, a dublety mogły-
by zostać rozesłane do innych szkół. 
Podobnie wizytacja z  1791  r. doko-
nana przez księdza kanonika Anto-
niego Obrąpalskiego oceniła księgo-
zbiór jako pozostający w dobrym sta-
nie. Dokładny obraz zasobów poje-
zuickiej biblioteki kroskiej daje póź-
niejszy, sporządzony w 1803 r. Inwen-
tarz Biblioteki przy Szkołach Krozkich 
Xięży Karmelitów, o  którym wspo-
mina w  swym opracowaniu Michał 
Brensztejn. Inwentarz ten wskazuje, 
że „księgozbiór pojezuicki przedstawia 
się nam w całej swej okazałości, jako bi-
blioteka, zasobna w  cenne dzieła, któ-
rych liczbą i doborem nie każdy klasz-
tor mógł się w  owych czasach poszczy-
cić”, jako że znajdowały się w niej licz-
ne i celnie dobrane cenne dzieła – za-
równo starodruki w języku łacińskim, 
rzadziej polskim, jak i  manuskrypty. 

Inwentarz został sporządzony, z  wy-
jątkiem tytułów, w  języku polskim, 
zaś nazwy działów − poza jednym 
– podano po łacinie. Tytuły ksiąg 
w  tym spisie zgrupowano w  35 dzia-
łach uszeregowanych według treści. 
Spis ten zawiera 2126 tytułów przy 
3264 pozycjach (wydania wielotomo-
we i dublety).

Książki z kroskiej szkolnej biblio-
teki, w  językach polskim czy łaciń-
skim, reprezentowały tematykę teolo-
giczną i  religijną − biblie, brewiarze, 
kazania, modlitewniki, mszały i  inne 
księgi liturgiczne, oraz świecką z  ta-
kich dziedzin, jak arytmetyka, geo-
grafia, geometria, gramatyka, filozo-
fia, heraldyka, historia, medycyna, na-
uka języków, słowniki greckiego, he-
brajskiego, niemieckiego, włoskiego 
czy poezja. Książki pochodziły naj-
częściej z drukarni jezuickich: w Wil-
nie, prezentowanej w  stopce stro-
ny tytułowej dzieła jako „Drukarnia 
Akademicka Wileńskiey Soc: JESU, 
Drukarnia J.K.M. [Jego Królewskiej 
Mości] Akademicka Societatis Jesu, 
VILNAE Typis Acad: Soc: IESU” 
lub „VILNAE in Typographia Regia 
Academiae  Universitatis Societatis 

Mikołaj Pac, następca Giedroycia, 
co także Wołonczewski poświadcza. 
W 1691 r. została dokonana ze strony 
czterech skromnych szlacheckich ro-
dzin ( Jerzego i Eufrozyny Świechow-
skich, Jakóba i  Katarzyny Dowzi-
nów, Stefana i Zofii Danowskich oraz 
Jerzego-Teodora i  Reginy Danow-
skich) darowizna siedmiu włók ziemi 
na bibliotekę kroską, co było znacz-
nym wsparciem dla rozwoju książni-
cy. Ważną informację podaje Joachim 
Lelewel, a mianowicie, że w  połowie 
XVIII  w. biblioteka jezuicka w  Kro-
żach, „wzbogacona starodawnym Księ-
stwa Żmudzkiego archiwum, niema-
łego doświadczyła uszczerbku”. Wer-
sja ta, mówiąca o  zniszczeniu archi-
wum i  znacznej części książek zosta-
ła poświadczona przez Fr. Radziszew-
skiego, który od siebie dodał, że znaj-
dowało się tam również archiwum 
Chodkiewiczów. W każdym razie, po 
kasacie zakonu jezuitów w 1773 r. bi-
blioteka ich kroskiego kolegium zo-
stała wraz z  pozostałymi ruchomo-
ściami przekazana wileńskiemu od-
działowi Komisji Edukacji Narodo-
wej, która nadal utrzymywała tamtej-
szą szkołę. Zwierzchnicy późniejszego 

3 4
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JESU” i  w  Warszawie − z  „Drukarni 
J.K.Mći Collegium Societ. JESU” czy 
„Drukarni Nadwornej J.K.M.” Poja-
wiały się również edycje krakowskie 
z  „Drukarni Andrzeja Piotrkowczy-
ka, Typographa Króla I.M.” Inne dru-
karnie rodzime, z  których pochodzi-
ły dzieła wzbogacające kroską biblio-
tekę, znajdowały się w Gdańsku, Kali-
szu, Nieświeżu czy Oliwie, zagranicz-
ne zaś − w Antwerpii, Lipsku, Rzymie 
czy Wrocławiu. Niekiedy były to dru-
karnie należące do jezuitów. Te zwy-
kle umieszczały na tytułowej stronie 
godło Towarzystwa Jezusowego – 
więc litery „I H S” z krzyżem na owal-
nym polu z promienistą glorią.

Z bardziej znanych szesnasto-
wiecznych wydawnictw, a bez wąt-
pienia znajdujących się w  tamtejszej 
książnicy, to przede wszystkim Biblia 
Wujka w  krakowskim wydaniu Łaza-
rza z 1599 r. (trzy egzemplarze). Spo-
tkać tam można też było dzieła w  ję-
zyku polskim (także ich tłumacze-
nia z  łaciny) wydane po raz pierwszy 
bądź w  przedrukach: III Statut Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego (Wilno 
1693), Dzieje rzeczypospolitej rzymskiej 

Jana Chrzciciela Albertrandiego (War-
szawa 1768), Dzieje w  Koronie Pol-
skiej Łukasza Górnickiego (Warsza-
wa 1754), Herbarz polski Kaspra Nie-
sieckiego (Lwów 1728), Hippica, to 
yest o  koniach xięgi Krzysztofa Doro-
hostajskiego (Kraków 1647), Kazania 
na niedziele y święta całego roku Piotra 
Skargi (Warszawa 1738), Kronika pol-
ska Marcina Kromera (przekład, War-
szawa 1767), O poprawie Rzeczypospo-
litej Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
(przekład, Łosk 1577), Poemata Ma-
cieja Kazimierza Sarbiewskiego (War-
szawa 1757), Wojny znaczniejsze Bar-
tosza Paprockiego (Wilno 1763) czy 
Zwierząt domowych i  dzikich, osobli-
wie krajowych, historyi naturalney po-
czątki i  gospodarstwo Jana Krzysztofa 
Kluka (Warszawa 1779-1780). Moż-
na wreszcie wspomnieć o znajdujących 
się w tamtejszej książnicy wydanych po 
łacinie dziełach: Dictionarium trium 
linguarum in usum studiosae juventu-
tis (słownik łacińsko-polsko-litewski) 
Konstantego Szyrwida (Wilno 1713) 
czy Flora Lituanica Inchoata Seu Enu-
meratio Plantarum… Jeana Emmanu-
ela Giliberta (Grodno 1781).

Unikatowe były podręczniki 
szkolne sporządzone w  manuskryp-
cie, np. Arithmetica… autorstwa księ-
dza Stanisława Jurewicza z 1767 r. czy 
Compendium Logicae In Scholis Cro-
sensi Societatis Iesu An[n]o Domini 
1774. 

Biblioteka kroskiej uczelni, kom-
pletowana przez ponad dwieście lat, 
nie zachowała się w  postaci zwartej 
całości. Po likwidacji w  1842  r. tam-
tejszego gimnazjum – kolejnego na-
stępcy dawnego jezuickiego kolegium, 
księgozbiór został z  Kroż wywiezio-
ny do Kowna. Wiele książek, jak moż-
na przypuszczać, uległo wtedy rozpro-
szeniu, zagubieniu czy wręcz zniszcze-
niu. Obecnie znane jest miejsce prze-
chowywania części dawnego, pocho-
dzącego z  jezuickiego kolegium księ-
gozbioru − w  Bibliotece Uniwersyte-
tu im. Witolda Wielkiego w  Wilnie 
możemy napotkać liczne pochodzące 
z Kroż, jednakże nietworzące odrębne-
go zespołu egzemplarze sprzed 1773 r. 
(ponad 400 woluminów). Stanowią 
one zaledwie ułamek dawnego tamtej-
szego jezuickiego księgozbioru, liczą-
cego według bardzo przybliżonych sza-
cunków kilka tysięcy pozycji. Książki 
pochodzące z  Kroż można też napo-
tkać w Kowieńskiej Okręgowej Biblio-
tece Publicznej.

Księgi z biblioteki kroskiego kole-
gium były najczęściej podpisane, dzię-
ki czemu odręczna staranna sygna-
tura Collegii Crosensis Societatis Iesu 
pozwala dziś z  łatwością wyszukać 
je spośród wielu innych woluminów 
z  tej epoki, zachowanych we współ-
czesnych bibliotecznych zbiorach.

Jan Skłodowski

Autor dziękuje Pani Mariji Prokopčik, 
dyrektor ds. informacji oraz dziedzic-
twa naukowego i  kulturalnego Bibliote-
ki Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego 
w Wilnie, Pani dr Judicie Puišytė, docent 
w  Uniwersytecie Technicznym w  Kow-
nie oraz Panu Antanasowi Ivinskisowi, 
dyrektorowi Muzeum Diecezji Żmudz-
kiej w Worniach za pomoc w przeprowa-
dzeniu kwerendy bibliotecznych zasobów 
odnośnie do ksiąg pochodzących z  daw-
nego kolegium w Krożach.

5 | Podręcznik	
arytmetyki	i	geometrii	
z	dawnej	biblioteki	
kroskiej,	1767	r.		
(Biblioteka	Uniwersytetu	
im.	Witolda	Wielkiego	
w	Wilnie)

(zdjęcia: Jan Skłodowski)
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obeliskowej) upamiętnia córkę Jó-
zefa i  Heleny Bielińskich – Jadwigę 
(1876-1887), drugi (ustawiona pio-
nowo płyta) natomiast matkę Józe-
fa − Honoratę Bielińską z domu Bo-
rucką (1819-1892). Autorzy wydane-
go w  2010  r. opracowania naukowe-
go o  cmentarzu Vilniaus Bernardinų 
Kapinės wspominają, że w  miejscu 
tym pochowany został też Stanisław 
Bartmiński (1848-1862).

Maksymilian Zweigbaum, autor 
kolejnego wspomnienia pośmiert-
nego Bielińskiego, które ukazało się 
w 1926 r. w „Polskiej Gazecie Lekar-
skiej” (nr 34), pisał: „Zapomniała już 

miejscowej uczelni, pisarzy, malarzy 
i  poetów. Znaleźć można tam groby 
przyrodnika Stanisława Jundziłła, po-
ety i nauczyciela Adama Mickiewicza 
− Leona Borowskiego, fotografa Sta-
nisława Filiberta Fleury, jednej z sióstr 
Józefa Piłsudskiego – Zofii Kadenaco-
wej i wielu innych.

Miejsce spoczynku Józefa Bieliń-
skiego znajduje się tuż obok central-
nej alejki, nieopodal klasycystycz-
nej kaplicy cmentarnej. Pomnik na-
grobny ma formę obeliskową. Kształt 
taki nie tylko gloryfikował zmarłego, 
ale również symbolizował triumf ży-
cia nad śmiercią. Na frontowej ścia-
nie granitowego pomnika znajduje się 
długi napis wymieniający najważniej-
sze tytuły zmarłego. Przechodzień do-
wiaduje się np., że Bieliński był m.in. 
honorowym profesorem Uniwersy-
tetów: Wileńskiego i  Warszawskie-
go, członkiem Akademii Umiejętno-
ści w  Krakowie, Towarzystw Nauko-
wych i Lekarskich w Warszawie i Wil-
nie oraz członkiem honorowym Rady 
Lekarskiej Państwa Polskiego. Na po-
mniku wspomniana została również 
żona historyka, Helena z  Bartmiń-
skich Szeliga-Bielińska (ur. 1856), po-
chowana obok małżonka cztery lata 
później. Na boku nagrobka wyryte zo-
stało nazwisko kamieniarza D.  Paw-
łowskiego oraz adres jego warsztatu 
(ul. Połocka 26), zatem pomnik wy-
konano tuż obok cmentarza. W tej 
samej kwaterze cmentarnej (nr 241), 
którą wyznacza żelazne ogrodzenie, 
znajdują się jeszcze dwa pomniki na-
grobne. Jeden z  nich (także o  formie 

W związku z  200. rocz-
nicą ufundowania 
Uniwersytetu War-
szawskiego, która mi-

nęła w  ubiegłym roku, ukazało się 
w ostatnim czasie co niemiara publi-
kacji poświęconych dziejom stołecz-
nej uczelni. Wiele z  nich oparto na 
słynnym trzytomowym dziele z  po-
czątku XX  w. Królewski Uniwersytet 
Warszawski (1816-1831) pióra Józe-
fa Bielińskiego. Praca ta do dnia dzi-
siejszego jest niezwykle cennym źró-
dłem informacji, albowiem jej autor 
korzystał z  dokumentów, które ule-
gły zniszczeniu w czasie drugiej woj-
ny światowej.

Józef Bieliński zmarł po ciężkiej 
chorobie w  wieku 78 lat w  Warsza-
wie w 1926 r., pochowano go jednak 
zgodnie z  jego życzeniem w  Wilnie. 
Wydawałoby się zatem, że jego na-
grobka należałoby szukać na słynnej 
nekropolii Rossa. Taka bowiem in-
formacja pojawiła się we wspomnie-
niu pośmiertnym autorstwa Fran-
ciszka Giedroycia, opublikowanym 
w  „Roczniku Towarzystwa Nauko-
wego Warszawskiego” (t. 19, 1926, 
s.  93). Okazuje się jednak, że grób 
Bielińskiego znajduje się w  zupeł-
nie innym miejscu, tj. na wileńskim 
cmentarzu Bernardyńskim.

Ten niewielki cmentarz położony 
jest na stromym, a zarazem malowni-
czym brzegu Wilejki, w dzielnicy Za-
rzecze. Założony został w 1810 r. i od 
samego początku stał się miejscem 
spoczynku wielu zasłużonych dla Wil-
na mieszkańców, m.in. profesorów 

Wileński nagrobek 
Józefa Bielińskiego

1 | Portret	Józefa	Bielińskiego	z	tableau	
„Wychowańcy	Szkoły	Głównej	Warszawskiej	
Wydziału	Lekarskiego”,	6	czerwca	1903	(w	zbiorach	
Biblioteki	Uniwersyteckiej	w	Warszawie)

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

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2017    |   15



z archiwistyką. Pierwsze prace nauko-
we poświęcił Jędrzejowi Śniadeckie-
mu oraz dziejom medycyny wileń-
skiej i szkół lekarskich w Polsce. Wie-
lokrotnie występował też z  odczyta-
mi naukowymi w  Towarzystwie Le-
karskim Wileńskim. Z każdym kolej-
nym rokiem coraz swobodniej ten hi-
storyk-samouk poruszał się po świe-
cie źródeł historycznych, a jego pracę 
tym bardziej należy docenić, ponie-
waż czas do przeprowadzania badań 
naukowych poświęconych polskim 
dziejom był na Wileńszczyźnie pod 
koniec XIX  w. bardzo trudny, gdyż 
władze rosyjskie na każdym kroku tę-
piły polskie tradycje. Wielkim osobi-
stym ciosem dla Bielińskiego podczas 
pobytu w  Wilnie była śmierć w  bar-
dzo młodym wieku jego córki – Ja-
dwigi. W 1892 r. na kilka lat przeniósł 
się Bieliński do położonej kilkadzie-
siąt kilometrów na zachód od Wil-
na miejscowości Olita (lit. Alytus), 
gdzie pracował dalej jako lekarz woj-
skowy oraz kontynuował swoje pa-
sje historyczno-archiwistyczne. Wła-
dze rosyjskie miały go jednak na oku 
i za rozbudzanie patriotycznych myśli 

Warszawa kto to był starzec Bieliński. 
Zapomniała o niepospolitych zasługach 
tego znakomitego historiografa dla Pol-
ski i  społeczeństwa polskiego. Nie przy-
biegła tłumnie do trumny, aby poże-
gnać i uczcić szczątki doczesne tego, któ-
ry za życia bez wytchnienia pracował 
nad odtworzeniem przeszłości, odko-
pując mozolnie z pod rumowisk ujarz-
mionej Polski świadki jej sławnej i szla-
chetnej historii”. Słowa te odnoszą się 
również doskonale do współczesno-
ści, rzadko bowiem w  chwili obecnej 
przypomina się sylwetkę Bielińskie-
go oraz jego dokonania w  badaniach 
historii szkolnictwa wyższego na zie-
miach polskich.

Początek kariery naukowej Józe-
fa Bielińskiego nie wskazywał, że jego 
główną pasją życiową staną się dzie-
je szkolnictwa polskiego. Wykształ-
cony w  Szkole Głównej oraz na Ce-
sarskim Uniwersytecie Warszawskim 
na lekarza, pierwsze lata swojego do-
rosłego życia poświęcił sztuce Esku-
lapa, pracując najpierw w Kałuszynie 
przy zażegnywaniu epidemii cholery, 
później zaś kontynuując praktykę le-
karską w  głębi Rosji w  guberni wiat-
skiej. W 1880  r. Bieliński trafił do 
Wilna, gdzie spędził kolejnych dwa-
naście lat. W mieście nad Wilią i Wi-
lejką rozpoczęła się też jego przygoda 

w  społeczeństwie polskim oddelego-
wano go aż do kraju zakaspijskiego, 
w  pobliże granicy z  Persją. To tam, 
pomimo ciężkich warunków byto-
wych oraz braku dostępu do zbiorów 
archiwalnych, zabrał się Bieliński do 
pisania dziejów Uniwersytetu Wileń-
skiego, od założenia tej uczelni przez 
Stefana Batorego, do jej zamknięcia 
po powstaniu listopadowym. Pracę 
ułatwiły mu zabrane z Wilna notatki, 
nad którymi pracował kilka lat wcze-
śniej. Ostatecznie ta pierwsza mo-
numentalna, trzytomowa publikacja 
Bielińskiego, zatytułowana Uniwer-
sytet Wileński (1579-1831), ukazała 
się w Krakowie w drukarni Władysła-
wa Ludwika Anczyca w  latach 1899- 
-1900. Zadedykowana została Uni-
wersytetowi Jagiellońskiemu, ponie-
waż krakowska wszechnica obchodzi-
ła w tym czasie 500. rocznicę swojego 
odnowienia.

Z Dalekiego Wschodu na zie-
mie nadwiślańskie powrócił Bieliński 
w 1901 r., osiadając tym razem w War-
szawie. Był już wówczas zwolniony 
ze służby państwowej, mógł więc po-
święcić się swoim pasjom życiowym 

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

2 | Karta	tytułowa	III	tomu	
książki	Józefa	Bielińskiego	
Królewski Uniwersytet 
Warszawski (1816-1831),	
Warszawa	1912	(w	zbiorach	
Biblioteki	Uniwersyteckiej	
w	Warszawie)

3 | Pomnik	nagrobny	
Józefa	Bielińskiego	
na	fotografii	wykonanej	
w	lutym	2016	r.

(fot. 3 – Adam Tyszkiewicz)

.
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w  hołdzie tamtejszej uczelni. Gest ten 
można rozpatrywać jako zawoalowaną 
nadzieję Bielińskiego na wskrzeszenie 
w Warszawie w końcu polskojęzyczne-
go Uniwersytetu.

Podczas pracy nad dziejami UW 
historyk opublikował również wiele 
innych tekstów, poświęconych m.in. 
Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu 
(1905) oraz Towarzystwu Szubraw-
ców w  Wilnie (1910). Kontynuował 
także studia nad historią stołecznej 
uczelni, przygotowując rozprawę, do-
tyczącą Szkoły Głównej. Praca ta ni-
gdy jednak oficjalnie nie została opu-
blikowana, a jej rękopis nie zachował 
się do naszych czasów.

Po opuszczeniu przez Rosjan la-
tem 1915  r. Warszawy Bieliński zo-
stał mianowany kuratorem archiwów: 
ewakuowanego Cesarskiego Uniwer-
sytetu Warszawskiego i  byłego Okrę-
gu Naukowego Warszawskiego. Po 
utworzeniu trzy lata później Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego stanął na czele 

Archiwum Oświecenia Publicznego. 
Do ostatnich lat swojego życia zwią-
zany był ze stołeczną uczelnią, która 
doceniła to, nadając mu tytuł profeso-
ra honorowego.

Na koniec warto jeszcze na chwi-
lę powrócić myślami na cmentarz Ber-
nardyński. Nekropolia ta jest obecnie 
bardzo zniszczona. Co jakiś czas odby-
wają się na niej renowacje, jednak pra-
ce te posuwają się bardzo powoli. Na 
gruntowną konserwację oczekuje także 
pomnik nagrobny Józefa Bielińskiego 
i kwatera cmentarna jego rodziny. Bio-
rąc pod uwagę, że w 2016 r. Uniwersy-
tet Warszawski obchodził okrągły jubi-
leusz, a w 2019 r. Uniwersytet Wileń-
ski będzie świętował 100-lecie swoje-
go wskrzeszenia, wydaje się, że czas jest 
obecnie najodpowiedniejszy, by wspól-
nymi siłami obie uczelnie postarały się 
o  zachowanie dla przyszłych pokoleń 
miejsca spoczynku tego wybitnego hi-
storyka-lekarza.

Adam Tyszkiewicz

i dlatego od razu przystąpił do opraco-
wywania historii Królewskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego. Zadanie to 
nie było początkowo łatwe, gdyż po-
jawiły się problemy z  dostępem do ar-
chiwum Warszawskiego Okręgu Na-
ukowego. Zezwolenie na korzystanie 
z tych zbiorów uzyskał Bieliński w koń-
cu dzięki protekcji prof. Henryka Stru-
vego. Kolejnych sześć lat spędził na mo-
zolnym przeglądzie uczelnianych do-
kumentów, które wcześniej przez kilka 
dekad nikogo w Warszawie nie intere-
sowały. Rezultatem tej tytanicznej pra-
cy była następna trzytomowa publika-
cja, przywoływana już we wstępie tego 
artykułu. Ukazała się ona tym razem 
dzięki wspólnym staraniom krakow-
skiej drukarni Anczyca i  stołecznych 
księgarni: Gebethnera i  Wolffa oraz 
E.  Wendego w  latach 1907-1912. Tak 
się złożyło, że w 1912 r. kolejna histo-
ryczna polska szkoła wyższa – Uniwer-
sytet Lwowski – obchodziła 250. rocz-
nicę fundacji, dlatego też autor zdecy-
dował się złożyć swoje najnowsze dzieło 

Pod koniec ubiegłego roku we Lwo-
wie zakończyły się prace konserwa-

torskie przy pomniku Wojciecha Bar-
tosza Głowackiego (1756-1794), bo-
hatera powstania kościuszkowskie-
go. Renowację prowadziła Fundacja 
Dziedzictwa Kulturowego pod nadzo-
rem i z funduszy Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Wyko-
nawcą prac był zespół konserwatorów 
zabytków pod kierunkiem Anny Szty-
melskiej-Karczewskiej.

Pomnik wodza kosynierów, odsło-
nięty 8 lipca 1906 r. w parku przy ro-
gatce Łyczakowskiej, został wykonany 
przez Grzegorza Kuźniewicza (1871- 
-1948), według projektu polskiego rzeź-
biarza Juliana Markowskiego (1846- 
-1903). Był to ostatni pomnik zapro-
jektowany przez Markowskiego; arty-
sta zmarł, nie dokończywszy dzieła.

Monument w niezłym stanie 
przetrwał aż do lat dziewięćdzie-
siątych XX w., kiedy to wielokrot-
nie był dewastowany. Przed kilkuna-
stu laty poddano go więc ratunko-
wym pracom konserwatorskim, w ra-
mach których m.in. odtworzono usu-
niętą wcześniej i niezachowaną ory-
ginalną tablicę z 1906 r. z inskrypcją: 
„BARTOSZOWI / GŁOWACKIEMU / 
BOHATEROWI SPOD RACŁAWIC / 
MIESZCZANIE RĘKODZIELNICY 
WE LWOWIE / MCMV”, tym razem 
wykutą w dwóch językach – polskim 
i ukraińskim. Niestety, podjęte wte-
dy prace jedynie na krótko powstrzy-
mały degradację upamiętnienia. Dla-
tego w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego podjęto decy-
zję o zagwarantowaniu funduszy na 
ubiegłoroczne prace konserwatorskie, 

które nadzorował Departament Dzie-
dzictwa Kulturowego za Granicą 
i Strat Wojennych. 

☐

Pomnik Głowackiego we Lwowie 
odrestaurowany
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barbara bielinis-kopeć

Łużyce	Dolne	położone	są	na	pograniczu	polsko-niemieckim.	Po	
polskiej	stronie	znajdują	się	na	terenie	woj.	lubuskiego,	zaś	po	
stronie	niemieckiej	–	kraju	związkowego	Brandenburgia.	Przez	
wieki	krzyżowały	się	tu	wpływy	różnych	kultur,	nieustannie	
rościły	też	sobie	do	nich	prawa	graniczące	z	nimi	państwa.	
Skomplikowanego	obrazu	stosunków	własnościowych	i	politycznych	
na	tym	terenie	dopełniały	wolne	państwa	stanowe,	które	
wykształciły	się	na	obszarze	Łużyc	Dolnych.	Świadectwem	bogatej	
historii	i	znaczenia	tych	ośrodków	politycznych	były	wspaniałe	
rezydencje	wzniesione	w	Żarach,	Brodach,	Bieczu,	Trzebielu,	
Gębicach...

Zapomniane 
rezydencje 
Łużyc Dolnych



Łużyce Dolne znalazły się w  grani-
cach Polski w  1018 r., po poko-
ju w  Budziszynie, który zakończył 
długotrwały okres wojen pomię-

dzy Bolesławem Chrobrym a Henrykiem II 
Świętym. W granicach Królestwa Polskie-
go pozostawały do 1031 r., by za Mieszka II 
przejść pod panowanie niemieckie. Na po-
czątku XIV w. należały do rządzących Bran-
denburgią Askańczyków, a następnie prze-

szły we władanie margrabiów brandenbur-
skich z rodu Wittelsbachów. W wyniku po-
działu Łużyc w  1353  r. ich północna część 
znalazła się w  rękach margrabiów miśnień-
skich z rodu Wettinów, a od około 1370 te-
reny te weszły w skład Korony Czeskiej pod 
władzą Karola IV z dynastii luksemburskiej. 
W latach 1448-1462 Łużyce Dolne należa-
ły do margrabiów brandenburskich z  rodu 
Hohenzollernów, a w drugiej połowie XV w. 
włączone zostały do Korony Czeskiej pod 
rządami dynastii Jagiellonów, by po śmierci 
króla Ludwika w 1526 r., wraz z Czechami, 
znaleźć się w rękach Habsburgów. W 1620 r. 

przeszły we władanie saskich Wettynów, do 
których należały aż do 1815. W 1815 r. teren 
Łużyc Dolnych wcielono do Prus, a następ-
nie do Rzeszy Niemieckiej. 

Skomplikowanego obrazu stosunków 
własnościowych i politycznych na tym tere-
nie dopełniały wolne państwa stanowe, które 
wykształciły się na obszarze Łużyc Dolnych. 
We wschodniej ich części, obejmującej obszar 
na wschód od Nysy Łużyckiej, największym 

z nich było państwo stanowe Żary-Trzebiel. 
Początkowo Żary stanowiły centrum małego 
dominium, które od połowy XIV w. należa-
ło do rodu von Biberstein. W 1402 r. przy-
łączono do niego Trzebiel i całość po śmier-
ci ostatniego z rodu von Biberstein w 1551 r. 
przeszła w  ręce rodu von Promnitz, który 
władał nim do 1765 r., a następnie – elekto-
rów saskich. Drugą co do wielkości jednost-
ką terytorialną było państwo stanowe Brody- 
-Forst, utworzone na początku XVI w., które 
przez kolejne trzysta lat należało do rodu von 
Biberstein. Najmłodszym i  najmniejszym 
z  państw stanowych były Gębice, powstałe 

1 | Widok	budynku	
bramnego	pałacu	w	Bieczu	
–	stan	obecny
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w latach czterdziestych XVII w. pod rządami 
przedstawicieli rodu von Schönaich-Caro-
lath. Świadectwem bogatej historii i znacze-
nia tych ośrodków politycznych były wspa-
niałe rezydencje wzniesione w Żarach, Bro-
dach, Bieczu, Trzebielu i Gębicach.

Wybuch drugiej wojny światowej i  jej 
skutki zmieniły obraz tych ziem i ich przyna-
leżność polityczną. W wyniku tego wschod-
nia część Łużyc Dolnych znalazła się w gra-
nicach państwa polskiego i  utworzonego 
w 1950 r. woj. zielonogórskiego; od 1999 r. 
wchodzi w skład woj. lubuskiego. 

Do 1943  r. tereny Łużyc Dolnych znaj-
dowały się na zapleczu działań frontowych. 
Od 1944  r. część miast zagrożona była ata-
kami alianckiego lotnictwa, które niszczy-
ły głównie ośrodki przemysłowe w  Niem-
czech. Bomby spadły również na nieliczne 
miasta na Łużycach Dolnych, m.in. Żary, 

uszkadzając jedne z  najcenniejszych zabyt-
ków rezydencjonalnych na tym terenie − pa-
łac i  zamek. W styczniu 1945  r. rozpoczęła 
się ofensywa wojsk radzieckich, wspomaga-
nych przez wojsko polskie. 22 lutego 1945 r. 
Armia Czerwona doszła do Nysy Łużyckiej 
na południe od Gubina. Liczne miasta i wsie 
na terenie Łużyc Dolnych ucierpiały w  wy-
niku działań wojennych, szczególnie w pasie 
najdłużej trwających walk nad Nysą Łużyc-
ką, m.in. Trzebiel. Wiele z nich uległo znisz-
czeniu dwukrotnie – wskutek bezpośred-
nich działań wojennych i ponownie po przej-
ściu frontu, w wyniku podpaleń i dewastacji 
dokonywanych przez Armię Czerwoną. Ich 

ofiarą padły również cenne budowle rezy-
dencjonalne, m.in. pałace w  Brodach i  Gę-
bicach. 

Bezpośrednio po zakończeniu działań 
wojennych rozpoczął się proces kształtowa-
nia polskiej administracji na terenach nie-
mieckich ziem położonych na zachodzie 
i  północy Polski, które przyłączono do na-
szego państwa na mocy postanowień konfe-
rencji w  Teheranie i  Jałcie. W latach 1945- 
-1950, równocześnie z wysiedlaniem ludno-
ści niemieckiej, prowadzona była akcja za-
siedlania tzw. Ziem Odzyskanych. Nastąpiła 
wówczas prawie całkowita wymiana miesz-
kańców na przyłączonych do Polski terenach 
– uczestniczyło w niej około 16,5 mln osób. 
Na trasie przemieszczania się tej ogromnej 
rzeszy ludzi znajdowały się również Łużyce 
Dolne. Utrudnienia w zasiedlaniu tych ziem 
przez długie lata uniemożliwiały normaliza-
cję życia społeczno-gospodarczego oraz po-
tęgowały brak poczucia stabilizacji politycz-
nej na terenach, które na mocy postanowień 
konferencji poczdamskiej przekazano Polsce 
jedynie w zarząd. Ostateczny przebieg grani-
cy pomiędzy Polską a Niemcami określony 
miał być na konferencji pokojowej, do zor-
ganizowania której nigdy jednak nie doszło.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
polskie służby konserwatorskie podjęły pró-
bę ratowania najcenniejszych zabytków re-
gionu, który poniósł ogromne straty wsku-
tek działań wojennych. Zniszczenia wojen-
ne oraz kolejne lata zaniedbań, wynikają-
cych z braku środków finansowych oraz ce-
lowej polityki państwa wobec „poniemiec-
kiego”, a  więc obcego ideowo dziedzictwa, 
nie sprzyjały ochronie zabytków na tych te-
renach. Trudności ekonomiczne ogranicza-
ły zakresy remontów i przyczyniły się do roz-
biórki wielu historycznych budowli. Ofiarą 
przeobrażeń społeczno-politycznych padły 
głównie zamki, pałace i dwory, które utraci-
ły dawne funkcje. Wiele z nich przejęły Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne na cele biu-
rowe lub mieszkalne. Inne zaadaptowano 
na potrzeby szkół, domów dziecka, placó-
wek kultury itp. W latach siedemdziesiątych 
XX w. nastąpiło znaczne pogorszenie stanu 
technicznego wielu zabytków rezydencjo-
nalnych. Część z nich została opuszczona, co 
przyczyniło się do ich dewastacji.

Od 1976 r. obowiązywać zaczęły przepi-
sy umożliwiające przekazywanie zabytków 
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prywatnym właścicielom. W latach osiem-
dziesiątych XX w., dzięki prowadzonej z ini-
cjatywy urzędu konserwatorskiego w Zielo-
nej Górze na łamach prasy akcji pt. „Komu 
zabytek”, niektóre opuszczone rezydencje 
powierzono społecznym opiekunom zabyt-
ków. Jednocześnie pozyskiwane przez woje-
wódzkiego konserwatora zabytków fundusze 
pozwoliły na zabezpieczenie najcenniejszych 
z nich, co na kolejne lata zahamowało proces 
ich dewastacji. 

Transformacja gospodarcza w latach dzie-
więćdziesiątych XX w. i prywatyzacja zabyt-
ków prowadzona przez Agencję Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, pomimo przyjętych 
założeń docelowego zagospodarowania ma-
jątku skarbu państwa, nie tylko nie rozwiąza-
ła problemów zagospodarowania opuszczo-
nych rezydencji, ale przyniosła nowe zagro-
żenia. Część zabytków znalazła się we wtór-
nym obiegu, nie podejmowano też przy nich 
prac remontowych, wskutek czego wiele 
zamków, dworów i pałaców do dziś pozosta-
je opuszczonych. Problem ten dotyka rów-
nież rezydencji na Łużycach Dolnych.

Pierwszym zabytkiem, który już w 1981 r. 
przekazany został w ręce prywatnego właści-
ciela, był pałac w Bieczu. Jego historia zwią-
zana jest z  rodem von Wiedebach. W dru-
giej połowie XVI w. Georg von Wiedebach 
wzniósł renesansowy dwór, który w  kolej-
nych latach został rozbudowany. W 1683 r. 
powstał budynek bramny. Na przełomie 
XVIII i XIX w. Friedrich Heinrich Wilhelm 
von Wiedebach dobudował skrzydła bocz-
ne, wznosząc reprezentacyjny barokowy pa-
łac na planie podkowy. W tym okresie wybu-
dowano też oficyny, przebudowano budynek 
bramny i założono park.  

Pałac w Bieczu ominęły zniszczenia wo-
jenne i  po drugiej wojnie światowej został 
zagospodarowany. Do 1956  r. mieścił się 
tu Wiejski Dom Kultury. W 1967  r. Wo-
jewódzka Biblioteka Publiczna w  Zielo-
nej Górze umieściła w  nim magazyn ksią-
żek, a obiektu doglądał mieszkający w pała-
cu społeczny opiekun zabytków.

Pałac w  Bieczu stanowi obecnie wła-
sność prywatną, od wielu lat pozostaje nie-
użytkowany, a stan zachowania zabytku po-
garsza się z roku na rok. Pomimo interwencji 
służb konserwatorskich − cyklicznych kon-
troli, wydania nakazów na zabezpieczenie 
zabytku oraz zawiadamiania policji o aktach 

wandalizmu i braku właściwego zabezpiecze-
nia przed zniszczeniem, nie widać sposobu 
rozwiązania tego problemu w  najbliższym 
czasie.

Powstanie pałacu w Brodach wiąże się z ro-
dem von Promnitz. W 1670 r. hrabia Urlich 
Hipparch von Promnitz wzniósł tu rezyden-
cję na planie podkowy z ogrodem typu fran-
cuskiego. W latach 1741-1749 pałac przebu-
dowano według projektu drezdeńskiego ar-
chitekta Johanna Christopha Knöffla na zle-
cenie hrabiego Heinricha Brühla, ministra na 
dworze króla Augusta III Sasa. Architekt za-
chował mury obwodowe starszej siedziby, wy-
dłużył skrzydła boczne, podwyższył budowlę 
i  nakrył ją wysokim dachem mansardowym. 
Wówczas też fasadę pałacu ozdobiono okaza-
łymi postaciami czterech atlantów, podtrzy-
mujących balkon, autorstwa Johanna Benja-
mina Thomae i Gottfrieda Knoefflera. Przed 
fasadą ukształtowano dziedziniec paradny, 
flankowany dwiema oficynami, poprzedzo-
ny bramą wjazdową. Po przeciwległej stronie 
zakomponowano rozległy park z  bogatymi 
parterami kwiatowymi, okolonymi kanałami 
i  alejami. W 1758  r. na polecenie Fryderyka 
II Wielkiego spalono pałac znienawidzone-
go przez króla Brühla. W następnym stuleciu 
jego spadkobierca Fridrich August Brühl roz-
począł odbudowę rezydencji, a na początku 
XIX w. park pałacowy przekształcono w roz-
ległe założenie o charakterze krajobrazowym, 
które należy do najcenniejszych dzieł sztuki 
ogrodowej na Łużycach Dolnych. 

Do końca drugiej wojny światowej rezy-
dencja była własnością rodziny von Brühl. 
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W 1945 r. pałac spłonął. W latach sześćdzie-
siątych XX w. został zabezpieczony ze środ-
ków wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. Wprowadzono wówczas górne stropy 
i  wykonano nowy dach mansardowy. Przez 
kolejne dziesięciolecia bryła monumentalnej 
rezydencji górowała nad okolicą, przypomi-
nając o minionej świetności Brodów.

W 1997  r. pałac w  Brodach sprzeda-
no, jednak prywatny właściciel nie wywią-
zał się z  obowiązku remontu i  gmina od-
zyskała zabytek, by ponownie sprzedać go 
w  2008  r. Nowy właściciel podjął prace re-
montowo-zabezpieczające. W 2013  r. wy-
konano remont dachu i  wymieniono jego 
pokrycie na nowe. Od 2009 r. prowadzone 
są również prace związane z  rewaloryzacją 

parku w  ramach organizowanych cyklicz-
nie polsko-niemieckich seminariów parko-
wych. Właściciel współpracuje z  samorzą-
dem i  mieszkańcami, powołana została też 
fundacja, wspierająca odbudowę pałacu, co 
pozwala mieć nadzieję, iż w przyszłości losy 
zabytku się odmienią.

Pozostałością po zespole rezydencjonal-
nym w Gębicach jest park o charakterze kra-
jobrazowym z lat siedemdziesiątych XIX w., 
projektu Eduarda Petzolda, czołowego twór-
cy ogrodów w tym okresie. Ślady dawnej re-
zydencji stanowią ukryte w  gęstowiu par-
ku ruiny. Najstarszą siedzibę właścicieli ma-
jątku w Gębicach wzniesiono jako budowlę 
obronną w XVI w. Od 1616 r. należała ona 
do rodu von Schönaich-Carolath. W  XVII 
i  XVIII  w. była wielokrotnie przebudo-
wywana i  rozbudowywana. Na początku 
XVIII w. w sąsiedztwie pałacu założono re-
gularny w planie barokowy ogród. Wzorem 
włoskich rezydencji bezpośrednio przy pała-
cu znajdował się tzw. ogród sekretny (Giar-
dino segreto), dostępny tylko dla domowni-
ków. W tym okresie wzniesiono również za-
budowania folwarczne, a w  1770  r. przebu-
dowano znajdujący się nieopodal gotycki ko-
ściół, który przystosowano do funkcji książę-
cej kaplicy i  miejsca pochówku przedstawi-
cieli rodu. Około 1870 r. rezydencję przebu-
dowano ponownie, nadając jej cechy stylowe 
neorenesansu północnoniemieckiego, prze-
kształcając również jej otoczenie w  rozległy 
park o charakterze krajobrazowym.
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Majątek pozostawał w rękach rodziny von 
Schönaich-Carolath do końca drugiej wojny 
światowej. W 1945 r. pałac spalono i w ko-
lejnych latach popadł on w ruinę. W 1963 r. 
wojewódzki konserwator zabytków objął pa-
łac ochroną prawną, co nie zahamowało de-
strukcji zabytku i  ostatecznie w  2013  r. ru-
iny budowli (z wyłączeniem reliktów piw-
nic) wykreślono z rejestru zabytków. Rozle-
gły park, będący świadectwem dawnej świet-
ności właścicieli państwa stanowego w Gębi-
cach, pozbawiony od wielu lat zabiegów pie-
lęgnacyjnych, ulega sukcesji naturalnej i wy-
maga rewaloryzacji.

Dwór w miejscowości Trzebiel wzniesio-
no w 1601 r. na wzór późnorenesansowych 
założeń obronnych typu palazzo in fortezza. 
Budowlę otoczono fosą oraz częściowo za-
chowanym murem z cylindrycznymi baszta-
mi na narożach. W 1729 r. Erdmann II von 
Promnitz przebudował siedzibę w barokową 
rezydencję, nakrywając jej bryłę wysokim da-
chem mansardowym. Główny akcent prze-
budowy położono na zmianę układu funk-
cjonalnego wnętrz, wprowadzając reprezen-
tacyjną klatkę schodową i amfiladowy układ 
pomieszczeń. Elewacje ozdobiono pilastra-
mi w wielkim porządku. Przebudowa utrzy-
mana była w nurcie późnego baroku z wyraź-
nym wpływem palladianizmu, którego echa 
odżyły wówczas w sztuce Europy Środkowej.

Opuszczony w  1945  r. pałac został czę-
ściowo zabezpieczony w  1978 i  ponownie 
w  1991, gdy wykonano remont dachu. Kil-
ka lat później zabytek sprzedano. Ponieważ, 
wbrew wcześniejszym zapewnieniom, wła-
ściciel nie wykonał remontu, gmina podję-
ła próbę odzyskania pałacu, która się jednak 
nie powiodła. Zabytek nadal stanowi wła-
sność prywatną i  pozostaje nieużytkowany. 
Urząd konserwatorski prowadzi cykliczne 
kontrole i egzekwuje nakaz, w którym nało-
żono na właściciela obowiązek zabezpiecze-
nia zabytku przed zniszczeniem. Niestety, 
również i w tym przypadku brak w obecnej 
sytuacji perspektyw na przywrócenie pałacu 
do dawnej świetności.

Początki zamku w Żarach sięgają drugiej 
połowy XIII w. Gotycka warownia odpowia-
dała wielkością dzisiejszemu zamkowi i oto-
czona była fosą. Murowany budynek miesz-
kalny wzniesiono przy północnej kurtynie, 
która okalała dziedziniec od wschodu, po-
łudnia i  zachodu. W 1329  r. wybudowano 

skrzydło zachodnie zamku, podwyższono 
mury kurtynowe i wzniesiono wieżę od po-
łudnia. W 1402  r. z  inicjatywy właścicieli 
z  rodu von Biberstein wybudowano skrzy-
dło wschodnie. W połowie XVI w. przepro-
wadzono renesansową przebudowę zamku 
– dobudowano krużganki wokół dziedziń-
ca, elewacje ozdobiono dekoracją w technice 
sgraffita, a wnętrza wzbogacono sztukateria-
mi i malowidłami.

Od 1558 r. dominium żarskim władał ród 
von Promnitz. W bezpośrednim sąsiedztwie 
zamku w  pierwszej ćwierci XVIII  w. Erd-
mann II von Promnitz wzniósł nową oka-
załą siedzibę. Monumentalny barokowy pa-
łac stanowił dominantę założenia rezyden-
cjonalnego, w  którego skład wchodził rów-
nież rozległy park. Na początku XVIII w. po 
wschodniej stronie pałacu założono ogród 
w  typie Giardino segreto. Główne założenie 

parkowe rozciągało się po północnej i  pół-
nocno-wschodniej stronie rezydencji. Na osi 
pałacu wytyczona została aleja kasztanowa, 
ograniczona po obu stronach murem, którą 
zamyka od północy barokowa w formie tzw. 
Błękitna Brama, wzniesiona w 1708 r. Po jej 
zachodniej stronie teren parku rozplanowa-
no w stylu parku angielskiego, natomiast na 
wschód od alei park miał kompozycję regu-
larną w stylu parku francuskiego. Na zakoń-
czeniu alei głównej wysadzanej kasztanami 
znajdował się pawilon ogrodowy, malow-
niczo usytuowany na niewielkim wzgórzu, 
zwanym Wzgórzem Winnym. Na stokach 
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wzgórza założono winnice, a otoczenie zago-
spodarowano w stylu parku angielskiego.

Budowniczym żarskiego pałacu był naj-
prawdopodobniej saski architekt Georg 
Bähr, którego najsłynniejszym dziełem jest 
odbudowany niedawno kościół Najświętszej 
Marii Panny w  Dreźnie, wzniesiony w  la-
tach 1726-1743. Nie wszyscy wiedzą, że ar-

chitekt ten zaprojektował również niewiel-
ki kościół w  Bieczu, zrealizowany w  latach 
1717-1719, którego centralny plan i  formę 
rozwinął w  monumentalnej bryle drezdeń-
skiej świątyni.

Powstanie żarskiego pałacu datuje się na 
lata 1714-1725. Stylistycznie jego forma ar-
chitektoniczna wiąże się z architekturą saską 

doby baroku. Wiemy również, że przy wy-
stroju rezydencji, z  którego nic prawie nie 
ocalało do naszych czasów, pracowali wy-
bitni artyści sprowadzeni z  Lipska, Drezna 
i  Wrocławia. Wnętrza ozdobione były ko-
minkami i plafonami z płaskorzeźbami i ma-
larstwem iluzjonistycznym, pełnoplastycz-
nymi przedstawieniami figuralnymi oraz 
sztukateriami i malowidłami o tematyce mi-
tologicznej.

Świetność rezydencji dobiegła kresu wraz 
z przejęciem dominium żarskiego przez elek-
torów saskich, a następnie przez Prusy. Od 
1824  r. w  zamku funkcjonowało więzienie, 
a  w  1930 urządzono tu Muzeum Regional-
ne, które działało do 1945 r., natomiast pa-
łac przeznaczono w 1926 na siedzibę władz 
powiatowych.

Zarówno pałac, jak i  zamek uszkodzo-
ne zostały w  trakcie nalotu alianckiego 
w  1944  r. Zaraz po wojnie pałac przezna-
czono na siedzibę starostwa powiatowego, 
które po kilku latach opuściło budynek. Od 
1955 r. do końca lat osiemdziesiątych XX w. 
staraniem wojewódzkiego konserwatora za-
bytków w zamku i pałacu prowadzono prace 
remontowe, związane z planowaną adaptacją 
zabytków na muzeum, dom kultury z salą wi-
dowiskową i bibliotekę; w 1989 r. prace prze-
rwano.

W 1992  r. pałac wraz z  zamkiem sprze-
dano, jednak właściciel nie podjął remontu 
i przekazał zabytki pod zastaw kredytu ban-
kowego. Odzyskane przez gminę zabytki 
sprzedano ponownie w 2006 r. Nowi właści-
ciele wykonali remont dachu zamku, wymie-
niając jego pokrycie na nowe, a w 2012 r. po-
zyskali środki z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na remont dachu pała-
cu i budynku bramnego, podczas którego na-
prawiono więźbę dachową i wykonano nowe 
pokrycie dachów. W kolejnych latach nie po-
dejmowano jednak znaczących prac budow-
lanych i konserwatorskich. Zabytki do dnia 
dzisiejszego pozostają nieużytkowane i  ule-
gają degradacji. Pomimo daleko posuniętych 
zniszczeń wciąż jeszcze imponująco prezen-
tuje się fasada żarskiego pałacu, ukształtowa-
na według zasady wielkiego porządku. Czy-
telna jest również forma architektoniczna 
zamku o cechach gotyku i renesansu.

Te bardzo cenne dla dziedzictwa kul-
turowego naszego kraju budowle wyma-
gają rewaloryzacji, podobnie jak pozostałe 

7 | Widok	zamku	w	Żarach	
w	1939	r.	

8 | Remont	dachu	
pałacu	w	Żarach	w	latach	
sześćdziesiątych	XX	w.
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wymienione tu rezydencje z  terenu Łużyc 
Dolnych, które podzieliły losy wielu zam-
ków, dworów i  pałaców z  terenów ziem za-
chodnich i północnych, włączonych do Pol-
ski po drugiej wojnie światowej. Choć czas 
nie obszedł się z nimi łaskawie, to wciąż jesz-
cze mają szanse na odzyskanie dawnego bla-
sku, czego przykładem są liczne zabytki pod-

noszone z ruin staraniem ich nowych właści-
cieli, samorządu terytorialnego oraz wspie-
rających ich mieszkańców. Trzeba pamiętać, 
że o  ile dla polityków i  historyków pierw-
sze lata po drugiej wojnie światowej mi-
nęły na dowodzeniu piastowskich korzeni 
„Ziem Odzyskanych”, których przyłączenie 
do „Macierzy” stanowiło „akt sprawiedliwo-
ści dziejowej”, o  tyle dla nowych mieszkań-
ców tych terenów, którzy zajęli miejsce wy-
siedlonych stąd Niemców, kolejne dziesię-
ciolecia stanowiły trudny proces zadoma-
wiania się w  obcych miastach, wsiach i  do-
mostwach. Towarzyszył temu brak poczucia 

bezpieczeństwa i stabilizacji. Nie bez znacze-
nia pozostawała też długoletnia obecność 
okupacyjnych wojsk radzieckich na tych te-
renach. Oficjalna propaganda z jednej strony 
nawoływała do integracji w ramach jednego 
państwa o  słowiańskim rodowodzie, z  dru-
giej zaś podsycała nienawiść do wszystkie-
go, co „poniemieckie”, powołując się na do-

znane krzywdy wojenne. Skutki tego odczu-
wamy do dziś. Choć na ziemiach tych wyro-
sły nowe pokolenia i przeszliśmy daleką dro-
gę od wyobcowania i  odrzucenia „obcego” 
dziedzictwa do asymilacji i  akceptacji „ma-
łych ojczyzn”, to proces kształtowania toż-
samości kulturowej nie został zakończony. 
Możemy jednak już dostrzec, że nowe poko-
lenie zaczyna zgłębiać historię i  angażować 
się w opiekę nad zabytkami, otwierając tym 
samym nowy rozdział w naszej wspólnej hi-
storii europejskiej kultury.

Barbara Bielinis-Kopeć

9 | Zamek	i	pałac	w	Żarach	
–	stan	obecny

(fotografie ze zbiorów 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Zielonej Górze)

Czytelników zainteresowanych tematem omówionym w artykule zachęcamy do odwiedzenia stro-
ny internetowej projektu „Pałace i parki Środkowego Nadodrza” prowadzonej przez Fundację Pałac 
Bojadła: http://www.palaceiparki.pl/palace-parki.html.

redakcja
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anna manicka, piotr kopszak

W	ostatnich	latach	w	badaniach	nad	pamięcią	zbiorową	i	społeczną	
niezwykle	ważna	okazała	się	perspektywa	kulturowa.	Różne	
oblicza	kultury,	włącznie	z	tą	najniższą	i	jak	najbardziej	popularną	
(w	tej	liczbie	kultura	nowych	mediów),	okazały	się	istotnymi	
czynnikami	budującymi	naszą	tożsamość	(por.	Kultura jako 
pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości,	pod	red.	Elżbiety	
Hałas,	Kraków	2012,	m.in.	s.	242-248).	Jak	się	jednak	wydaje,	
najważniejszą	w	tym	rolę	od	dawien	dawna	odgrywała	i	odgrywa	
do	dziś	beletrystyka.

Budowanie 
pałacu pamięci. 
Ekspozycja stała 
w muzeum



Instytucja muzeum nie występuje zbyt 
często w  powieściach ani w  filmach, 
oczywiście wyjąwszy powieści krymi-
nalne. Tam jednak pojawiają się arcy-

dzieła – mroczny przedmiot pożądania ra-
busiów, handlarzy i kolekcjonerów. Powieści, 
w  których ekspozycja muzealna występuje 
jako jedyna w swoim rodzaju narracja doty-
cząca naszej historii i pamięci o nas samych, 
są prawdziwą rzadkością. Należy do nich Bu-
szujący w  zbożu Jerome’a Davida Salingera 
(pierwsze polskie wydanie: Warszawa 1961), 
a także mniej znana powieść współczesnej, 
również amerykańskiej pisarki Debry Dean 
Leningradzkie madonny (tłum. Łukasz Nic-
pan, wyd. Świat Książki, 2008; wyd. amery-
kańskie 2006).

Główny bohater Salingera, Holden Caul-
field, opisuje swoje wyjścia z  klasą do no-
wojorskiego Muzeum Historii Naturalnej. 
Wspomina, że odwiedzał je niemal co ty-
dzień, tak że potrafi odtworzyć z  pamię-
ci układ ekspozycji. Jako jedną z  zalet tego 
muzeum wymienia przytulność sali kinowej, 

gdzie wyświetlano zawsze ten sam film o Ko-
lumbie: „Nikt się zanadto nie przejmował 
tym dziadem Kolumbem […], a ta aula pach-
niała bardzo przyjemnie. Tak tam pachnia-
ło, jakby na dworze deszcz lał – chociaż na-
prawdę była pogoda – a tyś się znalazł w  je-
dynym suchym, ciepłym, przytulnym miejscu 
na świecie”. Wspomina życzliwość strażni-
ków, upominających dzieci, żeby niczego nie 
dotykały, mówiących „sympatycznym głosem, 
nie tak, jak cholerują policjanci albo żandar-
mi”. Z  dużą jednak nostalgią wspomina, że 
„największą zaletą muzeum było to, że wszyst-
ko tam zawsze stało na tym samym miejscu. 
Nic nigdy nie przesuwano. Mogłeś wracać sto 
tysięcy razy i  zawsze Eskimos dopiero co zło-
wił swoje dwie ryby […]. Tylko ty byłeś inny 
niż za swoją poprzednią wizytą. Nie dlatego 
nawet, że ci przybyło lat. Byłeś inny, po pro-
stu” ( J. D. Salinger, Buszujący w zbożu, cyt. za 
http://rossolineum.com/druga-czytelnia/
jerome-david-salinger---buszujacy-w-zbozu.
pdf, s. 103-104). Narratorem jest nastolatek, 
więc zmiany zachodzące między kolejnymi 

1 | Sala	z	okazami	
ptaków	w	Muzeum	Historii	
Naturalnej	w	Nowym	Jorku,		
1927
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wizytami są na jego miarę, ale jak się wyda-
je można je per analogiam odnieść do życia 
każdego z nas w dłuższej perspektywie czasu. 
Ta ekspozycja jest Orwellowskim koralem 
zatopionym w  szklanej kuli, świadectwem 
przeszłości, częścią naszej wspólnej pamięci, 
a co za tym idzie elementem naszej tożsamo-
ści. Według innej interpretacji młody Caul-
field nie chce dorosnąć i  muzeum jest dla 
niego  symbolem dzieciństwa bez kłamstwa 
i obłudy (Maria Sitanggang-Wongkaren, The 
existence of museum as a symbol of unchang-
ing condition in Salinger’s „The Catcher in the 
Rye”, http://www.academia.edu/5660539/
The_Existence_of_Museum_as_a_Symbol_
of_Unchanging_Condition_in_Salinger_s_
The_Catcher_in_the_Rye).

Książka Salingera została wydana po raz 
pierwszy ponad 60 lat temu. Od tego czasu 
Muzeum Historii Naturalnej otwierało ko-
lejne piętra i  drogą ewolucji przeszło kolej-
ne modernizacje i  refurbishments (pod tym 
trudnym do przetłumaczenia, ale doskona-
le pasującym do naszego opisu słowem kry-
ją się takie określenia, jak: „odnowienie”, 

„odświeżenie”, „remont”). Zachowały się jedy-
nie zdjęcia, jak wyglądało w czasach, kiedy je 
odwiedzał młody Caulfield (https://artstor.
wordpress.com/2014/06/26/the-american-
museum-of-natural-history-in-catcher-in-
the-rye).

To oczywiste, że jest to muzeum przyrod-
nicze, czyli naukowe, a nauka musi się roz-
wijać. A co za tym idzie, rozwija się także 
ekspozycja w  muzeum. Najczęstszym ogra-
niczeniem dla ewentualnych zmian jest za-
wsze brak miejsca i  brak pieniędzy, ale też 
sama konieczność zbudowania nowego kon-
kretnego obrazu, który miałby się utrwa-
lić w pamięci zwiedzających. W przeciwień-
stwie do różnego rodzaju pokazów w inter-
necie – a jest to narracja charakterystycz-
na dla tego medium – muzeum dysponu-
je obiektami, a nie ich zdjęciami czy też ko-
piami. W XX w., wyzwoliwszy się z  oko-
wów pozytywizmu, muzea przestają ilustro-
wać konkretne podziały i typologie w nauce 
za pomocą następstwa eksponatów. Zamiast 
tego budują tło, wreszcie całą scenogra-
fię. Przeważnie starają się osadzić autentyk 

2 | Model	płetwala	
błękitnego	(Balaenoptera 
musculus)	w	Muzeum	
Historii	Naturalnej	w	Nowym	
Jorku,	2008
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w sztucznie zbudowanym „naturalnym oto-
czeniu”. Bywa, że wnętrze, którym dysponu-
je muzeum, jest trudne do wytłumienia i sam 
eksponat ginie na tle historycznej architek-
tury. Bywa, że jest odwrotnie. Nie zmienia 
to jednak faktu, że istnienie takiego muzeum 
ma sens wtedy i tylko wtedy, gdy co jakiś czas 
wszystko się w nim zatrzymuje i można je za-
mknąć w szklanej kuli… czy też gablocie.

Muzeum, którego dotyczy druga ze wspo-
mnianych powieści, jest jeszcze słynniejsze 
niż nowojorskie Muzeum Historii Naturalnej 
– jest to petersburski Ermitaż. Akcja książki 
toczy się na dwóch planach – podczas dru-
giej wojny światowej w oblężonym i bombar-
dowanym przez Niemców Leningradzie (dziś 
Sankt Petersburgu) i  czterdzieści lat później 
w Stanach Zjednoczonych. Główna bohater-
ka, Marina Buriakow, jest młodziutką histo-
ryczką sztuki, pakującą wraz z  innymi pra-
cownikami zbiory Ermitażu w celu ich zabez-
pieczenia. Po ich wywiezieniu „przy wejściach 
do sal leżą góry piasku na wypadek pożaru. Na 
ścianach wiszą rzędy pustych ram, na znak, że 
arcydzieła kiedyś tu powrócą” (D.  Dean, Le-
ningradzkie…, s. 77). Pakując, Marina prze-
powiada sobie układ obrazów w poszczegól-
nych salach. W  rozmowie z  jedną z  kobiet 

pilnujących zbiorów („ermitażowych babu-
szek”) mówi, że stara się zapamiętać układ ob-
razów w salach, a ta podpowiada jej zastoso-
wanie mnemotechnicznej metody „budowa-
nia pałacu pamięci”, polegającej na wyobra-
żeniu sobie konkretnego budynku i „umiesz-
czaniu” w  jego kolejnych wnętrzach pytań 
i odpowiedzi na nie. „Zastanów się – dopin-
guje samą siebie Marina. Wszystkie ekspona-
ty w  muzeum były wystawione w  porządku 

3 | Luigi	Premazzi,	
„Ermitaż.	Sala	z	obrazami	
szkoły	holenderskiej	
i	flamandzkiej”,	1858,	
akwarela

4 | Sala	z	obrazami	szkoły	
holenderskiej	i	flamandzkiej	
w	Państwowym	Muzeum	
Ermitażu	w	Sankt	
Petersburgu,	widok	obecny
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chronologicznym i  podług szkół malarskich. 
Więc po dwóch Gerinich, szkoła florencka z po-
czątku piętnastego wieku powinien iść… kto? 
» – Zamknij oczy« – radzi Ania [»ermitażo-
wa babuszka«]” (D. Dean, Leningradzkie…, 
s. 84-85).

To oczywiste, że budowanie pałacu pa-
mięci lepiej idzie z  zamkniętymi oczami… 
Siedząc na posterunku na dachu (pracow-
nicy mieli obserwować dachy Ermitażu 
w  przewidywaniu nalotów i  ewentualnych 
pożarów), Marina „zajmuje się w  wyobraź-
ni swoim »muzeum pamięci«” (D. Dean, 
Leningradzkie…, s. 98). Tym samym zajmu-
je się również Ania, a jej pamięć obejmuje 
także „agentów Stalina przyjeżdżających do 
dyrektora Orbelego z gotowymi spisami dzieł 
sztuki, które następnie nocą wywozili, a po-
tem sprzedawali na międzynarodowych au-
kcjach. Kiedy woźne i  przewodnicy przycho-
dzili rano do muzeum, stwierdzali, że braku-
je niektórych obrazów […]. Staruszka pamię-
ta tamte obrazy […] wystąpiła nawet z pro-
jektem włączenia tych zaginionych dzieł do 
pałacu pamięci Mariny. […] Jeśli nie będzie 
o  nich pamiętał – powiedziała […] będzie 
tak, jakby one nigdy nie istniały” (D. Dean, 
Leningradzkie…, s. 139). I tak pamięć 

Mariny staje się pałacem, skarbcem, repo-
zytorium. Ludzka zawodna pamięć zawie-
ra w  sobie rzeczy nigdzie niezapisane, ob-
razy, których nie ma w żadnej książce (nie 
ma w muzealnym katalogu, w tamtym cza-
sie zdjęcia są rzadkością, zamiast nich sto-
suje się opisy), nawet jeśli „skarby mieczo-
wi spustoszą złodzieje, pieśń – przechowywa-
na w ludzkiej pamięci – ujdzie cało” (Adam 
Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Petersburg 
1828, w. 862-863).

Paradoksalnie, po niespełna pół wieku Ma-
rina zapada na chorobę Alzheimera. Pewnego 
dnia wychodzi z hotelu i gubi się, a jej pamięć, 
zamiast zaprowadzić ją do domu, podsuwa jej 
obrazy ogołoconego z arcydzieł Ermitażu.

Oczywiście Ermitaż (w przeciwieństwie 
do Muzeum Historii Naturalnej) jest mu-
zeum sztuki i podlega innym prawom. W hi-
storii sztuki obowiązuje chronologia, a ta wy-
musza konkretny układ ekspozycji, niezależ-
nie od jakichkolwiek odkryć  naukowych 
w  tej dziedzinie. Współczesna humanisty-
ka produkuje coraz to nowe teorie i  meto-
dy badawcze, w tym dotyczące historii sztu-
ki i muzeów (ikonografia, społeczna historia 
sztuki, nowa muzeologia, muzeum jako ele-
ment polityki historycznej, teoria obrazu), 

5 | Edward	Hau,	„Ermitaż.	
Gabinet	malarstwa	szkoły	
flamandzkiej”,	1860,	
akwarela
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ale niezwykle rzadko wywierają one wpływ 
na układ ekspozycji stałej w muzeum sztuki. 
Chronologia jest bowiem nienaruszalna.

Ostatnio zakłada się, że ekspozycja sta-
ła w  muzeum sztuki powinna przetrwać co 
najmniej dziesięć lat (Peter Vergo, The Reti-
cent Object, [w:] The New Museology, Lon-
don 1989, s. 42). Nawet jeśli obiekty na nie-
trwałym podłożu (np. na papierze) podlega-
ją rotacyjnej wymianie, ich układ pozostaje 
niezmienny. Na czym polegają główne zmia-
ny ekspozycji? Wszystkie zasadzają się na od-
niesieniu do sztuki czy też wystroju – z epo-
ki, co ma oczywiście swoje źródła w odejściu 
od traktowania dzieła sztuki w muzeum jako 
wyizolowanego artefaktu. Tu warto przypo-
mnieć, że uprawiamy ten proceder od nie-
spełna wieku, niezależnie od obowiązującej 
doktryny. Budowanie kontekstów stało się 
naszym podstawowym sposobem na budze-
nie „małomównych” (ang. reticent) z natury 
obiektów muzealnych…

Jeśli chodzi o układ dzieł sztuki, to wszę-
dzie i  zawsze pozostaje on niezmienny. Na 
wystawie czasowej brak jakiegoś sztandaro-
wego dzieła nie jest niczym szczególnym. 
Wystawy czasowe są szkicami, wstępnymi 

wizjami przyszłych galerii stałych. Ich zada-
niem jest budowanie obrazu epoki w takim 
czy innym kontekście, a także budzenie czy 
wręcz prowokowanie sporów, natomiast eks-
pozycja stała powinna być sumą przemyśleń, 
zatrzymaniem się w  biegu, Orwellowskim 
czy też Salingerowskim koralem zamkniętym 
w szklanej kuli. Jej twórca nie powinien, po-
wodowany taką czy inną ideologią, rezygno-
wać z  niegdyś sztandarowych, galeryjnych 
dzieł, zastępując je gorszymi w sensie warto-
ści artystycznej czy też przypadkowymi albo 
wybranymi po znajomości, albo jeszcze go-
rzej – dla korzyści, bo zawsze po latach oka-
zuje się, że w  ludzkim pałacu pamięci prze-
trwał ów pierwotny układ – szkielet, wokół 
którego ogniskują się ludzkie emocje. Budu-
lec tożsamości. Galeria stała w muzeum. 

Anna Manicka

*
Ktoś, kto ostatni raz był w Muzeum Na-

rodowym w  Warszawie w  czerwcu 1938 r., 
byłby zdziwiony dziś brakiem na planie mu-
zeum, najważniejszej wówczas, Galerii Ma-
larstwa Polskiego. Bardzo szybko jednak 

6 | Gabinet	malarstwa	
szkoły	flamandzkiej	
w	Państwowym	Muzeum	
Ermitażu	w	Sankt	
Petersburgu,	widok	obecny
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rozpoznałby ją w Galerii Sztuki  XIX wieku, 
znajdującej się w tych samych salach, co Ga-
leria Malarstwa Polskiego w  1938  r. Mimo 
wszystkich metamorfoz i zmiany nazwy, po-
została ona w dużej mierze tą samą prezenta-
cją malarstwa polskiego. W przeciwieństwie 
do Sukiennic, założyciele Muzeum Sztuk 
Pięknych, które później stało się Muzeum 
Narodowym w Warszawie,  nie planowali po-
woływania jej do istnienia,  jednak stopnio-
wo pączkując, osiągnęła ona kształt, w  któ-

rym nie sposób wyobrazić jej sobie bez ob-
razów, które z biegiem lat stały się jej jądrem. 
Zaczęło się to właściwie dopiero w  1909 r., 
bo wcześniej obrazy artystów polskich były 
wystawiane razem z pozostałymi, w zaborze 
rosyjskim trudno byłoby zdobyć carską zgo-
dę na taką manifestację polskości, jaką nie-
uchronnie byłaby osobna sala malarstwa pol-
skiego, zwłaszcza że artyści należeli do najbar-
dziej patriotycznie nastawionej części społe-
czeństwa (Klasa Rysunkowa była jedyną pań-
stwową szkołą w zaborze rosyjskim, w której 
nie udało się wprowadzić nauki w języku ro-
syjskim). W tej pierwszej jednorodnej aran-
żacji malarstwa polskiego, choć już w  chwi-
li swego powstania niesatysfakcjonującej,  
znajdujemy obrazy, które do dziś można po-
dziwiać w Muzeum Narodowym w Warsza-
wie. Do najważniejszych należał z  pewno-
ścią „Portret Stanisława Augusta z klepsydrą” 
Marcella Bacciarellego, ale był pokazywany 

także, obecny na galerii do niedawna, ob-
raz Szymona Czechowicza „Męczeństwo św. 
Jana Nepomucena”. W tej pierwszej aranżacji 
brakowało wybitnych dzieł artystów wów-
czas współczesnych, które w  Warszawie po-
kazywano m.in. w Zachęcie. Miały one wejść 
do kolekcji Muzeum Narodowego w Warsza-
wie dopiero w  wyniku późniejszych darów 
i zakupów. Pojawiły się w pierwszej siedzibie 
Muzeum Narodowego na Podwalu, lecz jesz-
cze w stosunkowo niewielkim wyborze. Do-

piero Galeria Malarstwa Polskiego w otwar-
tym 18 czerwca 1938 r. nowym gmachu przy 
Al. Jerozolimskich miała zupełnie inny cha-
rakter, właśnie ze względu na uzupełnienie 
dziełami z przełomu wieków. 

Nie sposób wymienić wszystkich obra-
zów, które od tamtego czasu na stałe weszły 
do ekspozycji malarstwa polskiego w  Mu-
zeum Narodowym w Warszawie. Były wśród 
nich: „Babie lato” Józefa Chełmońskie-
go i  „Śmierć” Jacka Malczewskiego, „Por-
tret pani Witosławskiej” Konrada Krzyża-
nowskiego i  „Krucjata dziecięca” Witolda 
Wojtkiewicza. Tak jak dziś, w osobnej salce 
prezentowane były pastele Wyspiańskiego. 
„Dziwny ogród” Józefa Mehoffera tak samo 
dominował nad innymi pracami z  czasów 
Młodej Polski. Można było oglądać „Breton-
ki” Władysława Ślewińskiego i nawet niewie-
le się różnił od dzisiejszego wybór studiów 
pejzażowych Jana Stanisławskiego. Tak, jak 

7 | Galeria	Sztuki	
XIX	wieku	w	Muzeum	
Narodowym	w	Warszawie,	
2012

(zdjęcia: 1 − A. S. Rice, 2 – 
Cezary Piwowarski, 7 –  Adrian 
Grycuk)
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i dziś w części poświęconej czasom stanisła-
wowskim uwagę przykuwał „Widok Ujazdo-
wa i Łazienek” Bernarda Bellotta oraz „Ką-
piel w parku” Jean-Pierre’a Norblina. Obra-
zów znanych z dzisiejszej galerii było więcej. 
Brakowało tylko jednego obrazu, bez któ-
rego nie sposób wyobrazić sobie dziś  Mu-
zeum Narodowego w  Warszawie, „Bitwy 
pod Grunwaldem” Jana Matejki, tego naj-
słynniejszego portretu zbiorowego w historii 
polskiej sztuki, którego obecność w Warsza-
wie nadal czasami budzi zdziwienie zwiedza-
jących – „myślałem, że on jest w Krakowie…” 

„Bitwa pod Grunwaldem”, znajdująca się 
przed wojną w warszawskiej Zachęcie, trafi-
ła do zbiorów MNW już po wojnie, jednak 
jeszcze w czasie wojny znalazły się w MNW 
(choć nie na Galerii, która była niedostęp-
na publicznie) inne obrazy z kolekcji TZSP, 
takie jak „Śmierć Barbary Radziwiłłówny” 
Józefa Simmlera, „Sprawa u  wójta” Józefa 
Chełmońskiego, „Sąd Parysa” Henryka Sie-
miradzkiego, „Ambona w  Ravello” i  „Wnę-
trze bazyliki św. Marka” w  Wenecji Alek-
sandra Gierymskiego, „Ruczaj leśny” Fer-
dynanda Ruszczyca, „Kołomyjka” Teodo-
ra Axentowicza, „Autoportret” Anny Biliń-
skiej-Bohdanowiczowej czy „Słońce majo-
we” Józefa Mehoffera, które stały się kamie-
niami węgielnymi warszawskiej kolekcji. Co 
ciekawe, mimo że do przeniesienia zbiorów 
Zachęty do MNW przyczyniły się wypad-
ki wojenne, to planowano to już w 1916 r., 
a „Bitwa pod Grunwaldem” została wymie-
niona na planie muzeum Bronisława Gem-
barzewskiego z  1924 r., o  czym wspomina 
Piotr Kibort w  katalogu wystawy „Marze-
nie i  rzeczywistość. Gmach Muzeum Naro-
dowego w  Warszawie”. Czy można wyobra-
zić sobie muzeum, w  którym zamiast tych 
dzieł zobaczyłoby się całkiem inny autorski 
wybór? Oczywiście, że tak. Ale taki wybór, 
pozbawiając zwiedzających możliwości po-
wrotu do muzeum dla ulubionych i znanych 
od dawna prac,  nieuchronnie nabrałby cha-
rakteru wystawy czasowej, której termin za-
mknięcia nieco tylko odsunął się w  czasie.  
Nie ma jednak wątpliwości, że w końcu na-
dejdzie, po to, aby umożliwić opróżnienie 
sal dla innej, bardziej interesującej aranża-
cji. Oby cokolwiek w niej przetrwało z wcze-
śniejszych kuratorskich wyborów.

Piotr Kopszak

Spotkanie z książką

Galeria	Faras	jest	 jedyną	w	Europie	i	wyjątkową	w	skali	świa-
towej	ekspozycją	zabytków	kultury	i	sztuki	nubijskiej	z	okre-

su	 chrześcijańskiego.	Do	 zbiorów	muzealnych	 trafiły	 one	dzięki	
polskim	archeologom	uczestniczącym	w	 latach	 sześćdziesiątych	
ubiegłego	wieku	w	objętej	patronatem	UNESCO	wielkiej	między-
narodowej	 akcji	 ratowania	 pozostałości	 dawnych	 kultur	 Doliny	
Nilu.	67	przedstawień	malarskich,	a	także	wiele	innych	dzieł	fara-
skich	znajdujących	się	w	warszawskim	Muzeum	Narodowym,	sta-
nowi	dziś	największy	 i	 najcenniejszy	 zespół	 zabytków	archeolo-
gicznych	pochodzących	 z	wykopalisk	 prowadzonych	 za	granicą,	
jaki	kiedykolwiek	udało	się	pozyskać	do	polskich	zbiorów	muze-
alnych.	

Twórcą	galerii	był	prof.	Kazimierz	Michałowski,	wybitny	arche-
olog,	 odkrywca	 faraskiej	 świątyni.	 Zbiory	 eksponowano	w	war-
szawskim	muzeum	już	od	1972	r.		W	2014	r.	udostępniono	gale-
rię	po	przebudowie,	w	nowej	aranżacji,	a	bezcenne	dzieła	prezen-
towane	są	według	nowego	scenariusza	(zob.	„Spotkania	z	Zabyt-
kami”,	nr	11-12,	2014,	s.	18-21).	W	prace	nad	rearanżacją	ga-
lerii	włączył	się	Wojciech	Pawłowski,	właściciel	Wydawnictwa	Po-
znańskiego	i	wiceprezes	Zarządu	Polskiej	Rady	Biznesu,	społecz-

nik	 i	 filantrop,	 który	 sfi-
nansował	 całe	 przedsię-
wzięcie.	 Projekt	 stanowił	
bezprecedensowy	 w	 Pol-
sce	 przykład	 współpra-
cy	 prywatnego	 darczyń-
cy	 z	 instytucją	 publiczną.	
Unikatowa	 Galeria	 Faras	
nagrodzona	została	Sybil-
lą	Grand	Prix	2014,	Sybil-
lą	2014	w	kategorii	 „Wy-
stawy	historyczne	i	arche-
ologiczne”	 oraz	 nagrodą		
przyznawaną	 przez	 Ame-
rykańskie	 Stowarzyszenie	
Muzeów	(American	Allian-
ce	of	Museums).

Wojciech	Pawłowski	jest	też	prezesem	Fundacji	VRP,	która	po-
wstała	w	 2014	 r.	 jako	 kontynuacja	 jego	wieloletniej	 działalno-
ści	 charytatywnej	 i	 społecznej.	 Celem	 fundacji	 jest	 wspieranie,	
upowszechnianie	 oraz	 promowanie	 rozwoju	 kultury,	 sztuki,	 na-
uki	i	edukacji.	W	2015	r.	Fundacja	VRP	wydała	publikację	Gale-
ra Faras. Wczesnochrześcijańskie skarby nubijskiej pustyni, która	
dokumentuje	proces	powstawania	i	moment	uroczystego	otwar-
cia	 galerii.	 W	 publikacji	 zamieszczone	 zostały	 artykuły,	 będą-
ce	 komentarzami	 na	 temat	 galerii.	 Agnieszka	Morawińska,	 dy-
rektor	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie,	nazywa	ją	galerią	no-
wych	możliwości	 i	 zwraca	 uwagę	 na	 przystosowanie	 ekspozycji	
dla	osób	niepełnosprawnych.	Alfred	Twardecki,	kurator	Zbiorów	
Sztuki	 Starożytnej	 i	 Wschodniochrześcijańskiej	 w	 warszawskim	
Muzeum	Narodowym,	podkreśla	nowatorstwo	galerii	i	koherent-
ność	elementów	jej	śmiałej	formuły.	Z	kolei	Grzegorz	Rytel	i	Mi-
rosław	Orzechowski	–	projektanci	nowej	aranżacji,	publikują	do-
tychczas	niepokazywane	szkice	i	rysunki,	powstałe	w	trakcie	przy-
gotowania	i	realizacji	projektu.

W	książce	zamieszczonych	jest	wiele	zdjęć	archiwalnych,	po-
chodzących	ze	 zbiorów	Archiwum	 Instytutu	Kultur	Śródziemno-
morskich	 i	 Orientalnych	 PAN	 oraz	 zdjęć	 współczesnych.	 Wyda-
na	na	luksusowym	papierze,	z	ciekawą	szatą	graficzną	autorstwa	
Pawła	Stelmacha	i	Michała	Szperlinga,		zaopatrzona	w	twardą	ob-
wolutę	publikacja	zawiera	też	płyty	CD	z	prezentacją	Galerii	Faras	
w	technice	3D	oraz	filmami	o	prof.	Michałowskim.	

Książka	 dostępna	 jest	 w	 bibliotece	 Muzeum	 Narodowego	
w	Warszawie.	

GALERIA	FARAS
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hojna nad wszystkie wyrazy i  znów, 
z  niezmiernym urodzona majątkiem, 
w bojaźni, że z głodu umrze; nie wie-
rząca w  rączy bieg czasu, nie cierpią-
ca przeszłości, zawsze tylko obecną za-
jęta chwilą, zawsze chciała być młodą 
i, nieuważna na lata, żyła jak młoda. 
Głowę mając nabitą zalotami i  wspa-
niałością wieku Ludwika XIV, wszyst-
ko co polskie, niemiłym i nieświeżym jej 
było. […] Jej hojność, dobroczynność, li-
tość sowicie nagrodziły niepojęte nie-
które narowy” ( Julian U. Niemcewicz, 
Pamiętniki czasów moich, Warszawa 
1957, t. I, s. 242).

Życie osobiste księżnej nie układa-
ło się po jej myśli. W młodości przy-
jaźniła się i  darzyła sympatią swe-
go kuzyna Stanisława Poniatowskie-
go (późniejszego króla). Z  woli ojca, 
który był przeciwny jej małżeństwu 
z  Poniatowskim, w  1753  r. wyszła za 
mąż za dużo starszego od niej, obo-
jętnego jej uczuciowo, księcia Sta-
nisława Lubomirskiego. Mieli czte-
ry córki. Najmłodsza – Julia, słyną-
ca z  urody, w  wieku siedemnastu lat 
w 1785 r. wyszła za mąż za Jana Potoc-
kiego, syna Józefa Potockiego, wywo-
dzącego się z hetmańskiej linii Potoc-
kich, krajczego wielkiego koronnego, 
i Anny Teresy z Ossolińskich. Jan Po-
tocki w latach 1774-1778 kształcił się 
w  Genewie i  Lozannie, potem służył 
w armii austriackiej. Był człowiekiem 
wielu zainteresowań. Od młodości 
pasjonowały go dalekie podróże, hi-
storia i archeologia. Podróżował wów-
czas do Włoch, Tunisu i na Maltę, na-
stępnie na Wschód: do Konstanty-
nopola i Egiptu, potem wyjeżdżał do 
Holandii, Hiszpanii, Maroka. Opisy 
swoich podróży pozostawił w  listach 

i  publikacjach. Szczególnie intereso-
wały go dzieje Słowiańszczyzny pier-
wotnej, nad czym podjął badania na-
ukowe. Zajmował się także twórczo-
ścią literacką i polityką, był posłem na 
Sejm Wielki. W opinii współczesnych 
uchodził on za ekscentryka.

Małżeństwo Jana i  Julii nie było 
udane. Nie zdołała ona zatrzymać 
przy sobie ciekawego świata Jana. Ży-
cie rodzinne niewiele go interesowało. 
Po śmierci Julii w 1794 r. ich synów: 
Artura i Alfreda wychowywała księż-
na marszałkowa.

Stosunki między Izabelą Lubo-
mirską a Janem Potockim układa-
ły się różnie. W 1786  r. dołączył 
(wraz z  żoną) do towarzystwa księż-
nej w  końcowym etapie jej podró-
ży po Włoszech. W roku następnym 
spotkali się w  Paryżu, gdzie księż-
na mieszkała wówczas w  apartamen-
tach Palais Royal, stanowiącym waż-
ny ośrodek życia towarzyskiego Pary-
ża. Bywało u niej wiele sławnych osób, 
m.in. Thomas Jefferson, późniejszy 
prezydent Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, baron Dominique Vivant 
Denon, dyplomata francuski, później-
szy towarzysz Napoleona w  jego wy-
prawie do Egiptu, malarze: Jacques- 
-Louis David, Hubert Robert oraz 
Élisabeth Vigée Le Brun, modna por-
trecistka europejskiej arystokracji 
(m.in. Izabeli Lubomirskiej).

Potockiego drażniła wów-
czas nowa pasja księżnej poddają-
cej się modnym, leczniczym zabie-
gom magnetyzmu zwierzęcego Me-
smera. O tym, jak wyglądały ich rela-
cje, dowiadujemy się z  listu Włocha 
Filippo Mazzei pisanego 2 stycznia 
1789  r. do króla Stanisława Augusta 

Filiżanki 
dla Jana Potockiego

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

W zbiorach Muzeum-
-Zamku w  Łańcucie 
znajdują się filiżanka 
i dwa spodki ozdobio-

ne malowanymi scenami figuralnymi. 
Wraz z drugą, niezachowaną filiżanką 
był to komplet wykonany w wytwór-
ni porcelany w Wiedniu, datowany na 
1791  r. Autorce niniejszego artyku-
łu udało się ustalić, że komplet ten za-
mówiła w wytwórni wiedeńskiej wła-
ścicielka łańcuckiego zamku, księż-
na marszałkowa Izabela Lubomirska 
(1736-1816). Stanowił on upominek 
dla jej zięcia Jana Potockiego (1761- 
-1815). Dar to był niezwykły. Filiżan-
ki i spodki ozdobione zostały scenami 
komicznymi z  udziałem księżnej Lu-
bomirskiej, zakochanej w młodym Ja-
nie Potockim!

Izabela Lubomirska była cór-
ką Augusta Czartoryskiego, woje-
wody ruskiego, generała ziem po-
dolskich, i  Zofii z  Sieniawskich. Oj-
ciec jej stał na czele potężnego ma-
gnackiego stronnictwa polityczne-
go, zwanego „Familią”. Po rodzicach 
i  mężu Stanisławie Lubomirskim, 
marszałku wielkim koronnym, zmar-
łym w 1783 r., odziedziczyła ogromny 
majątek, stając się jedną z  najbogat-
szych osób w  kraju. Posiadała wspa-
niałe rezydencje w  Warszawie, Wila-
nowie, Łańcucie i  w  Wiedniu. Była 
znaną osobistością, kolekcjonerem 
i wybitnym mecenasem sztuki w Pol-
sce w  okresie Oświecenia. Julian Ur-
syn Niemcewicz w  swoich pamiętni-
kach tak ją scharakteryzował: „Była 
to niepospolita osoba, pełna światła, 
nauki i  uprzedzeń razem; gwałtowna 
w upodobaniach do osób i znów niechę-
ciach ku nim, szlachetna, dobroczynna, 

Z warsztatu historyka sztuki
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Poniatowskiego, którego był on agen-
tem dyplomatycznym: „Magnetyzm 
był przyczyną ochłodzenia panujące-
go obecnie w  stosunkach między księż-
ną marszałkową a hrabią Janem Potoc-
kim. Mając wielką władzę nad sercem 
teściowej, hrabia często jej nadużywał. 
Często też zaniedbywał księżnę w  spo-
sób wielce nietaktowny. Z  satysfak-
cją dawał marszałkowej do zrozumie-
nia, z jaką łatwością mógłby uśmierzyć 
jej gniew, który umyślnie rozbudzał. 
Po powrocie ze swojej ostatniej podróży 
do Holandii i  do Anglii, podczas któ-
rej ani razu do niej nie napisał, sądził, 
że uda mu się (na drodze pochlebstw) 
uzyskać, zgodnie ze swoim zwyczajem, 
środki na podreperowanie nadszarp-
niętych finansów; jednakże udaremnił 
mu to magnetyzm” (cyt. za: Franço-
is Rosset, Dominique Triaire, Jan Po-
tocki. Biografia, przełożyła Anna Wa-
silewska, Warszawa 2006, s. 127).

W łańcuckim pałacu księżnej 
Lubomirskiej Jan Potocki przeby-
wał trzykrotnie w  ciągu swego ży-
cia. Najważniejszy jego pobyt miał 

miejsce od początku września do po-
łowy października 1792  r. Wówczas 
to dla nowo wybudowanego w  pa-
łacu teatru napisał Parady, składają-
ce się z sześciu jednoaktówek, lekkich 
i pełnych humoru utworów nawiązu-
jących do komedii dell`arte. Na łań-
cuckiej scenie odbyła się ich prapre-
miera z  udziałem domowników i  ich 
gości jako aktorów (tzw. théâtre de so-
cieté). Potocki po wyjeździe z Łańcu-
ta do Warszawy prowadził z  teścio-
wą obfitą korespondencję. Ich sto-
sunki poprawiły się. I  wtedy właśnie 
Lubomirska, mieszkająca w  Wied-
niu, przekazała przez swojego bankie-
ra Klemensa Berneaux upominek dla 
Jana Potockiego, złożony z  dwóch fi-
liżanek. Pisze o  tym polski dyploma-
ta w Wiedniu Franciszek Woyna w li-
ście wysłanym z  Wiednia 23 marca 
1793 r. do Ignacego Potockiego (zię-
cia Lubomirskiej, męża córki księż-
nej − Elżbiety): „Berneaux wyjechał 
dnia wczorajszego, ułożywszy interesa 
Księżny z bankierami, a te były w naj-
większym nieładzie. Księżna przesłała 

przez niego dary dla Pana Jana, peł-
ne młodej czułości i  najświeższej ima-
ginacji, lecz żeby je zrozumieć, trzeba 
rzecz z  góry zacząć. Pan Jan (którego 
ja z innych miar nierównie więcej lubię 
i  szanuję jak godnego brata jego), Pan 
Jan, mówię, za mediacją Sewerynowej 
[żony brata Jana Potockiego – B. T.] 
pogodził się z Księżną, ta zaś »agnosci 
vestigias veteris flammae, et tota We-
nus ruens in ipsam Cyprum deseruit« 
[agnosco veteris vestigia flammae, We-
rgiliusz, Enei da, ks. 4,23, tłum.: roz-
poznaję zagasły żar w łonie; In me tota 
ruens Wenus Cyprum deseruit, Hora-
cy, Ody, ks. I, oda XIX, tłum.: Wenus, 
godząca na mnie potężnie, Cypr rzuci-
ła – B. T.]. Po rozstaniu się w Łańcucie 

1 | Anton	Graff,	„Portret	Jana	Potockiego”,	
1785 (?),	olej,	płótno	(w	Zbiorach	Fundacji	
im.	Teresy	Sahakian	przy	Zamku	Królewskim	
w	Warszawie	–	Muzeum)

2 | Nieznany	malarz	polski,	„Portret	Izabeli	
Lubomirskiej”,	ok.	1790,	olej,	płótno	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	w	Warszawie,	depozyt	
w	Muzeum-Zamku	w	Łańcucie)

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

1 2
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nastąpiły korespondencje, zabaw-
ne z  jednej, płomieniste z drugiej stro-
ny. Pan Jan udawał niby zazdrości do 
Gabara, i  to dało materię do upomin-
ku. Ten zaś jest z  filiżanek, na któ-
rych en etrusque wyrażona jest Księż-
na, przy niej Gabar w  oświadczynach 
miłosnych, w  tym postrzegając Pana 
Jana pod postacią geniusza egipskie-
go, Gabar przejęty rozpaczą i  zazdro-
ścią, już pada na wznak, aż tu amo-
rek spada z  obłoków i  wywracającego 
się podpiera. Na drugiej filiżance wy-
malowany Gabar »en marchande d`a-
mour«”, Księżna w  ślicznym dezabi-
lu, przypatruje się przez lornetkę amor-
kom, i  wybrawszy najsporszego odda-
je go [panu] Berneaux dla przewiezie-
nia Panu Janowi do Warszawy. Podob-
no w czwartej ulicy słychać było śmiech 
mój, kiedy mi Berneaux te inwencje po-
kazywał” (cyt. za: F. Rosset, D. Tria-
ire, Jan Potocki…, s. 232; list przecho-
wywany jest w  Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w  Warszawie, Archi-
wum Publiczne Potockich, sygn. 280, 
s. 474-476).

Wspomniany w  liście Gabar to 
Ignacy Gabard de Vaux (1749-1807), 
francuski emigrant, który w  1791  r. 
został zatrudniony przez księżną Lu-
bomirską jako generalny rządca dóbr 
łańcuckich. W zamku w  Łańcucie 
miał swój apartament na drugim pię-
trze. Współcześni mu twierdzili, iż 

miał on duży wpływ na księżną, a ona 
traktowała go zawsze z wielką atencją. 
Jak przypuszcza Leon Dembowski 
w  swoich wspomnieniach: „zdawało-
by się, że to były jakieś dawne związki 
przyjaźni” (cyt. za: Bożenna Majew-
ska-Maszkowska, Mecenat artystyczny 
Izabelli z  Czartoryskich Lubomirskiej 
1736-1816, Wrocław 1976, s. 82).

Autorzy biografii Jana Potockie-
go tak komentują treść przytoczone-
go powyżej listu: „Nigdy nie zdołamy 
się dowiedzieć, ile prawdy było w owych 
uczuciowych igraszkach, jeśli w ogóle coś 
w tym było; w każdym razie znakomi-
cie podsycały one najbardziej szokują-
ce plotki, jakie krążyły w grupie zagra-
nicznych obserwatorów, których prude-
ria odznaczała się nie mniejszą naiw-
nością niż ich łatwowierność” (F.  Ros-
set, D. Triaire, Jan Potocki…, s. 232).

Podróżująca po Polsce niemiec-
ka pisarka i poetka Elise von der Rec-
ke w swoim pamiętniku pisze, powo-
łując się na opowieści włoskiego księ-
dza Piattolego o  zepsuciu obyczajów 
w rodzinie pięknej krajczyni Anny Te-
resy Potockiej, jakoby jej syn Jan Po-
tocki miał być kochankiem swej mat-
ki, siostry i  teściowej. Potocki miał 
powiedzieć: „Starzejąca się, ładna, już 
doświadczona inteligentna kobieta daje 
w swych objęciach znacznie więcej roz-
koszy zmysłowej niż młoda, jeszcze nie-
doświadczona piękność” (Elise von der 

Recke, Na polskim dworze królewskim, 
[w:] Polska stanisławowska w  oczach 
cudzoziemców, opr. Wacław Zawadz-
ki, Warszawa 1963, t. II, s. 264). Sci-
pione Giovanni Piattoli w  latach 
1785-1789 był zatrudniony przez Lu-
bomirską jako główny wychowaw-
ca jej przybranego syna Henryka Lu-
bomirskiego, którego darzyła ona eg-
zaltowaną miłością. Między Piatto-
lim a księżną zazdrosną o  przywiąza-
nie chłopca do nauczyciela dochodzi-
ło do konfliktów.

Nie ulega wątpliwości, że opisa-
ne w  liście filiżanki znajdowały się 
w  zbiorach zamku Potockich w  Łań-
cucie, a do dziś zachowała się tu jed-
na z  nich oraz spodki do obu filiża-
nek. Przedmioty te mają typowe for-
my klasycystyczne. Filiżanka jest cy-
lindryczna, z  łukowatym uchem roz-
dzielonym u  górnej nasady; spodki 
są stożkowate, głębokie. Przedmio-
ty ozdobione są scenami komiczny-
mi, z  udziałem kobiety i  mężczyzny 
w  strojach współczesnych oraz dru-
giego mężczyzny w stroju antykizują-
cym. Sceny malowane są w  kolorach 

3-6 | Filiżanka	i	spodki	ze	scenami	
komicznymi,	manufaktura	porcelany	w	Wiedniu,	
1791-1793,	porcelana,	wys.	filiżanki	8	cm,	
średnica	spodków	14,5	cm	(w	zbiorach	Muzeum- 
-Zamku	w	Łańcucie)

...............................................................................
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terakoty i  białym na ciemnobrunat-
nym tle. Ich kompozycja, kolorystyka 
i  umieszczone napisy w  języku grec-
kim nawiązują do czerwonofigurowe-
go malarstwa antycznych waz grec-
kich. Dekoracje naśladujące malar-
stwo tych waz były modne w cerami-
ce europejskiej w  okresie neoklasy-
cyzmu, nazywano je „etruskimi”, ich 
przykłady spotykamy m.in. na wyro-
bach wiedeńskiej wytwórni porcelany.

Obie filiżanki zostały stłuczone 
w  1956  r. Pierwsza filiżanka, którą 
opisuje autor listu, nie zachowała się. 
Wiedza o  tym obiekcie w  muzeum 
ogranicza się do lakonicznego zapi-
su inwentarzowego. Brak jest fotogra-
fii filiżanki, utrwalony został jedynie 
jej miniaturowy wygląd na fotogra-
fii Salonu Wejściowego, w którym był 
eksponowany pełny komplet. Uszko-
dzenia drugiej filiżanki były mniej-
sze i  została sklejona. Na tej filiżance 
przedstawiony jest starszy mężczyzna 

o  szczupłej twarzy i  ostrych rysach: 
z  haczykowatym nosem i  wysunię-
tym podbródkiem, o  przenikliwym 
spojrzeniu i  lekko drwiącym uśmie-
chu. Na głowie ma perukę en catogan, 
ubrany jest w  koszulę z  żabotem, ka-
mizelkę i kaftan. W lewej ręce trzyma 

kojec, a w prawej, energicznie uniesio-
nej do góry, wyciągniętego za skrzydła 
z  kojca Amorka, prezentując go ko-
biecie, która przygląda się Amorko-
wi przez lornetkę. Ten wyciąga ku niej 
swe ręce. Kobieta ukazana jest z pro-
filu. Ubrana jest w  strój domowy: 
długą spódnicę i  wcięty stanik, obu-
ta w  pantofle na wysokich obcasach, 
na głowie ma wysoki kapelusz o stoż-
kowatym kształcie, spod którego opa-
dają na ramiona jej długie, sfalowane 
włosy. Twarz kobiety jest niewiele wi-
doczna, osłania ją po oczy szal, przeło-
żony swobodnie przez ramiona, a na 
czoło nasunięte jest rondo kapelusza.

Ta sama kobieta wyobrażona jest 
na lustrze spodka. Przygląda się sie-
dzącemu na stole Amorkowi, szyjące-
mu z materii krojonej nożycami przez 
stojącego naprzeciw niej uskrzydlone-
go, nagiego młodzieńca. Nad tą sceną 
unosi się ku górze Amorek, trzymają-
cy w ręce napierśnik, dmący w trąbkę.

Na lustrze drugiego spodka wy-
obrażony jest starszy mężczyzna 
o  pełnej twarzy, w  peruce na głowie, 
w  antykizującym stroju, siedzący na 
taborecie wzorowanym na antycz-
nym meblu, wyciągający głowę i  ręce 
ku nadlatującej ku niemu postaci 

uskrzydlonego, nagiego młodzień-
ca. Napisy greckie umieszczone na fi-
liżance i na drugim spodku zawierają 
błędy ortograficzne i gramatyczne, nie 
są zrozumiałe.

Filiżanka i spodki opatrzone są na 
spodzie dna malowanym podszkliw-
nie błękitnym znakiem manufaktu-
ry porcelany w  Wiedniu, stemplem 
rocznym „91”, numerem „7” naniesio-
nym ręcznie naszkliwnie czarną farbą. 
To ostatnie oznaczenie dotyczy ma-
larza Josepha Ockowalssky’ego, któ-
rego praca dla wiedeńskiej wytwórni 
porcelany udokumentowana została 
w  latach 1787-1804 (Waltraud Neu-
wirth, Markenlexikon für Kunstgewer-
be, t. IV: Österreich, Wiener Porzellan 
1744-1864, Wien 1978, s. 66, 136).

Scena wyobrażona na filiżance 
wzorowana jest na antycznym ma-
lowidle ściennym „Sprzedaż Amor-
ków” z  połowy I  w. n.e., odkrytym 
w 1759 r. w willi Hadriana w Stabiach 

(obecnie Museo Archeologico Nazio-
nale di Napoli). Malowidło to przed-
stawia starszą kobietę we wnętrzu 
domu, handlującą Amorkami w obec-
ności dwóch młodych kobiet. Han-
dlarka siedząca na kamiennym siedzi-
sku w prawej ręce uniesionej do góry 
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trzyma za skrzydła Amorka wycią-
gniętego z kojca, prezentując go mło-
dej kobiecie i jej towarzyszce, ku któ-
rym Amorek ten wyciąga swe ręce. 
Drugi Amorek jest w kojcu, trzeci stoi 
przy młodych kobietach.

Antyczne malowidło zostało roz-
powszechnione w  sztuce europej-
skiej głównie poprzez ryciny. Jego te-
mat określany także: „Sprzedawczy-
ni Amorków”, „Targ miłości”, „Targ 
Amorków”, z  zawoalowaną eroty-
ką, fascynował artystów. Powstawa-
ły kopie malowidła i  inspirowane 
nim przedstawienia w  różnych dzie-
dzinach sztuki. Izabela Lubomir-
ska posiadała w  zbiorach łańcuckie-
go zamku gwaszową kopię antycz-
nego fresku, wykonaną przez nie-
znanego artystę. Umieściła ją wraz 
z  innymi gwaszami przedstawiający-
mi fragmenty malowideł odkrytych 
w  Herkulanum, w  Apartamencie 
Chińskim, gdzie zachowała się ona 
do dziś. Biskwitowe grupy rzeźbiar-
skie „Sprzedaży Amorków” wyko-
nywały m.in. manufaktury w  Wied-
niu i  w  Miśni (znajdują się w  zbio-
rach Muzeum Pałacu Króla Jana III 

w  Wilanowie, nabyte zostały przez 
Aleksandra lub Stanisława Kostkę 
Potockiego, zięcia księżnej Izabeli 
Lubomirskiej, męża jej córki − Alek-
sandry; zob. Barbara Szelegejd, Wy-
rafinowany urok białej porcelany. Wi-
lanowska kolekcja biskwitów, Warsza-
wa 2006, s. 29-30, poz. 1, s. 165-167, 
poz. 114).

W scenie namalowanej na wiedeń-
skiej filiżance przejęto temat i częścio-
wo kompozycję pierwowzoru. Posta-
cie antyczne zastąpiono współcze-
snymi. W starszym mężczyźnie han-
dlującym Amorkiem rozpoznajemy 
– zgodnie z treścią cytowanego powy-
żej listu – Ignacego Gabarda de Vaux, 
a w  kobiecie przyglądającej się przez 
lornetkę Amorkom – księżną Iza-
belę Lubomirską. Przedstawiony na 
spodku starszy mężczyzna siedzący na 
taborecie to Klemens Berneaux, ban-
kier księżnej Lubomirskiej. Na nieza-
chowanej filiżance, widocznej na fo-
tografii ekspozycji całego kompletu 
w  Salonie Wejściowym, można do-
patrzeć się dwóch stojących postaci: 
Ignacego Gabarda de Vaux oświad-
czającego się księżnej Lubomirskiej 

oraz kontynuacji tej sceny w przedsta-
wieniu tegoż mężczyzny upadające-
go na wznak z  rękoma wyrzuconymi 
do przodu, wspieranego przez Amor-
ka – jak to opisał w  liście Franciszek 
Woyna.

Komplet filiżanek ze spodkami 
znajdował się w łańcuckim zamku co 
najmniej od około połowy XIX  w. 
Eksponowany był w  pokoju w  apar-
tamencie na parterze (zwanym obec-
nie Apartamentem Tureckim), gdzie 
został odnotowany w  inwentarzu 
zamku z  lat 1854-1855: „Filiżanek 
z  osóbkami par 2”, w  dopisku: „por-
celanowych” (Archiwum Główne Akt 
Dawnych w  Warszawie, Archiwum 
Potockich z Łańcuta, nr 785, Inwen-
tarz zamku łańcuckiego w  r. 1854 
i  1855 spisany, s. 9) oraz w  inwen-
tarzu z  roku 1862: numer „717/16-
-17 Filiżanek z  podstawkami porce-
lanowych z osóbkami par 2”, w dopi-
sku: „filiż[anki] czarne, figurki żółte” 
(Archiwum Główne Akt Dawnych 
w  Warszawie, Archiwum Potockich 
z Łańcuta, nr 786, Inwentarz zamku 
łańcuckiego dziedzictwa Jego Ekscel. 
J.Wo Alfreda Hr. Potockiego założy-
ciela majoratu w miesiącach kwietniu, 
maju i czerwcu roku 1862 według in-
wentarzów dawnych naocznie spraw-
dzony i na nowo spisany, s. 37).

Komplet trafił do Łańcuta za-
pewne w  czasach Alfreda Potockie-
go (1786-1862), syna Jana i Julii Po-
tockich, założyciela łańcuckiej ga-
łęzi Potockich. Ten pierwszy ordy-
nat łańcucki oraz jego potomkowie, 
którzy byli kolejnymi właściciela-
mi łańcuckiego zamku, starali się za-
chować w  rodzinie pamięć o  wybit-
nym antenacie i  jego dorobku jako 

7 | Salon	Wejściowy	w	Muzeum-Zamku	
w	Łańcucie	–	po	prawej,	we	wnęce,	empirowa	
etażerka	z	filiżankami	i	spodkami	(wg	Łańcut 
1956,	fot.	75)

8 | Nieznany	malarz, „Sprzedaż	Amorków”,	
czwarta	ćwierć	XVIII	w.,	gwasz,	papier	
(w	zbiorach	Muzeum-Zamku	w	Łańcucie)

(zdjęcia: 1 – Andrzej Ring, Lech Sandzewicz; 2, 
8 – Marek Kosior, Maryna Szewczuk; 3-6 – Maryna 
Szewczuk; 7 – Irena Elgas-Markiewicz, Archiwum 
Fotograficzne Muzeum-Zamku w Łańcucie)

...............................................................................
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uczonego, historyka, badacza po-
czątków historii Słowian i innych lu-
dów, wielkiego podróżnika, publicy-
sty, pisarza, autora fantastyczno-fi-
lozoficznej powieści Rękopis znale-
ziony w  Saragossie. We wnętrzach 

zamku eksponowali jego portrety, 
przechowywali rękopisy i druki jego 
naukowych i  literackich prac, kore-
spondencję oraz pamiątki po nim. 
Obiekty te dziś znajdują się głównie 
w zbiorach prywatnych.

Także w  czasach późniejszych 
właścicieli łańcuckiego zamku kom-
plet był eksponowany w  pokoju 
w  apartamencie na parterze. Moż-
na go dostrzec wśród porcelano-
wych wyrobów umieszczonych 
w  serwantce pokazanej na fotogra-
fii Salonu Tureckiego, wykonanej 
przez Józefa Piotrowskiego w  la-
tach dwudziestych XX  w. (Archi-
wum Fotograficzne Muzeum-Zam-
ku w Łańcucie, nr inw. A-399/1, też 
Józef Piotrowski, Zamek w  Łańcu-
cie. Zwięzły opis dziejów i  zbiorów, 
Lwów 1933, il. 41). W muzeum 
komplet ten eksponowany był w Sa-
lonie Wejściowym na pierwszym 
piętrze zamku, gdzie stał na półkach 
empirowej etażerki, później, bez 
jednej filiżanki, zdobił Pokój Ka-
walerski na drugim piętrze zamku, 
gdzie znajduje się do dziś.

Barbara Trojnar

Tłumaczenia łacińskich cytatów po-
chodzą z: Publiusz Wergiliusz Maro, 
Eneida, przełożył Tadeusz Karyłowski, 
Wrocław 1980, s. 97; Horacy, Wybór 
poezyj, przełożył Józef Zawirowski, Kra-
ków, s. 95.

8

W	październiku	ub.	roku	zmarł	dr	Marian	Sołtysiak,	wieloletni	dyrektor	Mu-
zeum	Mazowieckiego	w	Płocku,	zastępca	dyrektora	Zamku	Królewskie-

go	w	Warszawie,	dyrektor	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie,	kurator	Ośrod-
ka	Wydawniczego	Arx	Regia	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie,	prezes	Towa-
rzystwa	Opieki	nad	Zabytkami.	

Na	krótko	przed	śmiercią	Mariana	Sołtysiaka	ukazała	się	książka	jego	au-
torstwa Secesja z Petrochemią w tle. Wspomnienia uczestnika zdarzeń,	wy-
dana	przez	Muzeum	Mazowieckie	w	Płocku.	Publikacja	jest	ważnym	świadec-
twem	pracy	autora	w	latach	sześćdziesiątych	i	siedemdziesią-
tych	 ubiegłego	 wieku	 w	 płockim	 muzeum,	 zapisem	 procesu	
tworzenia	tu	kolekcji	secesji,	wartością	przekraczającej	granice	
Polski.	Marian	Sołtysiak,	który	przez	16	lat	prowadził	prężnie	
rozwijające	się	muzeum,	ze	szczegółami	opisuje	sytuację	panu-
jącą	wówczas	w	tej	placówce	i	jej	otoczeniu,	tworzy	przy	tym	
barwny	obraz	kształtowania	się	polskiego	muzealnictwa	w	tam-
tych	latach.	Książka	jest	świadectwem	nowatorskiego	podejścia	
do	pracy	dyrektora,	który	instynktownie	czuł,	że	muzeum	moż-
na	zarządzać	tylko	w	bezpośrednim	kontakcie	z	miejscową	spo-
łecznością,	przy	 jej	 aprobacie.	Był	przy	 tym	pionierem	spon-
soringu,	w	bezprecedensowy	sposób	mobilizując	płocką	Petro-

chemię	do	współpracy	i	pomagania	muzealnej	placówce.	Jego	menedżerskie	
zdolności	i	umiejętność	wykorzystania	sprzyjającej	koniunktury,	przy	jedno-
czesnym	 skutecznym	 rozwiązywaniu	problemów,	o	 całą	 epokę	wyprzedzały	
działania	innych.	

Dużym	walorem	publikacji	Mariana	Sołtysiaka	jest	prowadzona	lekko	i	ze	
swadą	narracja,	pełna	anegdot,	wątków	z	prywatnego	życia,	osobistych	re-
fleksji	i	przemyśleń.	Poznajemy	autora	jako	człowieka	o	dużym	poczuciu	hu-
moru,	a	przy	tym	wrażliwego	erudytę,	który	interesował	się	kinem,	teatrem	

i	 literaturą,	 a	 niemal	 organiczną	 w	 swym	 charakterze	 pracę	
w	muzeum	łączył	z	częstymi	spotkaniami	towarzyskimi.	

Książka	ilustrowana	jest	wieloma	archiwalnym	zdjęciami,	re-
produkcjami	licznych	pism,	kierowanych	przez	Mariana	Sołtysia-
ka	do	ówczesnych	przedstawicieli	środowiska	muzealnego,	i	jego	
prywatnych	listów.	Ciekawa	jest	np.	opisana	korespondencja	au-
tora	ze	Zbigniewem	Mehofferem,	synem	Józefa,	z	którym	prowa-
dzone	były	pertraktacje	w	sprawie	przekazania	w	depozyt	płoc-
kiemu	 muzeum	 kartonów	 z	 projektami	 dekoracji	 tworzonych	
przez	ojca,	co	ostatecznie	jednak	nie	doszło	do	skutku.

Tę	wartościową	publikację	można	nabyć	(cena:	30	zł)	w	skle-
piku	Muzeum	Mazowieckiego	w	Płocku.

Spotkanie z książką

WSPOMNIENIA	MUZEALNIKA
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Wokół jednego zabytku

zaobserwować inspiracje charaktery-
styczną bryłą tego budynku (najwię-
cej analogii można dostrzec w  ele-
wacji frontowej Dworu Oruńskiego, 
Gdańsk, ul. Nowiny 2). 

W drugiej połowie XIX w. na te-
renie Dolnego Miasta zaczęła się two-
rzyć idea budowy szpitala. Za afirma-
cją gdańskiego środowiska katolickie-
go powołano ku temu Komitet Pań 
i  Panien, którego celem była zbiór-
ka pieniędzy na nowe przedsięwzię-
cie. W 1852  r. kupiec Johann Gott-
fryd Kuhn odkupił dwór wraz z przy-
ległym do niego terenem od Ma-
rii Wilhelminy Uphagen, wdowy po 

Johannie Erneście Carlu Uphage-
nie, za cenę 4 300 talarów. Rok póź-
niej wzdłuż ul. Łąkowej do dwo-
ru dobudowano niewielkie skrzydło, 
a  całą przestrzeń zaadaptowano na 
cele szpitalne. Do opieki nad chorymi 
w  Gdańsku sprowadzono siostry bo-
romeuszki z  Trewiru. W następnych 
latach, 1856-1857, wzdłuż ul. Śluzy 
wzniesiono kolejne, tym razem trzy-
kondygnacyjne skrzydło, funkcjonal-
nie łącząc je z dworem. Z tyłu budyn-
ku wzniesiono drugie skrzydło oraz 
łączniki korytarzowe na dwóch kon-
dygnacjach. Rozbudowa gmachu szpi-
tala trwała, z przerwami, do początku 

Drzwi Dworu Uphagena 
w Gdańsku

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

Dolne Miasto, historycz-
na część Gdańska, skry-
wa wiele pereł architektu-
ry. Jedną z nich jest Dwór 

Uphagena, zlokalizowany w  narożni-
ku zachodnim ulic Kieturatisa i Łąko-
wej (dawnej ul. Śluzy). Budynek po-
wstał około 1800 r., jako jedna z  let-
nich rezydencji rodziny Uphagenów, 
wpływowych gdańskich patrycjuszy. 
Dwór został zaprojektowany w duchu 
klasycystycznym, ze względu na brak 
zachowanych dokumentów z  tego 
okresu nie jest znane nazwisko archi-
tekta. W wielu podmiejskich rezy-
dencjach na terenie Gdańska można 

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

1 |		Najstarszy	
wizerunek	Dworu	
Uphagena	z	1850	r.	
(wg	Wolfgang	Günter	
Deurer,	Gdańsk 
i jego kościoły. 
Dokumentacja 
56 zabytkowych 
istniejących 
i nieistniejących 
kościołów Gdańska,	
Toruń	2003)	

2 |	Drzwi	wejściowe	
w	Dworze	Uphagena	

1

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2017           40



XX  w. Funkcja dworu ustawicznie 
się zmieniała; po włączeniu w  kom-
pleks szpitalny działała tam izba cho-
rych i  kaplica. W okresie międzywo-
jennym w  budynku znajdowały się 
mieszkania służbowe, na parterze 
działały dwie apteki i dwie rozmówni-
ce dla chorych.

Dwór Uphagena i kompleks szpi-
talny zasadniczo nie poniosły zna-
czących zniszczeń w  czasie drugiej 
wojny światowej. Po jej zakończe-
niu w  górnych kondygnacjach nadal 

funkcjonowały mieszkania, na parte-
rze apteka, a w  skrzydle północnym 
plebania. W 1950  r. przybyły z  Wil-
na prof. Zdzisław Kieturatis rozpo-
czął formowanie Kliniki Chirurgicz-
nej. Szpital zakończył swoją działal-
ność w 2004 r. i od tego czasu Gdań-
ski Uniwersytet Medyczny, będą-
cy właścicielem budynku, kilkakrot-
nie podejmował próbę jego sprzeda-
ży. Ostatnia zakończyła się powodze-
niem; w  połowie 2015  r. nierucho-
mość nabył prywatny inwestor.

Dwór zbudowany jest z cegły, fun-
damenty częściowo wykonano z  ka-
mienia naturalnego. Otoczony jest 
żeliwnym ogrodzeniem z  murowany-
mi słupami od frontu i dwuskrzydło-
wą bramą. Elewacje tynkowane, z bo-
niowanymi lizenami. Dach pokry-
ty ceramiczną dachówką karpiów-
ką w podwójną rybią łuskę. We fron-
towej połaci dachu znajdują się dwa 
półkoliste okna – wole oka, w  bocz-
nej połaci lukarna, na kolejnej sygna-
turka. Na osi fasady znajduje się dwu-
kondygnacyjny portyk. W przyzie-
miu elewacji wnęka z  klasycystycz-
nymi drzwiami wejściowymi, ramo-
wo-płycinowymi. Na piętrze loggia 
zamknięta ażurową, żeliwną balustra-
dą. Mimo późniejszych zmian pier-
wotny układ dworu pozostał w miarę 
czytelny. Budynek od strony północ-
no-wschodniej przylega do neogotyc-
kiego kościoła Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Marii Panny, od połu-
dniowo-wschodniej do budynków ze-
społu szpitala.

Charakterystycznym elementem 
rezydencji Uphagenów są drzwi wej-
ściowe, usytuowane we frontowej ele-
wacji, w  przyziemiu, we wnęce pod 
loggią. Drzwi zostały zamontowane 
w budynku równocześnie z zakończe-
niem jego budowy w półkolistej wnę-
ce, stąd ich przekrój o  łuku odcinko-
wym. Wykonane z  miękkiego drew-
na (co umożliwiło nadanie eliptycz-
nego kształtu), otwierane do we-
wnątrz, mają skrzydła o  konstrukcji 
ramowo-płycinowej, ozdobione trze-
ma nierównymi płycinami, z  których 
górne są zbliżone do formy kwadra-
tu, z  rozetą na osi płyciny. Środkowe 
otrzymały formę dużego prostokąta 
z dekoracją składającą się z kompozy-
cji z wiechy zboża oraz winnych gron. 
Ich symbolika może być dwoista; 
w  sztuce chrześcijańskiej kłosy zbo-
ża i winnej latorośli mogą symbolizo-
wać sakrament eucharystii. Do dzi-
siaj na naczyniach kościelnych znaj-
dują się ich sygnatury.  Drugą wykład-
nią są obfitość i bogactwo, tak charak-
terystyczne dla winogron i  pszenicy. 
Można przez to wnioskować, że go-
spodarze dworu byli ludźmi zamożny-
mi, a także cenili duchowe wartości. 

2

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2017    |   41



Dolne płyciny drzwi mają kształt zbli-
żony do kwadratu, ujęte w  bazę oraz 
gzyms zdobiony meandrem, na osi 
płyciny widnieją rozety z liśćmi akan-
tu. Narożniki ramiaków są ze sobą po-
łączone za pomocą klinowanych złą-
czy czopowych. Dolne płyciny zosta-
ły wzmocnione poprzez ich pogru-
bienie. Krawędzie ram oraz luster są 
profilowane, bez dodatkowych listew. 
Cechą charakterystyczną całej stolarki 
jest wpasowanie jej we wnękę na pla-
nie łuku odcinkowego. Profil drzwi 
składa się z  czterech części, w  tym 
najszersza z nich ma poziome żłobie-
nia. Płyciny środkowe i  dolne zosta-
ły wzmocnione żeliwnymi płaskowni-
kami od strony rewersu. Drzwi są po-
malowane na kolor jasnozielony. Naj-
prawdopodobniej jest to pierwotny 
odcień stolarki, podobną barwę mia-
ły usytuowane w  sieni schody (obec-
nie pomalowane na brązowo). 

Konstrukcja drzwi zachowała się 
w dobrym stanie, podobnie jak część 

żelaznych okuć; pozostała oryginal-
na gałka, szyld, zamek i górne zawia-
sy (zarówno awers, jak i  rewers), za-
suwka górna i  dolna. W drzwiach 
brak lewego dolnego zawiasu (w jego 
miejsce wykonano wtórny, uprosz-
czony), brakuje także oryginalnego 
klucza. Mimo że sam obiekt wyma-
ga gruntownego remontu oraz prac 
konserwatorskich i  renowacyjnych, 
stan zachowania drzwi można oce-
nić jako dobry. Czy jednak nadej-
dzie czas kiedy wraz z  całym Dwo-
rem Uphagena odzyskają swój blask? 
Odpowiedź na to pytanie zapowiada 
się obiecująco.

W marcu 2014  r. rozpoczął się 
projekt „Rewitalizacja Dolnego Mia-
sta w  Gdańsku”, realizowany w  ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2007-2013, a zakończył się 
latem 2015  r. Efektem jest pozytyw-
na zmiana oblicza tej części Gdańska, 
a uzyskane rezultaty to nowe zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej, 
m.in. poprzez wymianę nawierzch-
ni głównej ulicy, dodanie elementów 
małej architektury, zaprojektowanie 
zieleni i  restaurację budynków. Cały 

projekt jest uznawany za wyjątko-
wo udany, a jesienią 2016 r. otrzymał 
prestiżową nagrodę RegioStars 2016, 
przyznawaną przez Komisję Euro-
pejską. Nowe otoczenie z  pewnością 
zmniejszy poziom degradacji terenu, 
co stanowi pozytywną przesłankę dla 
Dworu Uphagena. Optymizmem na-
pawa także fakt, że nowy właściciel 
obiektu, firma Arche Sp. z  o.o., ma 
doświadczenie w  restauracji obiek-
tów i zespołów zabytkowych (z powo-
dzeniem wykonywała już prace m.in. 
w Pałacu Łochów, Pałacu w Sieniawie, 
Zamku w Janowie Podlaskim), a ada-
ptację zamierza przeprowadzić z  peł-
nym poszanowaniem substancji za-
bytkowej. Wszystko to pozwala mieć 
nadzieję, że i  Dwór Uphagena wróci 
do dawnej świetności. 

Katarzyna Huszcza-Osińska
Katarzyna Sikora

Autorki składają serdeczne podziękowa-
nia na ręce Pana prof. Jana Tajchmana 
za cenne wskazówki merytoryczne oraz 
Pana Tadeusza Keslinki za życzliwość 
i wyrozumiałość podczas prac inwentary-
zacyjnych w obiekcie. 

3 |	Rysunki	drzwi	i	ich	przekrój

(fot. 2 − Katarzyna Huszcza-Osińska)

...............................................................................
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architektury uzdrowisk w  Sudetach 
odgrywała fundatorska rola zamoż-
nych rodów szlacheckich, jak również 
wpływ bogatych mieszczan w XIX w., 
związany z  chęcią pozyskiwania no-
wych źródeł dochodu i  z  inwestycja-
mi w uzdrowiskach. 

Najważniejszym wyróżnikiem 
miejscowości uzdrowiskowych w  Su-
detach był rozwój specyficznego bu-
downictwa. Zadania stawiane archi-
tekturze obiektów uzdrowiskowych 
były bardzo zróżnicowane, dlatego też 
bardzo różne były jej formy. W zależ-
ności od zlecenia oczekiwano od ar-
chitekta odpowiedniego podejścia 

i  opracowania bardziej reprezenta-
cyjnego lub bardziej funkcjonalne-
go projektu. Ważną cechą powstają-
cych obiektów stała się więc niejed-
norodność architektury. Mnogość 
form architektonicznych miała prze-
mawiać do różnych grup odbiorców. 
Różne grupy społeczne mogły zna-
leźć w  zróżnicowanych stylistycznie 
obiektach odpowiadające im estetycz-
nie odbicie. Były to więc reprezenta-
cyjne pałace uzdrowiskowe lub pro-
ste, funkcjonalne zakłady terapeutycz-
ne. Na architekturę uzdrowisk składa-
ją się obiekty zabudowy balneologicz-
nej najbardziej powiązane z  leczniczą 

Zabytkowa architektura 
uzdrowiskowa 
i balneologiczna Sudetów

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

Architektura sudeckich uzdro-
wisk powstawała na tere-
nach bogatych w tworzywa 
balneologiczne – najpierw 

wokół źródeł wód mineralnych, a po-
tem także wokół złóż peloidów (gr. 
pelos − błoto) i  gazów leczniczych. 
Architektura ta zmieniała się i rozwi-
jała rozmaicie, w  zależności od tego, 
czy dominowały w niej aspekty repre-
zentacyjne, czy funkcjonalne. Szcze-
gólnie intensywny jej rozwój w  Su-
detach przypadł na XIX  w. Oprócz 
planowej polityki państwowej, po-
legającej na promowaniu zdrojów 
i  uzdrowisk, istotną rolę w  rozwoju 

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

1 | Dom Zdrojowy 
„Jerzy”	w	Lądku- 
-Zdroju	

.................................. 
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funkcją uzdrowiska ze względu na 
bezpośrednie zagospodarowanie two-
rzywa balneologicznego: domy zdro-
jowe z basenami wybudowanymi nad 
źródłami, łazienki borowinowe i  za-
kłady przyrodolecznicze wykorzystu-
jące złoża miejscowej borowiny, pawi-
lony źródlane, pijalnie wód mineral-
nych z  zagospodarowanymi źródła-
mi i często połączone z nimi hale spa-
cerowe. Inną grupę stanowią obiek-
ty architektury uzdrowiskowej nie-
związane bezpośrednio z  tworzy-
wem uzdrowiskowym, pełniące jed-
nak funkcję kuracyjną, takie jak szpi-
tale uzdrowiskowe, sanatoria, wil-
le i pensjonaty. Ich dopełnieniem jest 
architektura służąca spędzaniu czasu 
wolnego w  uzdrowisku: budynki do-
mów konwersacyjno-zdrojowych z te-
atrami, salami balowymi, czytelniami 
czy mała architektura założeń parków 
zdrojowych z  muszlami koncertowy-
mi, wieżami widokowymi i  pawilo-
nami.

Cechą charakterystyczną domów 
zdrojowych w Sudetach jest ich duża 
różnorodność zależna przede wszyst-
kim od oferty terapeutycznej, jaką 
proponował dany ośrodek, grupy od-
biorców oraz od możliwości finan-
sowych inwestora. Obiekty te pro-
jektowano tak, aby oferowały bogaty 

program terapeutyczny, co często wy-
magało budowli kilkukondygnacyj-
nych i  złożonych rozwiązań archi-
tektonicznych, np. uwzględniających 
w projekcie basen z częścią zabiegową. 
W XIX w. nastąpiło w medycynie, fi-
zyce i  chemii wiele ważnych odkryć, 
które wywarły znamienny wpływ na 
proces leczenia chorób, zmieniały do-
tychczasowy stan wiedzy, były przy-
czyną wprowadzenia nowych proce-
dur leczniczych i sprzętu terapeutycz-
nego w ośrodkach leczniczych. Na fali 
tych odkryć wzrosło zainteresowanie 
nowymi formami terapii, m.in. ku-
racjami z  wykorzystaniem dwutlen-
ku węgla, kąpielami solankowymi, ra-
donowymi i  w  wodach z  zawartością 
siarkowodoru, leczeniem gorącym 
powietrzem, hartującymi kuracjami 
klimatycznymi czy hydroterapeutycz-
nymi.

Najstarszym zakładem przyro-
doleczniczym w  Sudetach jest Dom 
Zdrojowy „Jerzy” (Georgenbad) 
w Lądku-Zdroju (Bad Landeck), któ-
ry wzniesiono w XV w. w miejscu źró-
dła mineralnego Georgquelle, czy-
li „Jerzy”. W latach 1914-1916 do 
części tej dobudowano w  stylu neo-
barokowym nowy obiekt pod na-
zwą „Nowy Jerzy”. Nakryty został 
częściowo dachem mansardowym, 

z poddaszem zagospodarowanym po-
kojami mansardowymi. Portal głów-
ny zdobi herb Lądka-Zdroju, a ele-
wację i wnętrza liczne detale wykona-
ne z  piaskowca i  witraże nawiązujące 
do tematyki wodnej, np. rozgwiazdy, 
kraby, ślimaki, potwory morskie, czy 
syreny. W obiekcie znajduje się basen 
termalny, wybudowany nad źródłem 
wody radonowej. Przykładem uda-
nego projektu w tym uzdrowisku jest 
Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech” 
(Marienbad), który wybudowany zo-
stał według projektu architekta Her-
manna Völkela w  1880  r. jako dom 
do kąpieli mineralnych oraz błotnych 
i stał się nowym centrum rozwijające-
go się uzdrowiska. Barokowe formy 
w  tym obiekcie widoczne są w  ścia-
nach szczytowych z  łukami odcinko-
wymi w  ryzalitach wejściowych, fu-
trynach okiennych czy w rozwiązaniu 
bębna kopuły. „Wojciech” jest obiek-
tem dwukondygnacyjnym, wznie-
sionym na planie krzyża greckiego. 
W centralnej części, pod okazałą ko-
pułą znajduje się okrągły, wykonany 
z marmuru basen mineralny. W pier-
ścieniu wewnętrznym wokół basenu 

2 | 3 |	Detal	architektoniczny	(2)	i	witraż	(3)	
w	Domu	Zdrojowym	„Jerzy”	w	Lądku-Zdroju

............................................................................... 
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rozlokowane są przebieralnie i 38 od-
dzielnych łazienek do indywidual-
nych kąpieli mineralnych i  borowi-
nowych. W zewnętrznym pierścieniu 
górnej kondygnacji znajduje się 20 
pokoi gościnnych oraz hala spacero-
wa. W projekcie Völkela zauważa się 
zróżnicowane ukształtowanie budow-
li – rozdzielił on segmenty obiektu na 
rzecz sztafażu obejmującego łazien-
ki, pokoje gościnne, wejściowe ryzali-
ty oraz kopułę wieńczącą obiekt. Za-
kład ten należy dzisiaj do najbardziej 
ekskluzywnych zakładów przyrodo-
leczniczych w  Sudetach. Z  zabiegów 
w nim korzystali m.in.: prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki John 
Quincy Adams, królowie pruscy, car 
Aleksander i  wielu innych znamieni-
tych gości.

Ciekawy architektonicznie dom  
zdrojowy znajduje się również  
w  Polanicy-Zdroju (Bad Altheide). 
W  1904  r. uzdrowisko stało się wła-
snością bogatego, wrocławskiego 
przemysłowca, browarnika – Georga 

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

4 | 5 |	Zakład	
Przyrodoleczniczy	
„Wojciech”	w	Lądku- 
-Zdroju	(4)	oraz	
znajdujący	się	
w	nim	marmurowy	
basen	(5)	

.................................. 
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Haase. Nabywca zlecił Andreasowi 
Ernstowi z  Kłodzka budowę nowego 
domu zdrojowego i pijalni wód z halą 
spacerową według planów biura ar-
chitektonicznego Felixa Wilde i Pau-
la Rothera z  Berlina. Przemysłowiec 
ogromne środki pochodzące z  pro-
dukcji i sprzedaży piwa zainwestował 
w  stworzenie nowoczesnego kuror-
tu na wzór Baden-Baden. Dom Zdro-
jowy o  długości 105 m wyróżnia się 
dużą kubaturą i  nieszablonową, choć 
uwzględniającą regionalny styl bryłą. 
Zastosowano miejscowe drewno i ka-
mień jako materiał budowlany. Dziś 
obiekt funkcjonuje jako sanatorium 
„Wielka Pieniawa” i charakteryzuje się 
podcieniami, loggiami, tarasami, wy-
sokimi, stromymi dachami. Na gości 
czeka m.in. 130 pokoi i  sala koncer-
towa.

Innym przykładem tego typu 
obiektu jest Dom Zdrojowy w  Cie-
plicach Śląskich-Zdroju (Bad Warm-
brunn). W latach trzydziestych XX w. 
z  inicjatywy hr. Friedricha Schaffgot-
scha doszło do modernizacji obiektów 
terapeutycznych w  tym uzdrowisku. 
Przy fachowej pomocy europejskiej 
sławy balneologa i inżyniera – Arnol-
da Scherrera z  Bad Ems, w  miejscu 

zburzonych w  1929  r. starych łazie-
nek powstał nowy, modernistyczny 
i wielofunkcyjny Dom Zdrojowy, bę-
dący połączeniem zakładu przyrodo-
leczniczego, łazienek borowinowych 
z  emanatorium radonowym i  hote-
lem. Budynek jest przykładem nur-
tu w  architekturze, skupiającego się 
na skrajnej prostocie brył. Widoczne 
z  zewnątrz dwie rotundy kryły funk-
cjonalne, marmurowe baseny kąpielo-
we, zbudowane dokładnie na miejscu 
prymitywnych obiektów zdrojowych, 
a wcześniej na miejscu sadzawki służą-
cej do leczenia zwierząt, zwanej „koń-
skim zdrojem”. Niestety, dziś już nie-
wiele zostało z  tego modernistyczne-
go założenia lat trzydziestych XX w., 
elewacja budynku, pokryta po wojnie 
styropianem, całkowicie zatraciła swój 
modernistyczny charakter.

Kolejnym zadaniem postawio-
nym przed budownictwem uzdrowi-
skowym była budowa i  modernizacja 
tzw. domów zdrojowo-konwersacyj-
nych (Cur- und Conversationshaus) 
o  reprezentacyjnej bryle i  wnętrzach, 
nazywanych też w  Niemczech Gesel-
lschaftshaus, w Anglii Spa, a we Fran-
cji Casino, spełniających potrzeby in-
tegracyjne, towarzyskie i rozrywkowe 

kuracjuszy. Ten rodzaj obiektu zna-
lazł szczególne uznanie wśród miesz-
czan. W Sudetach każde z uzdrowisk 
miało rozwinięty program rozrywko-
wo-towarzyski. Przykładem tego typu 
obiektu może być dawny Kursalon 
w Dusznikach-Zdroju (Bad Reinerz), 
który wybudowano w  latach 1802- 
-1805 przy placu zdrojowym. W tym 
czasie w  Dusznikach-Zdroju powsta-
wały liczne inwestycje pod nadzorem 
architekta Carla Gottfrieda Geislera 
(1754-1823), który kierował pracami 
przy budowie m.in. pijalni i łazienek. 
Przypuszcza się zatem, że także Kur-
salon jest jego dziełem. Budynek o ar-
chitekturze klasycystycznego dworku 
znany był później jako teatr zdrojowy, 
a obecnie jako Dworek Chopina.

W Szczawnie-Zdroju (Bad Sal-
zbrunn) funkcję integrującą gości 
przejął częściowo Hotel Zdrojowy 
(Grand Hotel, Schlesischer Hof), zbu-
dowany w 1910 r. dzięki fundacji ro-
dziny von Hochberg. Monumental-
ny budynek cechuje rozłożysta bryła 
o  cechach późnego klasycyzmu i  wy-
dłużonym korpusie zamkniętym pro-
stopadłymi skrzydłami. Oś symetrii 
kompozycji podkreślają ryzality: fron-
towy i  tylny. W obiekcie znajdowało 

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

6 |	Dom	zdrojowy	
w	Cieplicach-Zdroju	
na	pocztówce	z	lat	
trzydziestych	XX	w.

7 |	Hala	spacerowa	
w	Szczawnie-Zdroju

8 |	Hala	spacerowa	
w	Świeradowie-Zdroju

...................................
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się 130 luksusowych pokoi z  nowo-
czesnym wyposażeniem, kilka wind, 
restauracja i winiarnia oraz imponują-
cy salon ogrodowy. Zadbano również 
o  bogaty program towarzyski i  spor-
towy – było m.in. pole golfowe, krę-
gielnia, sala bilardowa, elegancka czy-
telnia, sale taneczne i herbaciane. Po-
wieleniem tego projektu był wybudo-
wany w  Sopocie w  latach 1924-1927 
słynny Grand Hotel.

W Cieplicach Śląskich-Zdroju 
funkcjonowały dwa domy spełniają-
ce zadania towarzysko-integracyjne. 
Starszy z nich, tzw. Galerię, wzniesio-
no w parku zdrojowym w 1798 r., we-
dług projektu Carla Gottfrieda Gei-
slera na polecenie hr. von Hoyma. 

Po zaaprobowaniu propozycji przez 
rodzinę von Schaffgotsch budowlę 
o centralnym planie i klasycystycznym 
wystroju ukończono w 1799 r. Okrą-
gła sala sklepiona kopułą, wspartą na 
ośmiu korynckich kolumnach, peł-
niła funkcję sali koncertowej. Po obu 
jej stronach zaplanowano dwie inne 
sale – balową i jadalnię oraz pomiesz-
czenia gospodarcze. W 1820  r. zbu-
dowano przy tej samej alei waflarnię 
ze słodyczami i  napojami. Przypusz-
czalnie autorem projektu był ówcze-
sny architekt Schaffgotschów – Carl 
Anton Malickh. Do budynku doda-
no następnie salę taneczną i pokój bi-
lardowy, a w 1852 r. podcienia, zamie-
niając ten budynek w  tzw. Kursalon. 

W latach 1867-1868 przebudowano 
obiekt według projektu innego archi-
tekta rodziny von Schaffgotsch – An-
tona Bockscha. Dobudowano wów-
czas salę koncertową, cukiernię, dużą 
werandę oraz pokoje gościnne z  bal-
konami. Obecnie, po licznych prze-
budowach, obiekt funkcjonuje jako 
pa wilon zdrojowy „Edward”.

W Świeradowie-Zdroju (Bad 
Flinsberg) funkcję domu integru-
jącego kuracjuszy pełniła wydzielo-
na część domu zdrojowego wzniesio-
nego według projektu Carla Grosse-
ra w latach 1898-1900, gdzie mieściła 
się czytelnia, sale do bilardu i sala ta-
neczna.

Rozbudowa pijalni wód i hal spa-
cerowych, które umożliwiały ruch 
na świeżym powietrzu oraz chroni-
ły kuracjuszy przed ostrym słońcem, 
a w  razie niepogody przed wiatrem 
i deszczem, była istotnym wyzwaniem 
budowlanym w  architekturze uzdro-
wiskowej. W przypadku tych obiek-
tów dominowała ich funkcja. Prze-
jęły one zadania, które związane były 
z metodami leczenia, polegającymi na 
piciu wód mineralnych podczas spa-
ceru. Hala pomyślana jako osłonięty 
trakt, którym można było spacerować, 
znana była już w  rzymskich willach 
jako xystus lub ambulacrum. Począt-
kowo spacerowano w  uzdrowiskach 
zacienionymi alejami, później powsta-
ły pierwsze obiekty drewniane o coraz 
bardziej wyszukanym detalu i zdobie-
niach. W przypadku projektów pijal-
ni wód i  połączonych z  nimi często 
hal spacerowych wyraźnie widać za-
zębianie się dwóch tradycji – źródła 
mineralne od zawsze cieszyły się opi-
nią cudotwórczych, czyli świętych. 
W XIX w. zostały one na nowo oce-
nione pod kątem zastosowania lecz-
niczego i sprecyzowano wskazania te-
rapeutyczne. Idea świątyni nad źró-
dłem nie została jednak przez archi-
tektów odrzucona, została dopraco-
wana i  połączona z  najnowocześniej-
szymi możliwościami konstrukcyj-
nymi. Olbrzymią rolę odegrał tu roz-
wijający się w  Prusach przemysł hut-
niczy, który zainspirował także arty-
stów sztuki rzeźbiarskiej i  użytkowej 

7
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w  żeliwie. Hale spacerowe wznoszo-
no zazwyczaj na planie wydłużonego 
prostokąta, rzadziej łuku. Zadaszano 
je przez wsparcie przykrycia na szere-
gu lub dwóch szeregach kolumn czy 
słupów. Cechowała je różnorodność 
pod względem typologicznym i  form 
rozwiązań. Wznoszone były jako hale 
wolno stojące, połączone z  pijalnią 
lub z  domem zdrojowym. Przy pla-
nowaniu tych obiektów istotne było 
ich położenie, bliskość parków, pro-
menad lub ścieżek spacerowych. Hale 
połączone z  domami uzdrowiskowy-
mi lub z pijalniami miały być projek-
towane z uwzględnieniem odpowied-
niej pozycji do słońca i wiejących wia-
trów, co było istotne zwłaszcza w ku-
rortach podgórskich i górskich.

Hale spacerowe w Sudetach budo-
wano w  różnych okresach, co miało 
wpływ na ich różnorodność. Przykła-
dem kunsztu w  architekturze uzdro-
wisk sudeckich jest hala spacerowa 
w  Szczawnie-Zdroju. Jest to obiekt 
klasycystyczny o  rzymsko-doryckim 
detalu i  lekkiej drewnianej konstruk-
cji, wspartej na dwunastu parach słu-
pów. W 1836  r. rozbudowano ją, łą-
cząc z  pijalnią głównego źródła i  na-
zwano Elisenhalle, czyli „Halą Eli-
zy”. W 1893  r. budynek hali i  pijal-
nię zniszczył pożar. W 1896 r. według 
projektu biura z Berlina Kayser i von 

Groszheim zbudowano nowy obiekt, 
który funkcjonuje do dzisiaj po czę-
ściowej rekonstrukcji w wyniku kolej-
nego pożaru w 1991 r. Ściany hali spa-
cerowej w Szczawnie-Zdroju pokryte 

są zdobieniami. Przez cały ubiegły 
wiek ukryte były one pod warstwami 
farby. Obecnie trwają prace remon-
towo-konserwatorskie, które mają 
na celu przywrócenie oryginalnego 
charakteru malowideł. Od wschodu, 
w  kierunku deptaka hala jest otwar-
ta, po zachodniej stronie umieszczo-
no w niej wiele punktów sklepowych. 
Usytuowana jest w ciągu zabudowań: 
między domem zdrojowym a pijalnią, 
z którą połączona była kiedyś arkado-
wym przejściem, zamkniętym teraz 
drzwiami.

W Lądku-Zdroju budowa hali na-
zwanej „Halą Albrechta” trwała od 
1842 do 1845  r. Obiekt, zlokalizo-
wany w  sąsiedztwie źródła „Marian-
na”, wzniesiony został w stylu klasycy-
stycznym z dorycką kolumnadą i trój-
kątnym portykiem od strony parku 

zdrojowego. Jego krótsze ściany prze-
szklono, a elewację od strony ulicy 
zamknięto drewnianą ścianą. Budy-
nek połączono krytym chodnikiem 
z  pijalnią. Obecnie funkcjonuje jako 

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

9 |	Żeliwna	hala	
spacerowa	w	Kudowie- 
-Zdroju

10 |	Wnętrza	pijalni	
wód	mineralnych	
w	Kudowie-Zdroju

........................................
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kawiarnia „Albrechtshalle” i  został 
w niewielkim stopniu przebudowany.

Uzdrowisko w  Świeradowie- 
-Zdroju miało kilka hal spacerowych. 
O  pierwszym podcieniu zlokalizowa-
nym w okolicy promenady i pochodzą-
cym z początku XIX w. wiadomo nie-
wiele. W 1866  r. istniała już kolum-
nada ze sklepieniami, która mieści-
ła się po stronie południowo-zachod-
niej placu zdrojowego. Przykładem 
połączenia hali spacerowej z  domem 
uzdrowiskowym jest obiekt w  Świera-
dowie-Zdroju, który stworzono we-
dług projektu Carla Grossera w latach 
1898-1900, po pożarze poprzednie-
go w 1896 r. Przy planowaniu budyn-
ku istotne było położenie Źródła Gór-
nego, które stanowi część kolumnady. 
Obiekt jest przykładem kunsztownej 
snycerki w  drewnie modrzewiowym, 
zdobi go polichromia o motywach ro-
ślinnych, witraże oraz znajdujący się 
nad sceną orkiestrową kartusz herbowy 
rodu von Schaffgotsch. Hala ma 80 m 
długości, 10 m szerokości i tyleż wyso-
kości, dla wygody gości architekt zapla-
nował przed halą także taras o długości 
160 m. 

Interesującym przykładem że-
liwnej hali spacerowej jest obiekt 

w  parku zdrojowym w  Kudowie- 
-Zdroju (Bad Kudowa), wzniesiony 
w  1906  r. Jest to wolno stojąca bu-
dowla o  żeliwnej konstrukcji i  deli-
katnym, secesyjnym detalu. Hala nie-
gdyś była częścią większego założe-
nia dla kuracjuszy wraz z pawilonem 
muzycznym i założeniem parkowym. 
Przykładem szczególnego obiektu 
tego typu jest hala spacerowa w  Po-
lanicy-Zdroju. Jej cechą charaktery-
styczną jest wielofunkcyjność, która 
znalazła odzwierciedlenie w  zróżni-
cowanych fasadach. Wzniesiona zo-
stała w  1911  r. według projektu Fe-
lixa Wilde i  Paula Rothera z  Berli-
na i  nazwana Helenenbad (Łazien-
ki Heleny). Usytuowana na tere-
nie o  dużym spadku, od strony par-
ku zdrojowego jest obiektem jedno-
piętrowym, zaś od strony przeciwnej 
ma trzy kondygnacje. Historyzują-
ca fasada tej części nawiązuje do ką-
pielowo-mieszkalnej funkcji. Tu bo-
wiem architekci zaplanowali 50 ka-
bin do mineralnych kąpieli indywi-
dualnych, czytelnię, salon oraz po-
koje gościnne. Elewacja obiektu od 
strony parku ma charakter hali space-
rowej o  uproszczonym detalu, płyn-
nych liniach i dużych przeszkleniach 

skierowanych w stronę bujnej parko-
wej roślinności. Ta część kryje źró-
dło mineralne. Jako ważny element 
powitalny nad portykiem osadzono 
na bębnie spłaszczoną kopułę. Tak-
że w przypadku tej budowli architek-
ci wykorzystali modne wówczas żeli-
wo: ze względu na ilaste podłoże halę 
ustawiono na żelbetonowych funda-
mentach oraz zastosowano żelbeto-
nowe elementy konstrukcyjne.

W ciągu lat architektura uzdro-
wisk sudeckich przeszła drogę od le-
śnego źródła, przez elitarne letnie re-
zydencje dla szlachetnie urodzonych, 
aż do ośrodków służących wszyst-
kim warstwom społecznym z  domi-
nującym budownictwem masowym. 
W wyniku przemian budynki o prze-
znaczeniu terapeutycznym i  towarzy-
skim przeznaczone dla wszystkich ku-
racjuszy, w  przeciwieństwie do pry-
watnych obiektów dla wybranych, 
podkreślających status i  wzorowa-
nych na architekturze dworskiej, sta-
wały się powszechne, służąc „autopre-
zentacji” szeroko pojętej klasy miesz-
czańskiej.

Izabela Spielvogel  
Krzysztof Spałek

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

11 | Dom 
zdrojowy	
w	Polanicy-Zdroju	
(fragment)

(zdjęcia: 1, 11 
– Jacek Halicki 
/ Wikimedia 
Commons; 2-10 – 
Krzysztof Spałek)

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

11

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2017    |   49



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Zabytki utracone

(sierpień 2016), opracowane zosta-
ły przez Matthiasa (Macieja Wabika), 
administratora portalu (http://www.
labiryntarium.pl/index.php/projek-
ty/1156-wystawamost220lat.html).

Wcześniej o  moście w  Łażanach 
pisali m.in.: Magdalena Serwatka 
(Most żeliwny w  Łażanach z  1796  r. 
Pomnik europejskiego dziedzictwa tech-
nicznego, [w:] Technika w dziejach cy-
wilizacji – z  myślą o  przyszłości, t. 1, 
Wrocław 2004, s. 184-191), Józef Ra-
biega, Jan Biliszczuk i Stanisław Janu-
szewski (200 lat mostów żelaznych na 
Śląsku, [w:] Mosty, wyd. 2, Wrocław 
2007, s. 73-82), a całkiem niedawno 
– w wydanym pod koniec 2016 r. nu-
merze specjalnym „Spotkań z  Zabyt-
kami”, w  całości poświęconym zabyt-
kom Wrocławia i  okolic – założyciel 
i prezes Fundacji Otwartego Muzeum 
Techniki we Wrocławiu prof. Stani-
sław Januszewski (Most w  Łażanach 
koło Strzegomia, s. 70-72).

W artykule tym autor omówił po-
krótce dzieje utraconego zabytku, 
opisał jego konstrukcję, a także wska-
zał na możliwość zrekonstruowania 
mostu w skali 1:1. „W latach siedem-
dziesiątych XX w. – pisał – pewne ele-
menty mostu wydobyła ekipa regulu-
jąca na tym odcinku rzekę Strzegom-
kę, ale ślad po nich zaginął. W 1995 r. 
Zakład Mostów Politechniki Wrocław-
skiej przy pomocy Szczecińskiego Przed-
siębiorstwa Budownictwa Przemysło-
wego ESBEPE S.A. podjął próbę od-
nalezienia w  Strzegomce zatopionych 
elementów historycznego mostu. […] 
Z  rzeki wydobyto około 3 t konstruk-
cji mostu, w  tym dwie żeliwne płyty 

pomostu, kilka słupów poręczy z  prze-
ciągami i  pochwytami, fragmenty łu-
kowych dźwigarów. Relikty bariery za-
konserwowano i wyeksponowano w sali 
wykładowej Zakładu Mostów Politech-
niki Wrocławskiej.

W sierpniu 2003  r. na dalsze re-
likty mostu natrafili miejscowi poszu-
kiwacze złomu. Władze gminy Żarów 
skutecznie zabezpieczyły teren i  podję-
ły pod nadzorem Dolnośląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków 
prace archeologiczne, mające na celu 
wydobycie i zabezpieczenie oraz inwen-
taryzację ocalałych fragmentów mo-
stu. W pierwszym etapie tych prac, we 
wrześniu 2003 r. wydobyto cztery pły-
ty pomostu i  wiele drobnych elemen-
tów. Po hydrotechnicznym przygotowa-
niu placu robót w październiku 2003 r. 
wydobyto pięć dalszych płyt, kilka słup-
ków barier z  przeciągami, dwa więk-
sze fragmenty łukowych przęseł i  sporo 
drobnych elementów. Jest to materiał 
tak bogaty, że można by z  powodze-
niem zrekonstruować most w skali 1:1.

Most w Łażanach
..............................................................................................................................................

Historię tego mostu moż-
na zamknąć w  trzech la-
pidarnych zdaniach (tak, 
jak zrobił to Maciej Wa-

bik we wstępie do pierwszego z  se-
rii opracowań na temat tej pionier-
skiej budowli, zamieszczonych w  in-
ternecie): „Gdyby istniał, byłby nie-
wątpliwie zabytkiem klasy światowej. 
Jeden z pierwszych na świecie i z pew-
nością pierwszy na Śląsku. Most Że-
lazny na rzece Strzegomce, zbudowa-
ny w  1796  r., zniszczony w  1945 r.” 
(http://www.labiryntarium.pl/index.
php/gmina-zarow/106-most.html). 
Zważywszy jednak, że zabytek ten od 
dawna był przedmiotem zaintereso-
wań historyków techniki i  miłośni-
ków obiektów sztuki inżynierskiej, 
a  ostatnio zafascynował także szersze 
grono rekonstruktorów historii i  re-
gionalistów, warto poświęcić mu nie-
co więcej uwagi.

Najwięcej informacji na temat mo-
stu w  Łażanach można znaleźć na 
stronie internetowej Stowarzyszenia 
Labiryntarium.pl, gdzie w kilku arty-
kułach, poza opisem konstrukcji żela-
znego mostu i  odnoszącą się do nie-
go ikonografią, przedstawione zosta-
ły: historia budowy nowej przeprawy, 
biogramy związanych z  tym przed-
sięwzięciem osób, a także organizo-
wane przez to stowarzyszenie wyda-
rzenia mające na celu zwrócenie uwa-
gi mieszkańców Żarowa i okolic oraz 
szerszych kręgów społeczeństwa na 
to ciągle jeszcze mało znane dzieło 
śląskich inżynierów i  budowniczych 
końca XVIII  w. Artykuły te, a  są to: 
Łażany – Żelazny Most z 1796 – nie-
istniejący (kwiecień 2012), Żelazny 
Most z  1796, nowe fakty, nowe od-
krycie (październik 2012), Obchody 
220 rocznicy budowy mostu żelazne-
go na rzece Strzegomce oraz Wystawa 
„Dzieje Mostu Żelaznego. 1796-2016” 

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

1 |	Żelazny	most	(Iron Bridge)	na	rzece	Severn	
w	miejscowości	Ironbridge	(hrabstwo	Shropshire,	
Wielka	Brytania),	wzniesiony	w	1779	r.	i	oddany	
do	użytku	w	1781	r.	–	fragment	przeprawy,	
fot.	z	2004	r. 1
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Myśląc o  tym zadaniu Fundacja 
Otwartego Muzeum Techniki zainicjo-
wała konkurs na opracowanie koncep-
cji ekspozycji i ewentualnej rekonstruk-
cji najstarszego na kontynencie europej-
skim mostu żeliwnego. W 2004 r. wień-
czyły go wystawy prac konkursowych 
prowadzone m.in. w Żarowie, Świdni-
cy, Dzierżoniowie i Wrocławiu, ale do 
dzisiaj nie udało się pozyskać mecena-
sów gotowych wesprzeć ekspozycję relik-
tów mostu w Łażanach, która mogłaby 
ożywić ruch turystyczny, promować re-
gion, wpisywać go na mapę dziedzictwa 
kultury technicznej Europy” (S. Janu-
szewski, Most…, s. 72).

Idea zrekonstruowania najstar-
szego na kontynencie mostu żeliw-
nego oraz wyeksponowania jego re-
liktów – to pomysł stosunkowo mło-
dy. Ale o  przeniesieniu zabytkowego 
mostu w inne miejsce w celu jego lep-
szego wyeksponowania myślano już 
przed drugą wojną światową. Jak czy-
tamy w  jednym z  opracowań autor-
stwa Macieja Wabika: „Zachowała się 
ekspertyza Politechniki Wrocławskiej 

(Technische Hochschule) datowana na 
15.11.1928, według której dopuszcza-
no eksploatację mostu pod obciążeniem 
nieco ponad 5 ton, przy bardzo wolnym 
ruchu. W związku z tym, że parametry 
mostu nie były dostosowane do nowych 
czasów zaplanowano przeniesienie ca-
łej konstrukcji do Wrocławia, na teren 
dzisiejszego Osiedla Zalesie na Czar-
ną Wodę (reliktu starego koryta Odry). 
Jest to osiedle we wrocławskiej dzielnicy 
Śródmieście, położone na Wielkiej Wy-
spie. Jako niem. Leerbeuthel (później 
Leerbeutel) włączone w  granice mia-
sta w  1904  r. Osiedle to ma charakter 

willowego przedmieścia, położone jest 
w  bezpośrednim sąsiedztwie Szczyt-
nik, tj. Parku Szczytnickiego, jak rów-
nież »Czarnej Wody«, oraz jezior-
ka Morskie Oko (niem. Leerbeutel See) 
i położonego po jej drugiej stronie Zaci-
sza. W  granicach współczesnego Zale-
sia znajduje się też m.in. wybudowany 
w  latach dwudziestych XX  w. Stadion 
Olimpijski, a także Hala Stulecia. Pla-
ny przeniesienia mostu były kompletne 
w 1939 r., jednak wybuch wojny wymu-
sił odłożenie tej sprawy na przyszłość” 
(M. Wabik, Wystawa…; http://www.
labiryntarium.pl/index.php/projek-
ty/1156-wystawamost220lat.html).

Obecnie zarysowane plany – 
w tym godny jak najszerszego wspar-
cia projekt wykonania repliki mostu 
na tarasie zalewowym Strzegomki, 
w  pobliżu miejsca, gdzie funkcjono-
wała dawna przeprawa – do niedaw-
na mogły się opierać jedynie na frag-
mentarycznie zachowanych reliktach 
utraconego zabytku, opisach pionier-
skiej konstrukcji oraz skrzętnie zebra-
nej ikonografii, niestety, tylko częścio-
wo przydatnej w realizacji tego zamie-
rzenia. Z  pewnością więc wszystkich 
tych, którzy chcieliby zaangażować 

2 |	Most	w	Łażanach	oraz	medal	upamiętniający	
oddanie	go	do	użytku	–	pocztówka	z	końca	
XIX	w.,	fotograf	nieznany

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

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

3 | „Po przecięciu wstęgi przez hrabiego 
Friedricha Wilhelma von Redena z małżonką, 
Johna Baildona i hrabiego Niklasa Augusta 
Wilhelma von Burghausa, salwę oddała 
kompania reprezentacyjna Królewskiego 
Pruskiego Regimentu Piechoty Alt Kreytzen”	–	
obchody	220.	rocznicy	oddania	do	użytku	mostu	
w	Łażanach,	2016	r.

2
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się w  działania na rzecz uratowania 
utraconego zabytku ucieszy wiado-
mość, że wśród eksponatów prezen-
towanych na ubiegłorocznej wysta-
wie „Kody pamięci. Ikonografia Ślą-
ska w  grafice i  rysunku od XVIII do 
początku XX w.” w Muzeum Narodo-
wym we Wrocławiu (8 grudnia 2015 
– 31 stycznia 2016 r.) znalazła się nie-
zwykle rzadka, wielkoformatowa ryci-
na (61,5 x 102 cm!) ze zbiorów wła-
snych tego muzeum, przedstawiająca 
most w Łażanach odwzorowany z na-
tury (choć niewątpliwie nieco wyide-
alizowany) nie później niż kilka lat od 
chwili oddania go do użytku (!). Ry-
cina ta – z inicjatywy Muzeum Etno-
graficznego we Wrocławiu (oddział 
wrocławskiego Muzeum Narodowe-
go) wykorzystana jako element gra-
ficzny na plakacie regionalnych ob-
chodów Europejskich Dni Dziedzic-
twa już w 2010 r. – wcześniej była 
znana jedynie z niewielkiej książko-
wej reprodukcji, obciętej ze wszyst-
kich stron i pozbawionej opisu oraz 

herbu hrabiego von Burghausa, do-
stępnej m.in. na portalach: Vratisla-
viae Amici (http://dolny-slask.org.
pl/5828906,foto.html) i Stowarzysze-
nia Labiryntarium.pl (http://www.
labiryntarium.pl/index.php/projek-
ty/1156-wystawamost220lat.html).

Opis oraz reprodukcję ujawnio-
nej na wystawie ręcznie kolorowanej 
akwaforty (nr inw. MNWr VII-685) 
można znaleźć w towarzyszącym eks-
pozycji katalogu, gdzie, jako dzie-
ło nieznanego bliżej grafika przeło-
mu XVIII i XIX w. A. F. Henschela, 
funkcjonuje pod nazwą „Most Bur-
gusa” (Ewa Halawa, Kody pamięci…, 
s. 116-117, poz. 101). Bliższe przyj-
rzenie się tej rycinie pozwala jednak 
inaczej odczytać inicjał imienia ry-
townika, niż zrobiła to autorka kata-
logu i kurator wystawy w  jednej oso-
bie. Na dole kompozycji, z lewej stro-
ny rzeczywiście widnieje sygnatura ry-
sownika „W. Henschel del.”, ale po pra-
wej znajduje się podpis: „F. Henschel 
sculp.” (nie: „A. F. Henschel sculp.”), 

przy czym pomyłkę tę łatwo wyjaśnić, 
mając na uwadze, że ów dyskusyjny 
inicjał imienia rytownika artysta za-
pisał w postaci nonszalancko kaligra-
fowanej wieloelementowej dużej lite-
ry „F”, której fragmenty mogą sugero-
wać spleciony z nią dodatkowy inicjał.

Co istotne, nowe odczytanie sy-
gnatury rytownika pozwala bez więk-
szego trudu określić twórców inte-
resującej nas akwaforty. I tak auto-
rem rysunku był urodzony w  Żmi-
grodzie malarz i  rysownik pocho-
dzenia żydowskiego Wilhelm Hen-
schel (1785-1865), a rytownikiem 
najstarszy z jego braci Friedrich Hen-
schel (1781-1837). Obaj, w  chwi-
li wykonywania zamówienia hrabie-
go von Burghausa, mieszkali we Wro-
cławiu i mieli już za sobą lekcje rysun-
ku, które odebrali w  założonym tam 
kilka lat wcześniej żydowskim świec-
kim gimnazjum (Wilhelmschule). 
Warto przy tym dodać, że prawdziwą 
karierę artystyczną Wilhelm i  Frie-
drich Henschelowie zrobili dopiero 

4
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po ukończeniu studiów artystycz-
nych w Berlinie (gdzie pojawili się ok. 
1804 r.), działając, wraz z pozostałymi 
dwoma braćmi Henschelami: Augu-
stem (1783-1828) i Moritzem (1785- 
-1862), w  rodzinnej firmie specjali-
zującej się w  wykonywaniu litografii 
(w  większości były to portrety, sceny 
teatralne i baletowe) i sygnującej swo-
je prace „Gebrüder Henschel” (Bracia 
Henschel).

Dla miłośników mostu w  Łaża-
nach największą wartością akwafor-
ty Henschelów jest jej wartość doku-
mentacyjna. Przy czym, dysponując 
tak dużych rozmiarów ryciną, przed-
stawiającą pionierską konstrukcję od-
wzorowaną przez młodych artystów 
z  najdrobniejszymi szczegółami, nie 
ma chyba potrzeby podawania jej opi-
su. Zauważmy zatem jedynie, że na 
konstrukcji drogowej przeprawy, po 
stronie zachodniej, widnieje napis: 
„AUF KOSTEN DES HERRN RE-
ICHGRAFEN NIKLAS AUGUST 
WILHELM V. BURGHAUS / 1796” 
(Kosztem pana hrabiego Niklasa Au-
gusta Wilhelma von Burghaus / 

1796), a podobnie usytuowany na-
pis znajduje się także na słynnym 
Żelaznym Moście na rzece Severn 
w miejscowości Ironbridge (hrabstwo 
Shropshire, Wielka Brytania): „THE 
BRIDGE WAS CAST AT COAL-
BROOK DALE AND ERECTED IN 
THE YEAR MDCCLXXIX” (Most 
został odlany w  Coalbrook Dale 

i wzniesiony w roku 1779). Interesu-
jący jest też wygląd latarni mających 
oświetlać nowo wybudowany most, 
znanych nam dotąd jedynie z projek-
tów nowatorskiej konstrukcji oraz 
okolicznościowego medalu, wybitego 
z  okazji oddania do użytku żeliwne-
go dzieła. Latarnie na akwaforcie nie 
mają zainstalowanych szklanych lamp 

Most żeliwny w Łażanach (niem. Laasan) na rzece Strzegomce – to obiekt 
jednoprzęsłowy, łukowy, złożony z  łuków o  długości 15,1 m i  strzałce 
2,885 m, wykonany na zamówienie hr. Nikolasa Augusta Wilhelma von Bur-
ghausa, złożone w  1793  r. w  hucie „Małapanew” w  Ozimku. Most odlany 
został w  latach 1794-1795 pod nadzorem administratora huty hr. Friedri-
cha Wilhelma von Redena, zgodnie z opracowaniem przygotowanym dla tej 
konstrukcji przez angielskiego inżyniera Johna Baildona, sprowadzonego na 
Śląsk w celu wdrożenia w miejscowym przemyśle dokonań angielskiej rewo-
lucji przemysłowej. Metalowa konstrukcja miała masę 461 t i jesienią 1795 r. 
przetransportowana została Odrą do Wrocławia, a następnie wozami konny-
mi na miejsce przeznaczenia. Po zmontowaniu nowej przeprawy przez rze-
kę, co zajęło budowniczym dziesięć tygodni, oddano ją do użytku 20 maja 
1796 r. Uroczystość związana z przekazaniem do eksploatacji mostu odby-
ła się 30 lipca 1796 r., a na pamiątkę tego wydarzenia hrabia von Burghaus 
nakazał wybicie w złocie, srebrze, brązie, miedzi i (co znamienne) w żeliwie 
okolicznościowego medalu.

4 |	Wizualizacja	
koncepcji 
ekspozycji	reliktów	
mostu	w	Łażanach	
i	jego	
rekonstrukcji	
–	I	wyróżnienie	
w	konkursie	
Fundacji	
Otwartego	
Muzeum	Techniki	
(Bartłomiej	
Wieczorek,	Tomasz	
Ziaja,	Marek	
Płóciennik),	2004

5 |	Friedrich	
Henschel	wg	
rysunku	Wilhelma	
Henschela,	„Most	
w	Łażanach”,	
ok.	1800	r.,	
akwaforta	
kolorowana 
ręcznie,	wym.	61,5	
x	102	cm	
–	reprodukcja	
całej	ryciny	
(w	zbiorach	
Muzeum	
Narodowego	
we	Wrocławiu)

..............................
5
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polskich urzędników i  muzealników 
„Chatą Muzealną” (obecnie dom uro-
dzonych w  Szczawnie-Zdroju Ger-
harta Hauptmanna, pisarza, laure-
ata Nagrody Nobla i  jego starszego 
brata Carla, pisarza i  dramaturga jest 
oddziałem Muzeum Karkonoskie-
go w  Jeleniej Górze). Tyle tylko, że 
przekazanie ryciny odbyło się za po-
średnictwem Muzeum w Jeleniej Gó-
rze, w którym wcześniej złożono część 
pochodzących ze Szklarskiej Poręby 
muzealiów. Jak wynika z  odnalezio-
nego podczas remontu „Chaty Mu-
zealnej” pod koniec lat osiemdziesią-
tych XX  w. dokumentu, poza zabyt-
kowymi meblami i  innymi elementa-
mi wyposażenia tego muzeum, a tak-
że dwoma rzeźbami i  czterema obra-
zami olejnymi, były tam: „[poz.] 31. 
4 teki sztychów, [poz.] 32. rulon szty-
chów i  [poz.] 33. kaseta ze sztycha-
mi” (Przemysław Wiater, Powojenne 

losy muzeum – Domu Carla i Gerhar-
ta Hauptmannów w  Szklarskiej Porę-
bie, a  reintegracja dolnośląskiego dzie-
dzictwa kulturowego; http://www.
karkonosze.ws/powojenne_losy_mu-
zeum_w_szklarskiej_porebie_arty-
kul_596.html). Wydaje się niemal 
pewne, że wśród wymienionych szty-
chów znajdowała się i ta, do niedawna 
niemal zupełnie nieznana, akwafor-
ta braci Wilhelma i  Friedricha Hen-
schelów przedstawiająca zbudowany 
w 1796 r. na rzece Strzegomce żelazny 
most w  Łażanach nieopodal Żarowa 
na Dolnym Śląsku, który – choć for-
malnie uznawany jest obecnie za za-
bytek utracony – czeka na swoją dru-
gą młodość. Okazuje się bowiem, że 
rekonstrukcja tego pionierskiego roz-
wiązania inżynierskiego sprzed 220 
lat wciąż jest możliwa.

Wojciech Przybyszewski

oliwnych, dla których w górnej części 
żeliwnych kolumn przygotowano po-
ziomo umocowane jarzma w kształcie 
ozdobnych obręczy, co może świad-
czyć o tym, że w chwili wykonywania 
rysunku oświetlenie mostu jeszcze nie 
funkcjonowało. Dobrze widoczne na 
rycinie są także elementy umocnień 
brzegowych rzeki Strzegomki, którą, 
jak wiemy z  przekazów, hrabia naka-
zał uregulować w związku z zaplano-
waną budową żelaznego mostu.

Akwaforta przedstawiająca most 
w  Łażanach trafiła do zbiorów Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu 
w  grudniu 1952  r. (wtedy jeszcze 
funkcjonującego jako Muzeum Ślą-
skie we Wrocławiu) z  działającego 
od 1936 r. w Domu Carla i Gerharta 
Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, 
niewielkiego muzeum regionalnego 
(„Heimatmuseen”), po drugiej woj-
nie światowej nazywanego też przez 

6 |	Friedrich	
Henschel	wg	rysunku	
Wilhelma	Henschela,	
„Most	w	Łażanach”,	
ok.	1800	r.,	akwaforta	
kolorowana	ręcznie	
–	fragment	ryciny	
z	dobrze	widocznymi	
elementami 
konstrukcyjnymi	
mostu	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	
we	Wrocławiu)

(ilustracje: 
1 – fot. The Singing 
Badger / Wikipedia; 
2 – zapis cyfrowy 
pocztówki ze zbiorów 
Świdnickiego Archiwum 
Cyfrowego „Świdnica 
Moje Miasto”; 3 – fot. 
Mirosław Becher; 4 – skan 
konkursowej planszy 
pozyskany do druku dzięki 
uprzejmości Tomasza 
Ziai i Macieja Wabika; 
5, 6 – Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu)

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

Za pomoc w zebraniu ilustracji do artykułu dziękuję Panom: Stanisławowi Januszewskiemu z Fundacji Otwartego Muzeum Techni-
ki we Wrocławiu, Jarosławowi Tarłowskiemu, redaktorowi portalu www.mojemiasto.swidnica.pl, Maciejowi Wabikowi, redaktorowi 
i administratorowi strony www.labiryntarium.pl, Mirosławowi Becherowi ze Stowarzyszenia Labiryntarium.pl w Żarowie i Tomaszo-
wi Ziai, współautorowi zwycięskiego projektu w konkursie na  koncepcję ekspozycji rekonstrukcji mostu w Łażanach i jego reliktów. 
Zamieszczony w internecie przez Urząd Miejski w Żarowie krótki film z 2009 r. na temat mostu w Łażanach można zobaczyć 
pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=EV69wW9ZRnE.
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jest skórzana – najpewniej krakow-
ska – oprawa inkunabułu ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej w  Warszawie, 
o  okładzinach oznaczonych w  naroż-
nikach herbem Ciołek, w  okrągłym 
otoku inskrypcyjnym. Ta pieczętar-
ska formuła oznaczania ksiąg nie tyl-
ko wpisywała się w  ówczesne trendy 
introligatorsko-bibliofilskie, ale też 
była wyznacznikiem rosnącej pozy-
cji Drzewickiego na dworze królew-
skim. Oto bowiem w 1501 r. został on 
podkanclerzym króla Jana Olbrach-
ta, a po jego śmierci – króla Alek-
sandra Jagiellończyka. Wcześniej zaś, 
najprawdopodobniej w  1498 r., zo-
stał wyświęcony na księdza, z  której 
to okazji otrzymał od kardynała Fry-
deryka Jagiellończyka pięknie ilumi-
nowany mszał. Ów zabytek, przecho-
wywany dziś w  narodowej Książnicy, 
zdobi na pierwszej stronie tekstu pro-
toekslibris Drzewickiego, w  formie 

Prymas Maciej Drzewicki 
jako bibliofil

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

dostrzegłszy w  nim wielki potencjał 
intelektualny, uczynił go swym se-
kretarzem i  uczniem. Tym sposobem 
młody Drzewicki wkroczył do kręgu 
stołecznych elit umysłowych i  pań-
stwowo-kościelnych, co z kolei otwo-
rzyło mu drogę błyskotliwej kariery.

Rozwijające się pod okiem Kalli-
macha zainteresowania humanistycz-
ne, wraz z poszerzającymi się kontak-
tami bibliofilskimi i  coraz większy-
mi dochodami, zaowocowały rozro-
stem prywatnego księgozbioru Drze-
wickiego. W krótkim odstępie cza-
su stał się on posiadaczem książko-
wego spadku po wytrawnym uczo-
nym, Mikołaju Wodce z  Kwidzy-
na, a po 1496  r. także nieokreślonej 
liczby ksiąg po Kallimachu. Wów-
czas też zaczął oznaczać swe wolumi-
ny superekslibrisami herbowymi, wy-
ciskanymi ze stempli introligatorskich 
na oprawach. Potwierdzeniem tego 

W 1516  r. powstał pierw-
szy polski ekslibris gra-
ficzno-typograficzny, 
sporządzony w  wie-

deńskiej oficynie Hieronima Wieto-
ra dla biskupa włocławskiego i  póź-
niejszego prymasa, Macieja Drzewic-
kiego. Po upływie ponad pięciuset lat 
warto przypomnieć osobę i  działal-
ność owego wybitnego humanistycz-
nego bibliofila.

Na schyłek XV i  pierwsze deka-
dy XVI w. przypada w Krakowie buj-
ny rozkwit bibliofilstwa w kręgu pro-
fesury z tamtejszej Akademii oraz hie-
rarchów państwowych i  kościelnych, 
skupionych wokół dworu wawelskie-
go. Wpłynęło na to wiele zjawisk, 
wśród których szczególne znacze-
nie zyskał nowy humanistyczny prąd 
umysłowy, napływający z  Italii i  roz-
krzewiany głównie przez akademic-
kich uczonych. Nie mniejsze znacze-
nie mieli polscy absolwenci włoskich 
uniwersytetów, którzy po powrocie 
do kraju przywozili ze sobą liczne rę-
kopisy i  druki renesansowe, ale też 
nową – kolekcjonerską – postawę wo-
bec książki.

W 1482 r. do stolicy państwa przy-
był kilkunastoletni Maciej Drzewicki 
herbu Ciołek (ur. 1467), pochodzący 
z rycerskiego rodu osiadłego w Drze-
wicy w dawnym woj. sandomierskim. 
Po latach spędzonych w  szkole kate-
dralnej we Włocławku pragnął roz-
począć studia na Akademii Krakow-
skiej, prowadząc zrazu żywot ubogie-
go żaka, parającego się żebractwem. 
Z  czasem trafił jednak na służbę do 
ówczesnej gwiazdy krakowskiego śro-
dowiska humanistycznego, Filipa Bu-
onaccorsiego vel Kallimacha, który, 

ZBIORY I ZBIERACZE

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

1 |	Superekslibris	
herbowy	Macieja	
Drzewickiego	
wyciśnięty	ze	stempla	
introligatorskiego	
na	skórzanej	oprawie	
inkunabułu,	ok.	1500	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Narodowej)

..................................
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herbu rodowego trzymanego przez 
dwa anioły, w otoczeniu bogatej, póź-
nogotyckiej floratury.

Przejawem rozwoju kariery biblio-
fila było objęcie w 1503 r. biskupstwa 
przemyskiego, a w 1511 r. kanclerstwa 
wielkiego koronnego, nadanego mu 
z  rąk króla Zygmunta Starego, któ-
rego życzliwością i  zaufaniem Drze-
wicki cieszył się do ostatnich lat życia. 
Rok 1513 przyniósł mu z  kolei no-
minację na biskupstwo włocławskie, 
którym zarządzał do 1531 r. W ciągu 
tych lat pozostawał jednym z najbliż-
szych współpracowników władcy, co 
znalazło swój wyraz m.in. w towarzy-
szeniu mu podczas słynnego Zjazdu 
Monarchów, który odbył się w 1515 r. 
w  Wiedniu. Tam właśnie Drzewic-
ki poznał drukarza Hieronima Wie-
tora, który po pobycie w  Krakowie 
przez pewien czas działał w stolicy ce-
sarstwa Habsburgów. Zetknięcie się 
z  polskimi dygnitarzami stanowiło 
dla niego okazję do zaskarbienia ich 
życzliwości, której celem było m.in. 
zapewnienie sobie korzystnych zle-
ceń po powrocie do Krakowa. W  tej 
atmosferze Wietor wydał w  stycz-
niu 1516  r. niewielki, ale wytworny 
druk, zatytułowany Orationes Viennae 
Austriae ad Divum Maximilianum 
[…], w  którym zamieścił oracje m.in. 
dla Zygmunta Starego, biskupa po-
znańskiego Jana Lubrańskiego, bisku-
pa przemyskiego Piotra Tomickiego, 

a także biskupa Drzewickiego. Wedle 
znacznego prawdopodobieństwa, eg-
zemplarze tego dzieła drukarz roze-
słał owym hierarchom jako podarki, 
stanowiące wszak asumpt do bardziej 
pogłębionych relacji.

Istotnie, w  bezpośrednim związ-
ku z  tym wydawnictwem, w  1516  r. 
w  oficynie Wietora sporządzony zo-
stał ekslibris dla Drzewickiego. Trud-
no dziś orzec, na ile jego powstanie 
było owocem inicjatywy samego dru-
karza, a na ile zamówienia złożonego 
mu przez bibliofila. Faktem pozosta-
je, że dzieło to stanowi reprezentatyw-
ny przykład twórczości typograficznej 
i  graficznej owej wiedeńskiej oficyny, 
co sprowadza się do techniki wykona-
nia, kompozycji oraz formy ryciny.

Ekslibris ma rozmiary około 16 x 
11 cm (licząc typograficzny napis), ale 
odbijany był na nieco większych kar-
teczkach papieru. Jego główna część 
składa się z odbitki drzeworytu, uka-
zującego godło Drzewickiego na tar-
czy o  późnogotyckim kroju, z  dwo-
ma wcięciami na osi i charakterystycz-
nymi zagięciami u góry. Z jednej stro-
ny tarczy posadowiona jest infuła, 
której po drugiej stronie odpowiada 
krzywaśń pastorału, stanowiące skon-
wencjonalizowane insygnia biskupie. 
Obok widnieje data wykonania ry-
ciny: „1516”. Elementy te wkompo-
nowane są w  przestrzeń wyznaczoną 
u dołu perspektywicznie zbiegającymi 

się liniami posadzki i zamykaną rene-
sansową arkadą. Z  jej łuku zwieszo-
na jest kiść winogron, mająca sym-
boliczne – eucharystyczne – znacze-
nie. Forma detali architektonicznych, 
a zwłaszcza kolumn, wskazuje na ar-
tystę słabo obeznanego ze stylowymi 
nowinkami rodem z Italii. Był nim je-
den z  drzeworytników współpracu-
jących w  Wiedniu z  Wietorem, naj-
prawdopodobniej tożsamy z V. Feilem 
vel Pfeilem. Twórca ten wykonał dla 
drukarza też inne grafiki książkowe, 
z których najlepiej znana jest winieta 
tytułowa w  formie renesansowej edi-
kuli tudzież obramienia okiennego, 
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2 |	Karta	mszału	Macieja	
Drzewickiego	(Missale 
Gnesnense),	1498	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej)

3 |	Ekslibris	pierwszy	biskupa	
Macieja	Drzewickiego,	V.	Feil	
(Pfeil)	i	Hieronim	Wietor,	
Wiedeń,	1516	(w	zbiorach	
Biblioteki	Jagiellońskiej	
w	Krakowie)

4 |	Przykład	strony	tytułowej	
druku	oficyny	Hieronima	
Wietora	z	winietą	autorstwa	
V.	Feila	(Pfeila)	(w	zbiorach	
Biblioteki	Kórnickiej	PAN)

..................................................
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zwieńczonego półkolistym tympano-
nem i oznaczonego datą „1512”. God-
ne wspomnienia jest, że Feil swe pra-
ce zazwyczaj oznaczał monogramem. 
Wprawdzie w  księgoznaku Drzewic-
kiego nie znajdujemy owej sygnatury, 
jednakże w  tzw. pachach łuku arka-
dy ukazane są dwa intrygujące moty-
wy, z których ten po lewej (popiersie 
brodatego mężczyzny) może być za-
woalowanym sygnetem drukarskim 
Wietora, ten po prawej zaś (smok?) 
odnosić się może do autora grafiki.

Nie mniej interesujący jest cztero-
wierszowy napis powyżej ryciny: „IN-
SIGNE REVERENDISS. IN CHRISTO 
PA // TRIS. ET DOMINI DOMINI 
MATHIE // DREVICII EPISCOPI 
WLADISLA- // VIENSIS.” Antykwowy 
krój liter, jak również sposób zakom-
ponowania – ze stopniowo zwężają-
cymi się wersami – wpisują się w stan-
dardowe układy typograficzne wie-
deńskiej oficyny. Dowodów do tego 
dostarczają kompozycje nagłówków 
we wspomnianej książce z oracjami, co 
skłania do tezy o  sporządzeniu eksli-
brisu niejako przy okazji jej druku.

Zapewne zagadką pozostanie, 
ile egzemplarzy księgoznaku zosta-
ło wykonanych i w  jakich okoliczno-
ściach przekazanych bibliofilowi. Za-
chowane woluminy z jego księgozbio-
ru wskazują jednak, że wykorzystywał 
je przez przynajmniej kilka lat. Miej-
scem ich wklejenia były wewnętrz-
ne strony górnych okładzin, zarówno 
w woluminach mniejszych, jak i więk-
szych foliantach. Przykładem tego 
może być rękopis Retoryki Kallima-
cha, znajdujący się w Bibliotece Kór-
nickiej PAN: karteczka z  ekslibrisem 
jest tej samej wielkości co karty ma-
nuskryptu. Z  kolei w  pokaźnym wo-
luminie druku z Archiwum Archidie-
cezjalnego w  Gnieźnie zajmuje tyl-
ko środkową część powierzchni karty 
wyklejki.

Oznaczając swe księgi w  ten spo-
sób, Drzewicki wytyczył począ-
tek tradycji ekslibrisu w  polskim bi-
bliofilstwie, co zrazu objęło wąskie 
grono najwytrawniejszych konese-
rów książki, jak kanclerz Krzysz-
tof Szydłowiecki czy Jan Dantyszek. 
Co ciekawe, posługiwali się w  latach 

dwudziestych-trzydziestych XVI  w. 
ekslibrisami graficzno-typograficzny-
mi wykonanymi w  tej samej Wieto-
rowskiej oficynie, ale już po osiedle-
niu się drukarza w Krakowie.

Wcześniej, bo w 1517 r., Drzewic-
ki stał się posiadaczem drugiego eks-
librisu graficzno-typograficznego, wy-
konanego tym razem w  krakowskiej 
oficynie Jana Hallera. Owym znacz-
nie większym dziełem, o  rozmiarach 
kompozycji około 22 x 15 cm, biblio-
fil okleił np. klocek pięknych wło-
skich inkunabułów ze zbiorów Biblio-
teki Jagiellońskiej, wolumin inkuna-
bułów z  Biblioteki Kapitulnej w  Ło-
wiczu czy też podobnie oprawio-
ny klocek inkunabułów i  wczesnych 
druków szesnastowiecznych, obecnie 

w  prywatnych zbiorach rodziny von 
Schönborn w Niemczech.

W kolejnych latach Drzewic-
ki nie zaniedbał jednak najpopular-
niejszej w jego epoce formuły księgo-
znaku, jakim był superekslibris. Ta-
kowy widnieje na górnej okładzinie 
wspomnianej księgi z  Gniezna, na 
której herb i  insygnia biskupie uka-
zano w  rzadkiej technice malarskiej, 
zamiast typowego wycisku tłoka 
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5 | Retoryka	Filipa	Kallimacha	z	ekslibrisem	
pierwszym	biskupa	Macieja	Drzewickiego	
(w	zbiorach	Biblioteki	Kórnickiej	PAN)

6 |	Klocek	inkunabułów	z	ekslibrisem	drugim	
biskupa	Macieja	Drzewickiego	(w	zbiorach	
Biblioteki	Jagiellońskiej	w	Krakowie)

................................................................................
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introligatorskiego. Stanowiło to nie-
wątpliwie nawiązanie do niektórych 
superekslibrisów włoskich, wykony-
wanych dla dostojników kościelnych 
i  świeckich. Wpływom włoskim pod-
legały również oprawy ksiąg sporzą-
dzane w krakowskich warsztatach dla 
Drzewickiego, w  tym dzieło z  przy-
wołanym księgoznakiem. Charakte-
rystyczna kompozycja dekoracji okła-
dzin – ze stylizowanym wieńcem ota-
czającym herb oraz linearnymi rama-
mi wzbogaconymi motywami m.in. 
główki anielskiej – dowodzi, że spo-
rządził ją wybitny italianista wśród 
stołecznych introligatorów czasów 
Zygmunta Starego, Maciej z Przasny-
sza vel Mistrz Główek Anielskich.

Warto też nadmienić, że w  przy-
padku potężnych i  kosztownych ko-
deksów liturgicznych, jak dwutomo-
wy graduał z  Włocławka i  Gniezna 
oraz antyfonarz z  Włocławka, Drze-
wicki upamiętniał swe fundacje pro-
toekslibrisami iluminowanymi na 

pergaminowych kartach. Najoka-
zalszy z  nich widnieje na początku 
pierwszego tomu graduału włocław-
skiego, ufundowanego przez bibliofi-
la już po objęciu przez niego arcybi-
skupstwa gnieźnieńskiego. Prezentu-
je on herb Ciołek z  insygniami arcy-
biskupimi oraz tekstem fundacyjnym 
zakończonym datą „M.D.XXXI.” 

Na pierwszej stronicy tekstu i notacji 
odpowiada mu mniejszy herb, wkom-
ponowany we floraturę wijącą się na 
dolnym marginesie.

Z bezsprzecznie okazałego i  licz-
nego księgozbioru Drzewickiego 
ostało się do dziś zaledwie kilka wo-
luminów inkunabułów i druków oraz 
parę kodeksów rękopiśmiennych, 
rozproszonych po bibliotekach pol-
skich i zagranicznych. Niezależnie od 
tego, spuścizna owego bibliofila nale-
ży do najcenniejszych pomników kul-
tury książki doby humanizmu w Pol-
sce. Ów status zawdzięcza ona nie tyl-
ko wartości historycznej i  artystycz-
nej samych ksiąg, ale też ekslibrisów, 

którymi je oznaczano. Oba dzie-
ła, z 1516 oraz 1517 r., stoją bowiem 
u  początku dziejów tej formy grafiki 
w  naszym kraju, należąc zarazem do 
wczesnych przykładów ekslibrisu re-
nesansowego w  Europie. Dowodzą 
one także otwartości polskich elit hu-
manistycznych na nowe trendy w ko-
lekcjonerstwie ksiąg, jakie od schyłku 

XV  w. zaczęły się popularyzować na 
naszym kontynencie.

Mimo rozmaitych zawirowań po-
litycznych w  kolejnych stuleciach, 
tradycja ekslibrisu niezmiennie trwa 
wśród rodzimych bibliofilów, owocu-
jąc wieloma znakomitymi dziełami. 
Wśród nich wymienić można choćby 
miedziorytnicze księgoznaki autor-
stwa Jana Ziarnki (XVII w.), ekslibri-
sy dla braci Załuskich (XVIII w.) czy 
też prace plejady polskich grafików 
z  XX  w. Czy w  dobie cyfryzacji i  re-
gresu czytelnictwa owa tradycja trwać 
będzie nadal? Pozostaje tajemnicą.

Arkadiusz Wagner

Więcej informacji dotyczących Macieja Drzewickiego można znaleźć w pu-
blikacji autorstwa Arkadiusza Wagnera Prymas Maciej Drzewicki jako bi-
bliofil. W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu, Warszawa-To-
ruń-Poznań-Drzewica 2016. Na luty – marzec br. przygotowywane jest 
drugie, poszerzone wydanie tej książki. 

7 |	Oprawa	renesansowa	z	warsztatu	Macieja	
z	Przasnysza	vel	Mistrza	Główek	Anielskich	
z	superekslibrisem	biskupa	Macieja	Drzewickiego	
(w	zbiorach	Archiwum	Archidiecezjalnego	
w	Gnieźnie)

8 |	Graduał	ufundowany	przez	arcybiskupa	
Macieja	Drzewickiego	dla	katedry	włocławskiej,	
oznaczony	jego	herbem	(w	zbiorach	Biblioteki	
Seminaryjnej	we	Włocławku)

(ilustracje: 1, 2 – Biblioteka Narodowa;  
3-8 – Arkadiusz Wagner)

................................................................................
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inne systemy uzbrojenia dla pojazdów 
lądowych, okrętów oraz baterii obrony 
wybrzeża.

Uroczystość przekazania armaty 
do polskich zbiorów uświetnili m.in. 
przedstawiciel Ministerstwa Obro-
ny Narodowej prof. dr hab. Wojciech 

Fałkowski, dyrektor Departamen-
tu Edukacji, Kultury i  Dziedzictwa 
MON Sławomir Frątczak, ambasador 
Szwecji Inga Eriksson Forg, dyrek-
tor BAE Systems Bofors AB w Szwe-
cji Lena Gillstroem, generałowie i ofi-
cerowie Wojska Polskiego, przedsta-
wiciele Marynarki Wojennej oraz  dy-
rektorzy muzeów, w  tym – jako go-
spodarz – dyrektor Muzeum Wojska 
Polskiego Adam Buława. 

☐

Szwedzka armata 
w zbiorach Muzeum 
Wojska Polskiego

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

W grudniu 2016  r. 
do zbiorów Muzeum 
Wojska Polskiego  
w  Warszawie tra-

fił egzemplarz armaty Boforsa kali-
ber 40 mm wz. 36, który stanowi uni-
kat w skali kraju. Zdobyta przez Niem-
ców w 1939 r. została przez nich sprze-
dana Szwecji, gdzie służyła  do końca 
lat siedemdziesiątych XX  w. Do Mu-
zeum Wojska Polskiego trafiła ze Szwe-
cji dzięki uprzejmości Armémuseum 
w Sztokholmie.   

Armaty przeciwlotnicze kalibru 40 
mm wz. 36, opracowane w latach trzy-
dziestych XX w. były najbardziej znaną 
konstrukcją szwedzkiego przedsiębior-
stwa zbrojeniowego Bofors. Jako waż-
ny element modernizacji polskiej armii 
produkowano je również licencyjnie 
w Polsce w latach 1935-1939 (powsta-
ło 414 dział) i  zostały użyte podczas 
kampanii wrześniowej. Dzięki tym ar-
matom we wrześniu 1939  r. udało się 
zestrzelić 285 samolotów, a 279 uszko-
dzić, broni tej używano później w Pol-
skich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. 
Polska była pierwszym krajem, które-
mu firma Bofors przekazała licencję na 
produkcję armat poza Szwecją. Oprócz 
dział przeciwlotniczych wytwarzano 
na licencji również działa przeciwpan-
cerne 37 mm wz. 36. Produkcją zajmo-
wały się Zakłady Południowe w  Sta-
lowej Woli oraz Fabryka Obrabiarek 
H. Cegielski w  Rzeszowie. Powsta-
łe w Polsce armaty były eksportowane 
do Anglii, Rumunii, Holandii i  Hisz-
panii. Firma Bofors dostarczyła także 

|	Armata	przeciwlotnicza	Boforsa	przekazana	
przez	Armémuseum	w	Sztokholmie	do	zbiorów	
Muzeum	Wojska	Polskiego	w	Warszawie

..............................................................................
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prawdopodobieństwem stwierdzić, iż 
obrazy malowane były bezpośrednio 
na ścianach Sali Jadalnej pałacu.

Celem podjętych prac konserwa-
torskich było przywrócenie warto-
ści ekspozycyjnej obrazów, przy jed-
noczesnym zachowaniu oryginalnej 
ich struktury, oraz wzmocnienie zde-
gradowanych tynków, na które zosta-
ły naklejone płótna. Zakres prac doty-
czył: lokalnego podklejenia tynków, 
oczyszczenia lica, uzupełnienia ubyt-
ków zaprawy, warstwy malarskiej oraz 
zabezpieczenia lica werniksem końco-
wym. W trakcie zabiegów zachowano 
część niezmienionych retuszy z  okre-
su poprzednich konserwacji oraz 
miejscowo werniksy wtórne. Wszelkie 
naprawy widoczne są w  świetle UV. 
Obrazy były konserwowane już dwu-
krotnie: około 1960  r. oraz w  1979. 
Pierwsza konserwacja została wyko-
nana przy okazji odnawiania wnętrza 
Sali Jadalnej i malowania sufitu farbą 
olejną na kolor biały. Nie zachowały 
się źródła archiwalne na temat wyko-
nanych wówczas prac, zachowała się 

W 2016  r. przeprowa-
dzone zostały pra-
ce konserwatorskie 
przy obrazach olej-

nych Samuela Hirszenberga w Sali Ja-
dalnej Pałacu Izraela K. Poznańskiego 
w  Łodzi. Prace dotyczyły trzech płó-
cien naklejonych na ściany i  wkom-
ponowanych w ten sposób w wystrój 
sztukatorski oraz jednego nabitego na 
krosna i  wpisanego kompozycyjnie 
w panneau kominka.

Malowidła stanowią część dekora-
cyjnego wyposażenia Sali Jadalnej Pa-
łacu Rodziny Poznańskich. Wystrój 
tej sali pochodzi z  początku XX  w. 
Ściany dekorowane są dębową boaze-
rią, a faseta oraz sufity bogatą sztuka-
terią, w którą wkomponowane zostały 
obrazy. Ich autorem jest Samuel Hir-
szenberg, wszystkie są sygnowane jego 
nazwiskiem: „S. Hirszenberg, Mona-
chium 1903 r.” Obrazy powstały praw-
dopodobnie w  Monachium jako stu-
dium projektowe. Według najnow-
szych badań, wykonanych podczas 
ostatniej konserwacji, można z dużym 

natomiast dokumentacja z  prac kon-
serwatorskich wykonanych w 1979 r. 
– przeprowadzono wówczas konser-
wację zachowawczą.

Prace w 2016 r. koncentrowały się 
przede wszystkim na wzmocnieniu 
zdegradowanych tynków oraz prze-
prowadzeniu badań mikroskopowych 
w celu ustalenia technologii wykona-
nia dekoracji. Badanie próbki płót-
na pobranej z fragmentem tynku wy-
kazało występowanie kleju kazeino-
wego.

Klej kazeinowy znajduje się po 
obu stronach płótna, co wskazuje 
na to, iż materiał został początkowo 
przyklejony za pomocą kleju do tyn-
ku wapiennego, a następnie nałożo-
no grubą warstwę kleju na wierzchu. 
Podczas przyklejania podtrzymywa-
no płótna za pomocą gwoździ wo-
kół ram, ponieważ ich powierzchnia 
była bardzo ciężka. Otwory po mo-
cowaniach są widoczne na licu, co 

Konserwacja malowideł 
Samuela Hirszenberga

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

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

1 |	Fragment	obrazu	„Kobieta	z	lirą”	–	
fotografia	w	świetle	białym	oraz	w	świetle	UV
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może być również mylone z  otwora-
mi po mocowaniu na krosna malar-
skie. Na warstwę kazeiny nałożono 
cienką warstwę gruntu olejnego, do-
piero na tak przygotowanym podło-
żu malowano obrazy techniką prze-
cierania tła i  budowania form z  im-
pastów. Warstwa olejna malowana 
jest dokładnie do brzegu ram drew-
nianych, krajki pod spodem są puste. 
Sygnatury wskazujące Monachium 
jako miejsce powstania dzieł odno-
szą się zapewne do fazy projektów, 
może wstępnych studiów malarskich 
na obrazach sztalugowych i  szkicach. 
Prawdopodobnie przyjechały jako 
gotowy zamysł artystyczny, jednakże 
technologia wskazuje na ich miejsce 

malowania bezpośrednio w  pałacu. 
Hirszenberg w ten właśnie sposób za-
stąpił prawdopodobnie technikę ma-
larstwa freskowego na olejną, z wyko-
rzystaniem podłoża lnianego, jako do-
brze mu znanej techniki malarskiej. 
Format dzieł, łącznie 30 m2, wyma-
gał zastosowania techniki malarstwa 
ściennego, które z  powodzeniem zo-
stało zastąpione dzięki użyciu kleju 
kazeinowego na płótnach przykleja-
nych do ścian. Dzięki tej technice ob-
razy charakteryzują się bardzo dużą 
wytrzymałością, jednakże ich najsłab-
szą stroną są tynki, na które zostały 
naklejone. 

Zniszczenia tynków są uwa-
runkowane wadliwą konstrukcją 

architektoniczną pałacu. Ciągłe drga-
nia, na które narażony jest budynek, 
przyczyniły się niewątpliwie do po-
wstania dużej ilości spękań zaprawy, 
lokalnie występujących pęcherzy oraz 
całych połaci tynków odspojonych od 
cegły. Degradacja tynków niestety po-
stępuje i widoczna jest w postaci czar-
nych pionowych plam na licu obra-
zów. Całkowite zahamowanie postę-
pującego zniszczenia zapraw pod ob-
razami możliwe byłoby przy wykona-
niu transferu obrazów na nowe pod-
łoże, naprawę ściany, a następnie po-
nowny montaż na ścianie na izolowa-
nym podłożu.

W trakcie konserwacji zdegrado-
wane tynki podklejono miejscowo 
metodą iniekcji. Wykorzystano w tym 
celu zaprawę o niskim ciężarze, na ba-
zie wapna naturalnego, niezawierają-
cą w swoim składzie soli rozpuszczal-
nych, służącą m.in. do podklejania 
i konsolidacji malowideł ściennych na 
sklepieniach. W przyszłości wskaza-
ne byłoby naprawienie ściany łącznie 
z murem, gdyż możliwość iniekcji jest 
ograniczona.

Drugim czynnikiem niszczącym 
okazała się również zbita, mocno pe-
netrująca warstwa brudu powierzch-
niowego, który, przenikając przez po-
rowatą strukturę płótna, osadził się aż 
do zaprawy. Początkowy etap prac do-
tyczył oczyszczenia lica metodą che-
miczną. Zabieg powtarzano kilka-
krotnie. Następnie wykonywano fo-
tografie w  świetle UV w  celu rozpo-
znania oryginalnej warstwy malarskiej 
oraz wtórnych retuszy i  werniksów. 
Po zdiagnozowaniu miejsc występo-
wania retuszy zakłócających odbiór 
estetyczny usuwano je mieszaniną 
środków chemicznych, co pozwoliło 

2 |	Obraz	„Pejzaż	ze	sceną	rodzajową”	
–	widoczne	zniszczenia	tynków	odbijające	się	
na	licu	warstwy	malarskiej	w	postaci	ciemnych	
pionowych plam

3 |	„Pejzaż	ze	sceną	rodzajową”	i	„Krajobraz	
z	jeźdźcem”	–	obrazy	oraz	ramy	obrazów	
po konserwacji

4 |	„Muza	w	ogrodzie”	–	stan	po	konserwacji	
obrazu	oraz	ramy

(zdjęcia: 1, 2 – Jakub Skupień; 3, 4 – Rafał Szrajber)

...............................................................................
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

na odsłonięcie przetarć warstwy ma-
larskiej, widocznych w  partiach zie-
leni. Przetarcia te uznano za orygi-
nalną technikę stosowaną przez ar-
tystę, dzięki temu obrazy zyskały na 
lekkości, odzyskały „powietrze”. Po-
nadto na tych przetarciach zbudowa-
ne były impasty, nie mogły więc być 
uznane za zniszczenie warstwy malar-
skiej, lecz za cechę charakterystyczną 
dla warsztatu Hirszenberga. Większą 
część nawarstwień wtórnych zdecy-
dowano się pozostawić, gdyż były one 
w dobrym stanie (są udokumentowa-
ne). Po uzupełnieniu ubytków zapra-
wy wykonano retusz warstwy malar-
skiej. Lico obrazów pokryto wernik-
sem błyszczącym w  aerozolu, przez 
co obrazy zyskały satynowy połysk 
oraz głębię kolorystyczną. Malowi-
dło „Krajobraz z  jeźdźcem” wernik-
sowane było dodatkowo werniksem 
błyszczącym w  płynie. Pozwoliło to 
na oglądanie obrazu z  poziomu pod-
łogi bez odblasku światła, który poja-
wił się w trakcie nakładania werniksu 
w  aerozolu. Zastosowanie werniksu 

z  wysokim połyskiem spowodowa-
ło, że światło odbija się od powierzch-
ni na wysokości niedostępnej dla od-
biorców, dzięki czemu nie zakłóca po-
wierzchni niepożądanymi refleksami.

W trakcie prowadzonych prac kon-
serwatorskich wykonano również od-
krywki na sztukateriach znajdujących 
się w  Sali Jadalnej. Badania wykaza-
ły obecność polichromii pod dwoma 
warstwami farby olejnej. Oryginal-
na warstwa malarska jest mazerowana 
w ciepłym jasnym kolorze. Mazerunek 
jest to technika zdobnicza naśladująca 
naturalne słoje drewna, bardzo popu-
larna w  XIX w., głównie wykorzysty-
wana była w meblarstwie i stolarce bu-
dowlanej. W Sali Jadalnej stwierdzo-
no występowanie na całej powierzchni 
sztukaterii, włącznie z  rzeźbami, kar-
tuszami, girlandami owocowymi, ma-
zerunku w kolorze jasnym, szarozielo-
nym z domieszką ciepłych ugrów. Nie 
jest to typowy mazerunek, pojawia-
jący się często np. na stolarce drzwio-
wej, ze względu na dużą wysokość i za-
okrąglone formy technika ta została 

uproszczona do nanoszenia mazerun-
ków pędzlem, w  sposób bardziej ma-
larski. W zagłębieniach kolorysty-
ka była ciemniejsza, w formach wypu-
kłych jaśniejsza, rowki w wałkach ram 
podkreślano kolorem minii, wmalo-
wując cienkie kreski. Należy się spo-
dziewać mazerowania również na su-
ficie i wskazane byłoby poszerzenie za-
kresu badań odkrywkowych i ich udo-
kumentowanie. Złocona drewniana 
rama wokół obrazów również odzy-
skała dawną kolorystykę, nawiązującą 
do złoceń znajdujących się na boazerii, 
w  kolorze miedzi, pokrywanej lakie-
rem w kolorze ciepłego brązu i czerni.

Konserwacja obrazów wraz z  ra-
mami pozwoliła uzyskać efekt dekora-
cji całościowej, tak jak została niegdyś 
zaprojektowana. Dzięki temu obrazy, 
sztukaterie oraz boazerie nawiązują do 
siebie nie tylko pod względem rzeźbie-
nia, ale również kolorystyki i  złoceń. 
Cały wystrój stanowi jednolity plan, 
spójne założenie artystyczne. 

Luiza Milewska
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Wystawa „Bracia Hir-
szenbergowie – w  po-
szukiwaniu ziemi obie-
canej” to symbolicz-

ne spotkanie rozdzielonych przez los 
łódzkich artystów. Otwarta 24 listo-
pada 2016  r. w  Muzeum Miasta Ło-
dzi jest pierwszą od ponad 80 lat, uni-
katową w  skali międzynarodowej, 
monograficzną ekspozycją prac Sa-
muela (1865-1908), Leona (1869- 
-1945) i  ich młodszego brata Hen-
ryka (1885-1945), architekta. Mo-
żemy na niej obejrzeć około stu dzieł 
sztuki stworzonych pod koniec XIX 
i  w  pierwszej połowie XX w., część 
z  nich na reprodukcjach, ponieważ 
zaginęły. W październiku 2016 r. zo-
stały wykonane, po ponad 30 latach, 
prace konserwatorskie przy wyjątko-
wym w skali światowej zespole zacho-
wanych in situ obrazów olejnych Sa-
muela Hirszenberga w  Sali Jadalnej 
Pałacu Poznańskiego w  Łodzi (zob. 
s.  61-63). Zakończył się tym samym 
kolejny etap projektu, z  którym od 
początku wiązały się nowatorskie pra-
ce badawcze, ukazujące twórcze dro-
gi braci. Prezentacja tych prac ma na 
celu przywrócenie szerokiej publicz-
ności spuścizny artystycznej Samuela, 
uważanego, obok Maurycego Gottlie-
ba, za jednego z  prekursorów sztuki 
żydowskiej w Polsce. 

Bracia Hirszenbergowie, urodzeni 
w Łodzi, w wielodzietnej rodzinie ży-
dowskiej, obrali różne ścieżki rozwo-
ju, poszukując swoich „ziem obieca-
nych” w życiu i sztuce. Okres pomię-
dzy narodzinami Samuela a śmiercią 
Henryka w  Tel Awiwie to jednocze-
śnie burzliwy i  dynamiczny czas dla 
Łodzi, Europy i  świata. Pokonawszy 
drogę od pełnej uwarunkowań i ogra-
niczeń ortodoksyjnej wspólnoty ży-
dowskiej w  mieście urodzenia, przez 
przygodę z syjonizmem, do stania się 
obywatelami świata i pacyfistami, bra-
cia Hirszenbergowie mogą być współ-
cześnie odbierani jako prekursorzy 
dzisiejszego zjawiska transkulturowo-
ści. Byli częścią tragicznej żydowskiej 
historii i  tradycji, reprezentując mit 
nomada – wiecznego tułacza-artysty.

Samuel zmarł przedwcześnie 
w 1908 r. w Palestynie, do której został 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Pod	koniec	2016	r.	ukazał	się	57.	numer	rocznika	„Muzealnictwo”,	wydawanego	przez	Narodowy	In-
stytut	Muzealnictwa	i	Ochrony	Zbiorów.	Tematem	przewodnim	numeru	–	jak	czytamy	w	„Od	redak-

cji”	–	są	refleksje	nad	różnymi	rodzajami	muzealnych	narracji,	stąd	tytuł	otwiera	jącego	numer	działu	
Muzeum: słowo – obraz – przedmiot.	

Muzea	prezentują	zabytki,	które	czasem	(np.	poprzez	odpowiednie	zestawienia)	bu	dują	narrację,	
a	kiedy	indziej	ową	narrację	tworzą	dopiero	towarzyszące	im	słowa	i	obrazy.	W	nowym	dziale	zamiesz-
czone	zostały	artykuły,	w	których	zawarto	rozważania,	w	jakiej	proporcji	powinny	występować	słowo	
i	obraz,	aby	narracja	jak	najpełniej	i	naj	ciekawiej	przedstawiała	eksponat.	

Antoni	Ziemba	opisuje	 to	na	przykładzie	zmodernizowanego	Rijksmuseum	w	Amsterdamie,	gdzie	
ideowy	wymiar	ekspozycji	(koncepcja	muzeum	narodowego	jako	muzeum	historii	narodu)	powoduje,	
że	pojedynczy	obiekt	na	wystawie	wpisuje	się	w	narrację	dokumentacji	historycznej,	a	muzeum	na	każ-
dej	trasie	zwiedzania	narzuca	–	przez	tytuły	sal,	napisy	i	podpisy	–	jedną	wersję	historii.	W	opublikowa-
nej	dalej	rozmowie	Karoliny	J.	Dudek	i	Sławomira	Sikory	z	Barbarą	Kirshenblatt-Gimblett	(Muzeum	Hi-
storii	Żydów	Polskich	POLIN	w	Warszawie)	poruszone	zostało	zagadnienie	dziedzictwa	rozumianego	jako	
szczególny	sposób	produkcji	kulturowej,	w	którym	wytwarza	się	coś	nowego,	co	jednocześnie	odwołu-
je	się	do	przeszłości,	oraz	różnice	między	dziedzictwem	i	tradycją.	Z	kolei	Ewa	Barylewska-Szymańska	
i	Wojciech	Szymański	opisują	gdański	Dom	Uphagena	–	Muzeum	Wnętrz	Mieszczańskich,	gdzie	komen-
tarz	słowny	ograniczony	został	do	niezbędnego	minimum,	a	najważniejsza	jest	przestrzeń	domu,	wę-
drowanie	po	kolejnych	pomieszczeniach.	Ciekawe	 są	 rozważania	Piotra	Kosiewskiego,	który	na	przy-
kładzie	otwartego	na	początku	2016	r.	szczecińskiego	Centrum	Dialogu	Przełomy	pokazuje	problemy,	
z	 jakimi	muszą	się	dzisiaj	 zmierzyć	 twórcy	historycznych	muzeów	narracyjnych,	 i	Małgorzaty	Macha-
łek,	analizującej	edukacyjne	aspekty	tego	typu	placówek.	Jaro-
sław	Lubiak	opisuje	czynną	w	2015	r.	w	National	Art	Museum	of	
China	w	Pekinie	wystawę	„Stan	życia.	Polska	sztuka	współcze-
sna	w	kontekście	globalnym”;	ekspozycja	stanowiła	wyzwanie	
w	sytuacji	dużych	różnic	kulturowych	obu	krajów.	Dział	zamyka	
tekst	Katarzyny	Jagodzińskiej	o	granicach	partycypacji	w	mu-
zeach	w	kontekście	zmiany	w	podejściu	do	muzealnej	publicz-
ności,	która	w	centrum	zainteresowania	muzeum	stawia	widza.

W	kolejnym	dziale	–	Muzea i kolekcje	zamieszczone	zostały	
artykuły	o	Adrianie	Baranieckim	–	prekursorze	polskiego	mu-
zealnictwa	przemysłowego	(Piotr	Hapanowicz),	muzeach	sztu-
ki	współczesnej	w	dwudziestoleciu	międzywojennym	i	po	woj-
nie	(Aldona	Tołysz),	kolekcji	Muzeum	Karykatury	im.	Eryka	Li-
pińskiego	w	Warszawie	 (Piotr	 Kułak)	 i	 o	 planach	 utworzenia	
w	Polsce	muzeum	komiksu	(Paweł	Panic).

Dział	Badania proweniencyjne muzealiów	rozpoczyna	tekst	
Marii	 Romanowskiej-Zadrożnej	 o	 historycznych	 uwarunkowa-
niach	tych	badań	w	różnych	okresach	polskich	dziejów,	poczy-
nając	od	wojen	szwedzkich,	po	czasy	drugiej	wojny	światowej	
i	po	wojnie.	O	powojennych	składnicach	przemieszczanych	dóbr	kultury	w	Polsce	opowiada	Lidia	Mał-
gorzata	Kamińska,	a	o	metodzie	badań	kolekcji	na	przykładzie	zbiorów	Bronisława	Krystalla	–	Milena	
Woźniak-Koch.

W	dziale	Digitalizacja w muzeach	znajdziemy	opracowania	o	roli	odbiorcy	w	procesie	projektowania	cy-
frowych	usług	dla	muzeum	(Magdalena	Laine-Zamojska,	Agnieszka	Mróz)	i	aplikacjach	mobilnych	w	muze-
ach,	które	stają	się	coraz	bardziej	potrzebne	zwiedzającym	(Alicja	de	Rosset,	Katarzyna	Zielonka).	

Edukacja w muzeach	–	to	kolejny	dział,	a	w	nim	Leszek	Karczewski	analizuje	edukacyjne	publikacje	
muzealne	z	ostatnich	10	lat,	a	Anna	Knapek	przedstawia	przygotowaną	w	2015	r.	przez	dzieci	w	Mu-
zeum	Narodowym	w	Warszawie	wystawę	„W	muzeum	wszystko	wolno”.	

W	dziale	Z zagranicy	poznajemy	kolekcję	malarstwa	zgromadzoną	w	Dulwich	Picture	Gallery	w	Lon-
dynie,	opisaną	przez	Annę	i	Artura	Jasińskich,	muzea	w	Bibliotece	Polskiej	w	Paryżu	(Piotr	 Ignaczak)	
oraz	chińskie	muzea	poświęcone	morskiemu	dziedzictwu	kulturowemu	(Robert	Domżał).

Prawo w muzeach zawiera	artykuł	Rafała	Golata	o	ochronie	praw	osób	trzecich	w	kontekście	tworze-
nia	i	rozpowszechniania	przez	muzea	materiałów	reklamujących	wystawy.	

Na	końcu	rocznika	zamieszczone	zostały	artykuły	w	działach	„Recenzje”	i	„In	memoriam”;	w	tym	
ostatnim	–	wspomnienia	o	zmarłych	w	2015	i	2016	r.	Andrzeju	Ciechanowieckim,	Krzysztofie	Załęskim,	
Włodzimierzu	Piwkowskim	i	Marku	Kwiatkowskim.

„Muzealnictwo”	wydawane	jest	obecnie	w	formule	Open	Ac	cess,	co	oznacza,	że	wszystkie	treści	na-
ukowe	są	dostępne	w	formie	elektronicznej	dla	czytelników	za	pośrednictwem	strony	periodyku	www.
muzealnictworocz	nik.com.	Numer	57.	dostępny	jest	również	bezpłatnie	w	postaci	e-booka	(w	formie	
PDF	i	e-puba,	na	stronie	www.nimoz.pl),	a	także	w	tradycyj	nej,	papierowej	wersji	w	ograniczonym	na-
kładzie.	

Czytelnicy,	którzy	chcą	kupić	rocznik	„Muzealnictwo”	w	tradycyjnej	wersji,	mogą	się	kontaktować	
z	Narodowym	Instytutem	Muzealnictwa	i	Ochrony	Zbiorów	(www.nimoz.pl).	

Spotkanie z książką

MUZEALNICTWO
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TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

zaproszony do pracy przez przyjacie-
la Borisa Schatza, fundatora Akade-
mii Sztuk Pięknych Bezalel w Jerozo-
limie – pierwszej szkoły artystycznej 
na tych terenach, natomiast Henryk 
umarł już w  państwie Izrael. O  silnej 
więzi, jaka łączyła obu braci, świad-
czy fakt, iż Henryk, opuszczając Pol-
skę w 1935 r., zabrał ze sobą szkicow-
nik Samuela z okresu studiów w Kra-
kowie, a dwa lata później ofiarował 
go nowo powstałemu Muzeum Sztu-
ki Tel Awiwu. Dzięki najnowszym od-
kryciom poznano też datę śmierci Le-
ona, który zmarł w  1945  r. w  swojej 
ukochanej Francji.

Rozdzieleni przez los młod-
si bracia do końca życia wspominali 

Samuela jako mistrza, mentora i uko-
chanego członka rodziny, który dzię-
ki talentowi i  możliwościom zawsze 
wspierał ich artystyczne wybory, za-
pewniając środki finansowe na utrzy-
manie i  wykształcenie rodzeństwa. 
Dzięki temu brat Leon rozpoczął stu-
dia w Monachium, a młodszy Henryk 
skierował się ku architekturze. Na wy-
stawie nieliczne zachowane prace Le-
ona zostały pokazane w  kontekście 
twórczości malarskiej Samuela i  pro-
jektowej Henryka oraz kilku obiek-
tów Henryka Glicensteina, innego 
wybitnego przedstawiciela łódzkiej 
bohemy, męża ich siostry Heleny.

Konfrontacja ocalonej różno-
rodności ich dzieł pozwala zobaczyć 

Hirszenbergowie
........................................................................................................................................

drogi braci w nowym świetle, a także 
ujawnia, chociaż w  niewielkim stop-
niu, zachodzące przez prawie stule-
cie ewolucje w ich bliższym i dalszym 
otoczeniu. Pokazuje zmagania, prze-
ciwności i  trudności, z  jakimi przy-
szło im się mierzyć. Ci bezkompromi-
sowi i  wybitnie utalentowani artyści 
tworzyli podwaliny międzynarodowej 
awangardy i  sztuki współczesnej Ło-
dzi. Wybitni znawcy ich twórczości – 
prof. Richard I. Cohen i Mirjam Raj-
ner – w  tekście Dorobek artystyczny 

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

1 |	Samuel	Hirszenberg,	„Szkoła	talmudystów”,	
1887,	olej,	płótno,	wym.	137	x	212	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie)
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Samuela Hirszenberga z  perspektywy 
obrazu „Wygnanie” piszą: „Ich współ-
czesna recepcja jest podobna do wie-
lu twórców tamtego i  obecnego czasu. 
To bardzo nierówny odbiór w  czasie 
ostatniego wieku. Samuel był sławio-
ny za życia przez współczesnych mu Po-
laków, a także przez niektórych syjoni-
stów jako wizjoner nowej sztuki hebraj-
skiej. Jego przedwczesna śmierć była 
gorzko opłakiwana. Pamięć o nim prze-
trwała problemy XX w., a jeszcze zy-
skała w wyniku bezprecedensowych wy-
darzeń tamtego okresu […]”.

Rzeczywiście, żaden artysta ży-
dowski przed nim nie oddał gło-
su poczuciu wygnania i  walki tak 
jak on, i  żaden obraz nie oddał do-
minujących wtedy tematów prześla-
dowania, beznadziejności, wiktymi-
zacji i  tragedii tak, jak jego najsłyn-
niejszy, zaginiony obraz „Wygnanie” 
(„Golus”) z  1904  r. Historia obeszła 
się okrutnie z  dziełami malarskimi 
braci, a i różne uwarunkowania dzie-
jowe i  środowiskowe pozostawiły 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

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

2 |	Leon	Hirszenberg,	
„Rybacy”,	ok.	1904,	
olej,	płótno,	wym.	110	
x	91	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Sztuki	
w	Łodzi)

3 |	Samuel	
Hirszenberg,	
„Cmentarz	żydowski”,	
1892,	olej,	płótno,	
wym.	200	x	298	cm 
(w	zbiorach	Muzeum	
Historii	Judaizmu	
w	Paryżu)

4 |	Samuel	
Hirszenberg,	„Czarny	
sztandar”,	1905,	olej,	
płótno,	wym.	76,2	x	
205,7	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Żydowskiego	
w	Nowym	Jorku)

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

3
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obraz Samuela „Żyd wieczny tułacz” 
nadal czeka na prestiżową obecność 
na stałej ekspozycji w Muzeum Izra-
ela w  Jerozolimie. I tak, jak zagi-
niony „Golus” /„Wygnanie”, stanowi 
o  ponadczasowym przesłaniu dzieła 
sztuki.

O ile tematy wygnania, miejsca, 
ojczyzny i przynależności będą nadal 

odbijać się echem we współczesnym 
życiu żydowskim i  izraelskim, o  tyle 
można sobie wyobrazić, że „Golus”/
„Wygnanie”, choć nadal jego los jest 
nieznany, będzie wciąż inspirowało 
wyobraźnię współczesnych artystów, 
pisarzy i myślicieli.

Adam Klimczak

po Henryku niewiele zrealizowa-
nych dzieł: gmach szkolny w Rudzie 
Pabianickiej (zbudowany w  latach 
1926-1929) czy wzniesiony w latach 
1929-1931 budynek Kasy Chorych, 
o  ekspresyjnej bryle z  elementami 
polskiej sztuki dekoracyjnej – najcie-
kawsze dzieło w  dorobku architekta 
w  Łodzi. Najsłynniejszy, zachowany 

TO TEŻ SĄ ZABYTKIZ WIZYTĄ W MUZEUM

Wystawa	„Bracia	Hirszenbergowie	–	w	poszukiwaniu	ziemi	obiecanej”	prezentowana	jest	w	Muzeum	Miasta	Łodzi	w	dniach	od	24	listopada	
2016	 do	 5	 marca	 2017	 r.,	 a	 w	 Żydowskim	 Instytucie	 Historycznym	 im.	 Emanuela	 Ringelbluma	 w	 Warszawie	 eksponowana	 będzie	
od	30	marca	do	4	czerwca	2017	r.	Kuratorami	wystawy	są	Adam	Klimczak	(Muzeum	Miasta	Łodzi)	i	Teresa	Śmiechowska	(Żydowski	
Instytut	Historyczny	im.	Emanuela	Ringelbluma).

4

Uzupełnieniem	wystawy	„Stolarski	kunszt.	Meble	XV-XVII	wieku”,	którą	można	
było	zwiedzać	do	końca	2016	r.	w	Muzeum	Narodowym	we	Wrocławiu,	jest	

katalog,	opracowany	przez	Małgorzatę	Korżel-Kraśną,	kuratorkę	wystawy	od	lat	
zajmującą	się	dawnym	meblarstwem,	autorkę	wielu	naukowych	i	popularnonau-
kowych	książek	na	ten	temat.	

Publikacja	jest	dziełem	pionierskim	w	muzealnictwie	polskim.	Do-
tychczas	nie	ukazało	się	opracowanie	poświęcone	zabytkowym	me-
blom	z	XV-XVIII	w.,	pochodzącym	z	polskich	zbiorów.	Stanowi	podsu-
mowanie	długoletnich	badań,	które	prowadzą	do	nowych	wniosków.	
Małgorzata	Korżel-Kraśna	w	nowatorski	sposób	interpretuje	tu	m.in.	
powstanie	 rewolucyjnej	dla	 stolarstwa	konstrukcji	 ramowo-płycino-
wej	jako	przejęcie	zasad	obowiązujących	w	architekturze	gotyckiej.

Pierwsza	część	opracowania	zawiera	szczegółowe	omówienie	hi-
storii	oraz		rozwoju	meblarstwa	i	rzemiosła	stolarskiego	w	Europie,	ze	
szczególnym	uwzględnieniem	Śląska,	oraz	przedstawienie	materia-
łów	i	technik	stolarskich.	Trzy	stulecia	między	końcem	średniowiecza	
i	początkiem	baroku	to	czas,	kiedy	powstawał	zawód	stolarza,	kształ-
towały	się	jego	najważniejsze	reguły	techniczne,	wymyślono	pierwsze	narzędzia	
ułatwiające	pracę.	Tworzone	wtedy	sprzęty	domowe	stały	się	w	wielu	przypad-
kach	prototypami	mebli	używanych	dzisiaj,	a	wymyślone	wtedy	zdobienia	stoso-
wane	są	również	współcześnie.	

Druga	część	publikacji	zawiera	zestawienie	ilustrowanych	zdjęciami	informa-
cji	na	temat	200	mebli	z	kolekcji	Muzeum	Narodowego	we	Wrocławiu,	ujętych	
w	grupy	ze	względu	na	ich	funkcje:	fotele,	krzesła,	zydle,	kabinety,	kasety,	kufer-

ki,	pultynki,	skrzyneczki,	kredensy,	kufry,	skrzynie,	stalle,	stoły,	szafki	i	szafy	oraz	
związane	z	nimi	varia	(antepedia,	boazerie,	futerały,	puszki	z	kielichami,	świecz-
niki,	pionki	do	gry).			

W	wyodrębnionych	grupach	obiekty	uszeregowano	alfabetycznie	według	ich	
nazw,	następnie	w	porządku	chronologicznym,	a	potem	według	rosnącego	nu-

meru	inwentarzowego.	Noty	katalogowe	opracowane	zostały	na	
podstawie	schematu:	nazwa	obiektu,	miejsce	jego	wykonania,	da-
towanie,	sygnatura,	materiał	i	technika	wykonania,	wymiary,	nu-
mer	inwentarzowy,	informacja	o	pochodzeniu,	ogólna	charaktery-
styka,	opis	szczegółowy,	 informacje	historyczne,	 ikonograficzne,	
wskazania	analogii,	uzasadnienie	wskazania	proweniencji,	 infor-
macje	bibliograficzne.	

Na	 końcu	 publikacji	 zamieszczony	 został	 słownik	wybranych	
terminów	używanych	w	opisach	katalogowych	oraz	indeksy	mebli	
i	sprzętów,	ich	twórców,	ikonograficzny	i	geograficzny.

Z	 okazji	 wystawy	 wydany	 został	 również	 przez	 wrocławskie	
muzeum	przewodnik	po	ekspozycji,	skierowany	do	dzieci	 i	mło-

dzieży,	 opracowany	 przez	Michała	 Pieczkę	 –	Niezwykły świat dawnych mebli.	
Książeczka	 umożliwia	 najmłodszym	 zwiedzającym	 poznanie	 różnych	 rodzajów	
mebli	i	kilku	podstawowych	technik	ich	zdobienia.	Przystępnie	napisana,	ciekawie	
zilustrowana	zaprasza	–	jak	czytamy	we	wstępie	–	do	minionych	wieków,	kiedy	to	
żmudny	i	skomplikowany	proces	wytwarzania	mebli	rozwijał	się	i	był	doskonalony.

Obie	publikacje	można	kupić	w	Muzeum	Narodowym	we	Wrocławiu.	Katalog	
kosztuje	85	zł,	przewodnik	–	10	zł.

Spotkanie z książką

MEBLE	WE	WROCŁAWSKIM	MUZEUM
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

ruchomych skrzydłach po bokach wi-
doczne są postacie namalowane przez 
Wojciecha Gersona: św. Wojciech 
i św. Tomasz Apostoł.

Forma i treść tryptyku nawiązywa-
ły do osoby biskupa i znaku jego po-
sługi (Matka Boża w  glorii i  elemen-
ty różańcowe). Odnosiły się również 
do jego patrona (św. Tomasz). Ta po-
stać miała jeszcze dodatkowe znacze-
nie: w  dzień wspomnienia liturgicz-
nego św. Tomasza, 21 grudnia 1870 r., 
ks. Kuliński, jako nowy administrator 
diecezji, po raz pierwszy przyjmował 
wiernych. Dzień ten wiązał się z  du-
żym sukcesem Polaków, którzy wbrew 
tendencjom władz rosyjskich zdołali 
przeprowadzić wybór własnego kan-
dydata na zarządcę diecezji.

Z kolei św. Wojciech był patronem 
malarza i jednocześnie patronem Pol-
ski. Jego obecność na retabulum mia-
ła też aktualny kontekst: na rok 1897 
przypadała 900. rocznica męczeńskiej 
śmierci biskupa, obchodzona niezwy-
kle uroczyście przez naród w  niewo-
li, szukający w  bogatym skarbcu tra-
dycji postaci, wokół których mógł-
by opleść ideę jedności i  odrodzenia 
państwowego. Dopełnieniem wspo-
mnianych podtekstów patriotycznych 
była środkowa figura Matki Bożej: 

Wspomożycielki od zawsze narodu 
„w potrzebie”.

W dorobku artystycznym Gersona 
docenia się głównie pejzaże. Jego ob-
razy religijne i historyczne rażą sztyw-
ną manierą. Kiedy jednak artysta zrzu-
cał z  siebie pęta akademickie, błyskał 
wielkim talentem. Bywało tak, gdy ma-
lował alla prima, szybko i pospiesznie. 
I w  ten sposób, z  wielką wprawą ma-
larską, nieomylnymi pociągnięciami 
pędzla namalował postacie świętych na 
ołtarzyku kieleckim. Są znakomite.

Na wystawie w  Muzeum Diece-
zjalnym w  Kielcach zaprezentowa-
no nieliczne ślady pobytu Wojciecha 
Gersona w  tym mieście oraz unika-
towe pamiątki po biskupie Tomaszu 
Kulińskim. Wyeksponowano także 
wielkoformatowe malarstwo Gersona 
z kościołów diecezji kieleckiej. Ekspo-
zycji towarzyszyła publikacja.

Małgorzata Gorzelak

Zapomniany tryptyk
.........................................................................................................................................

W Muzeum Diecezjal-
nym w  Kielcach do 
końca grudnia ubie-
głego roku można 

było oglądać wystawę „Wojciech Ger-
son. Zapomniany tryptyk”. Jej bohate-
rem był neogotycki ołtarzyk podróż-
ny podarowany w  1897  r. biskupowi 
kieleckiemu Tomaszowi Kulińskiemu 
przez firmę Salon Artystyczny w War-
szawie. Dzieło to przeszło sto lat spo-
czywało w zbiorach kurii i okoliczno-
ści jego powstania popadły w  niepa-
mięć. Nic więc dziwnego, że do nie-
dawna uchodziło ono za wyrób nie-
znanego mistrza. Podjęty trud odszu-
kania autorów przyniósł zaskakujące 
rezultaty, gdyż jednym z  nich okazał 
się Wojciech Gerson, wybitny artysta 
polski, a drugim Władysław Stadnic-
ki, mało znany snycerz warszawski.

Obydwaj twórcy działali w  Salo-
nie Artystycznym, którego oficjalna 
nazwa brzmiała: „Spółka Artystyczna 
Malarzy, Rzeźbiarzy i Budowniczych”. 
Firma specjalizowała się w  robotach 
kościelnych. W związku ze zbliżają-
cym się jubileuszem biskupa kielec-
kiego, Salon przygotował pamiątko-
wy upominek.

Jubileusz 25-lecia sakry biskupa 
Tomasza Kulińskiego był ważnym wy-
darzeniem w zaborze rosyjskim i die-
cezji kieleckiej. W atmosferze nasila-
jącej się rusyfikacji uroczystość ta sta-
ła się dla Polaków kolejnym pretek-
stem do zjednoczenia, zamanifesto-
wania wierności Kościołowi, kulturze 
i tradycji przodków. Do udziału w ob-
chodach zachęcała dodatkowo popu-
larność księdza biskupa, który zajmo-
wał się dobroczynnością i duże kwoty 
przekazywał na cele publiczne.

Przyszykowany dla biskupa ołta-
rzyk składa się z trzech części. W środ-
kowej, rzeźbionej (będącej dziełem 
Władysława Stadnickiego) znajdu-
je się figura Matki Bożej z  Dzieciąt-
kiem, w  dekoracyjnej bordiurze. Na 

|	Ołtarzyk	podróżny	biskupa	Tomasza	
Kulińskiego,	1897,	bukszpan,	orzech,	sklejka,	
farby	olejne,	srebro,	wym.	44	x	33,5	cm	
(szerokość	po	otwarciu	skrzydeł:	67,5	cm)	
(w	zbiorach	Muzeum	Diecezjalnego	w	Kielcach)

(fot. Paweł Tkaczyk)

..............................................................................
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jest	 przechowywany	 i	 udostęp-
niany	niepowtarzalny	zbiór	ręko-
pisów	 i	 starych	 druków,	 groma-
dzony	z	pietyzmem	przez	ponad	
pięć	 wieków	 w	 bibliotekach	 in-
stytucji	miejskich,	kolekcjach	ko-
ścielnych	i	klasztornych	oraz	pry-
watnych.	Na	wystawie	zaprezen-
towano	 najcenniejsze	 kodeksy	
i	 druki	 pochodzące	 z	 tych	 zbio-
rów,	 wyselekcjonowane	 z	 my-
ślą	 o	 uczestnikach	 konferencji	
oprawoznawczej.	 Są	 to	 wolumi-
ny,	 które	 zostały	 wytworzone	

w	Toruniu	oraz	te,	które	dotarły	
do	miasta	z	zachodu	Europy.

Wśród	 eksponatów	 znalazły	
się	m.in.:	 Juwenalis,	Satyry,	 rę-
kopis	 papierowy,	 Padwa	 1460	
(zbiór	16	satyr	starożytnego	au-
tora);	 Řeči z mudrcú pohan-
ských jakož i z Petrarky vybrané 
a přeložené,	 rękopis	pergamino-
wy,	koniec	XV	w.	(księga	z	frag-
mentami	 dzieł	 greckich	 i	 łaciń-
skich	 filozofów	 i	 historyków);	
Naldus	 Naldius,	 De laudibus Bi-
bliothecae Budensis epistola ad 

Matthiam Corvinum Pannoniae 
regem,	 rękopis	 pergaminowy,	
druga	 połowa	 XV	 w.	 (opis	 naj-
słynniejszej	biblioteki	renesanso-
wej	 zwanej	 od	 nazwiska	 twórcy,	
króla	 węgierskiego	 Macieja	 Kor-
wina	 (1458-1490)	 –	 Corvinia-
num);	 Descriptio Bibliothecae 
Scholae Thoruniensis Anno Do-
mini 1594 extructae,	rękopis	pa-
pierowy,	 XVI	 w.	 (opis	 biblioteki	
gimnazjalnej	 powstałej	 z	 inicja-
tywy	burmistrza	Torunia	Henryka	
Strobanda);	Jan	Kalckstein,	Post-
illa to iest, Kazania albo wy-
kłady Swiętych Ewangelij, któ-
re przez wszytek rok w niedzie-
le y przedniejsze swięta w Ko-
ściele Krześciańskim czytany by-
wają,	 1594	 (zbiór	 kazań	 wyda-
ny	w	Toruniu	u	Andrzeja	Koteniu-
sza,	 drukarza	 toruńskiego	 w	 la-
tach	 1587-1607);	 Mikołaj	 Ko-
pernik,	De revolutionibus orbium 
coelestium,	libri	VI,	Norymberga:	
Johann	Petreius,	1543	(pierwsza	
edycja	 dzieła	 toruńskiego	 astro-
noma);	 Jan	 Heweliusz,	 Machina 
coelestis,	 Gdańsk:	 Szymon	 Rei-
niger,	 1673	 (historia	 astrono-
mii	wraz	z	opisem	obserwatorium	
w	Gdańsku);	Erazm	Gliczner,	As-
sertiones aliquot breves pro bap-
tismo infantium,	 Toruń:	 Stani-
sław	Worffschauffel,	1569	(dzie-
ło	 teologiczne	 w	 obronie	 chrztu	
niemowląt	 przeciwko	 katabap-
tystom);	 Institutionis literatae,	
t.	 1-3,	 Toruń:	 Melchior	 Nering:	
Andrzej	 Koteniusz,	 1586-1588	
(najstarsze	 czasopismo	 peda-
gogiczne	 w	 Europie,	 wydawane	
w	 Toruniu);	Missale Dominorum 
Teutonicorum,	 Nürnberg:	 Ge.	
Stuchs,	przed	1499	(mszał	krzy-
żacki	z	oryginalną	gotycką	opra-
wą	wykonaną	z	brązowej,	tłoczo-
nej	skóry);	średniowieczna	opra-
wa	kopertowa	na	rękopisie	papie-
rowym	 z	 łacińskim	 tekstem	Me-
morabiliów	 Ksenofonta,	 Bononia	
XV	w.;	globus	nieba	z	1551	r.	wy-
konany	w	pracowni	flamandzkie-
go	kartografa	Gerarda	Mercatora	
(1512-1594).

□

W	dniach	 17	 i	 18	 listopada	ubiegłego	 roku	w	Książnicy	
Kopernikańskiej	w	Toruniu	odby-
ła	 się	 II	Ogólnopolska	Konferen-
cja	 Oprawoznawcza	 pod	 hasłem	
„Introligatorzy	 i	 ich	 klienci”.	
Celem	 konferencji	 było	 przede	
wszystkim	 scharakteryzowa-
nie	 dorobku	wybranych	 pracow-
ni	introligatorskich,	działających	
na	historycznych	i	obecnych	zie-
miach	 Polski.	 Prelegenci	 skupili	
się	 również	 na	 omówieniu	 zbio-
ru	 wybranych	 bibliofilów,	 którzy	
pozostawili	 po	 sobie	 mniej	 lub	
bardziej	 bogate	 zespoły	 opraw-

nych	 woluminów.	 Wśród	 wystą-
pień	 pojawiły	 się	 także	 referaty	
i	 komunikaty	 poświęcone	 zbio-
rom	 opraw	 w	 poszczególnych	
polskich	bibliotekach,	archiwach	
i	muzeach.

Sesji	 towarzyszył	 pokaz	 spe-
cjalny	 „Cymelia	 Książnicy	 Ko-
pernikańskiej”,	 którego	 kura-
torem	 była	 Krystyna	 Wyszo-
mirska.	 Książnica	 Kopernikań-
ska	 jest	 spadkobierczynią	 wie-
lowiekowych	 tradycji	 bibliotecz-
nych	 Torunia.	 To	 właśnie	 tutaj	

ROZMAITOŚCI

II Ogólnopolska Konferencja 
Oprawoznawcza w Toruniu

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

1 | Uczestnicy	
konferencji

2 | Najcenniejsze	
eksponaty na 
pokazie	w	Książnicy	
Kopernikańskiej	
w	Toruniu:	rękopis	
Naldiusa	De laudibus 
Bibliothecae Budensis… 
oraz	Descriptio 
Bibliothecae Scholae 
Thoruniensis…

(zdjęcia: Tomasz Dorawa) 

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

Więcej	informacji	na	temat	konferencji	oraz	towarzyszącego	jej	pokazu	można	znaleźć	w	internecie	na	specjalnej	stronie	
przygotowanej	przez	organizatora	(www.	http://www.inibi.umk.pl/introligatorzy/index.html),	na	stronie	internetowej	
„Spotkań	 z	 Zabytkami”:	 www.spotkania-z-zabytkami.pl	 oraz	 w	 znajdującej	 się	 tam	 zakładce	 „Spotkania	 PLUS”	 
(www.spotkania-z-zabytkami.pl/spotkania-plus).

1

2

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2017           70



ROZMAITOŚCIROZMAITOŚCI

P R E N UM E R ATA
W	2017	r.	ukaże	się	6	numerów	„Spotkań	z	Zabytkami”	w	cenie	17	zł	każdy.	W	wypad-
ku	zamówienia	całorocznej	prenumeraty	z	wysyłką	koszt	wyniesie	102	zł.	Aby	zamówić	
prenumeratę,	należy	dokonać	wpłaty	na	konto	Fundacji	Hereditas:	Fundacja	Hereditas,	
ul.	Marszałkowska	58	lokal	24,	00-545	Warszawa.	

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

S P R Z E D A Ż

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

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

Nagrody otrzymują:

Michał	Czerwiński	z	Lublina	−	Barbara	Ilkosz, Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku,	wyd.	
Muzeum	Narodowe	we	Wrocławiu,	Wrocław	2016	
Jan	Rec	z	Wojaszówki	−	Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum 
Narodowego,	katalog	wystawy,	wyd.	Muzeum	Narodowe	w	Warszawie,	Warszawa	2016
Krzysztof	Porządnicki	z	Oświęcimia	−	Skarbiec Świętokrzyski. Szlak architektury drewnianej i śre-
dniowiecznej,	wyd.	Stowarzyszenie	na	Rzecz	Ochrony	 i	 Promocji	Sztuki	Sakralnej	 „Ars	 sacra”,	Kielce	
2012
Muzeum	Papiernictwa	w	Dusznikach-Zdroju	−	Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Pol-
sce,	pod	red.	Michała	Kapiasa	i	Dawida	Kellera,	wyd.	Muzeum	w	Rybniku,	Rybnik	2016
Robert	Kałaska	z	Warszawy	−	Rafała Hadziewicza twórcze życie,	katalog	wystawy,	wyd.	Muzeum	Na-
rodowe	w	Kielcach,	Kielce	2016

ponadto	wszyscy	nagrodzeni	otrzymują	okolicznościową	kartkę	
pocztową	wydaną	w	ubiegłym	roku	przez	Stowarzyszenie	Labi-
ryntarium.pl	w	Żarowie	oraz	Fundację	Teatr	Bezdomny	w	Świd-
nicy	 z	 okazji	 220.	 rocznicy	 budowy	mostu	 żelaznego	na	 rzece	
Strzegomce	w	Łażanach

Pod	koniec	2016	r.	nakładem	Biblioteki	Wyż-
szego	Seminarium	Duchownego	Metropolii	

Warmińskiej	 „Hosianum”	w	 Olsztynie	 wydana	
została	 książka	 Iubilaeum Warmiae et Biblio-
thecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. 
rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. 
rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”,	pod	
redakcją	ks.	Tomasza	Garwolińskiego.		

Książka	 rozpoczyna	 się	 artykułem	 ks.	 An-
drzeja	 Kopiczki	 (Uniwersytet	 Warmińsko-Ma-
zurski	 w	 Olsztynie),	 wprowadzającym	 w	 pro-

blematykę	 550.	 roczni-
cy	 II	 pokoju	 toruńskiego	
i	jego	znaczenia	dla	War-
mii.	 W	 kolejnym	 tekście	
Clarinda	 E.	 Calma	 (Wyż-
sza	 Szkoła	 Europejska	
im.	 ks.	 Józefa	 Tischne-
ra	w	Krakowie)	podejmu-
je	problematykę	roli	 jed-
nego	z	najwybitniejszych	

biskupów	 warmińskich,	 kardynała	 Stanisła-
wa	Hozjusza,	w	udzielaniu	pomocy	katolikom	
z	elżbietańskiej	Anglii.	

Ciekawy	jest	też	artykuł	Teresy	Borawskiej	
(Uniwersytet	 Mikołaja	 Kopernika	 w	 Toruniu),	
która	 podsumowuje	 swoje	 badania	 nad	 losa-
mi	warmińskich	książnic	od	XIII	w.	do	czasów	
współczesnych.	Autorka	wskazuje	również	spo-
soby,	które	mogą	doprowadzić	do	odnalezienia	
nieznanych	dotychczas	egzemplarzy	ksiąg	po-
chodzących	z	Warmii.	

W	dalszej	części	publikacji	znajdują	się	tek-
sty	 Ewy	 Chlebus	 (Biblioteka	 Elbląska)	 o	 war-
mińskich	zakładach	introligatorskich	i	Arkadiu-
sza	 Wagnera	 (Uniwersytet	 Mikołaja	 Koperni-
ka	w	Toruniu),	który	opisuje	wybrane	przykła-
dy	superekslibrisów	polskich	z	XVI	w.	z	olsztyń-
skiej	książnicy.	Pozostałe	artykuły	również	doty-
czą	obiektów	ze	zbiorów	„Hosianum”.	Dyrektor	
Biblioteki,	 ks.	 Tomasz	 Garwoliński	 charaktery-
zuje	znajdujące	się	tu	polonika	z	XVI	w.,	Zoja	Ja-
roszewicz-Pieresławcew	 (Uniwersytet	 Warmiń-
sko-Mazurski	 w	 Olsztynie)	 zajmuje	 się	 druka-
mi	pochodzącymi	z	oficyny	wydawniczej	w	Bra-
niewie,	a	Andrzej	Grzybowski,	Lech	Bieganow-
ski,	Adam	Wróblewski,	Aleksandra	Pięta	i	Marta	
Pugaczewska	 (Uniwersytet	 Warmińsko-Mazur-
ski	w	Olsztynie,	Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	
w	Toruniu)	przybliżają	autorów	szesnastowiecz-
nych	druków	medycznych.	Książkę	kończy	tekst	
Ilony	 Dulisz	 na	 temat	 nieznanego	 księgozbio-
ru	muzycznego,	pochodzącego	 z	Uniwersytetu	
„Albertyna”	w	Królewcu,	zachowanego	w	olsz-
tyńskiej	Bibliotece	„Hosianum”.	

Wszystkie	 teksty	 opublikowane	 zostały	
z	tłumaczeniem	na	język	angielski	i	niemiecki,	
a	ilustrują	je	reprodukcje	kart	i	opraw	ksiąg	ze	
zbiorów	„Hosianum”.

Publikację	będzie	można	nabyć	(cena:	oko-
ło	 45	 zł)	 na	 stronie	 internetowej	 	 (http://
www.mojabibliotekamazurska.pl/biblioteka/
am/).

Spotkanie z książką

JUBILEUSZOWE	
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pomagać	 w	 osadzeniu	 obiektu	
w	czasie	i	formacji	stylowej.

Dokumentacja	 detali	 archi-
tektonicznych	wybranych	kamie-
nic	 z	 terenu	 warszawskiej	 Pra-
gi	 była	 celem	 projektu	 Descri-
bere. Hereditas!,	 realizowane-
go	w	2016	r.	przez	Fundację	Arte	
w	partnerstwie	z	Fundacją	Here-
ditas,	Miastem	Stołecznym	War-
szawa	 Dzielnicą	 Praga-Północ,		

Muzeum	 Warszawskiej	 Pragi	
i	Polską	Izbą	Artystów	Konserwa-
torów	 Dzieł	 Sztuki.	 Projekt	 do-
finansowano	 ze	 środków	 Miasta	
Stołecznego	Warszawy.

W	 działania	 włączono	 wo-
lontariuszy,	 którzy	 po	 stosow-
nym	 przygotowaniu	 (wykła-
dy	 i	 warsztaty	 wprowadzają-
ce	w	tematykę)	dokumentowali	

pod	 nadzorem	 i	 przy	 koordy-
nacji	 historyków	 sztuki,	 kon-
serwatorów	 oraz	 varsaviani-
stów	 detale	 architektoniczne	
praskich	 kamienic	 z	 lat	 oko-
ło	1850-1939.	W	pierwszej	ko-
lejności	 inwentaryzowano	 de-
tal	 obiektów	 przewidzianych	
do	 rewitalizacji.	 Dokumen-
tacja	 i	 upowszechnienie	 wie-
dzy	 o	 praskim	 detalu	 stano-

wić	 będą	 –	w	myśl	 art.	 4	 p.	 2	
i	p.	3	Ustawy	o	ochronie	i	opie-
ce	 nad	 zabytkami	 –	 formę	 za-
pobiegania	 zagrożeniom	 za-
bytków,	przyczynią	się	do	uda-
remniania	 ewentualnych	 znisz-
czeń	 czy	 nieodpowiedniego	
traktowania	 zabytkowej	 tkan-
ki	 podczas	 działań	 rewitaliza-
cyjnych.	 Zgromadzony	 przez	

wolontariuszy	 w	 trakcie	 pro-
jektu	 materiał	 udostępniony	
został	 w	 formie	 internetowej	
bazy	danych:	 fundacja-arte.pl/
detal.	 Jest	 to	 narzędzie	 upo-
wszechniające	informacje	o	de-
talach	praskich	kamienic,	przy-
datne	 także	 jako	 materiał	 po-
równawczy	 w	 badaniach	 kon-
serwatorskich	 i	 rekonstrukcji	
detali	podczas	rewitalizacji	ka-

mienic.	 Bazę	 można	 przeszu-
kiwać	 według	 klucza	 udoku-
mentowanych miejsc (projekt 
objął	 kilkadziesiąt	 kamienic)	
bądź	 kategorii	 detali	 architek-
tonicznych	(np.	poprzez	wpisa-
nie	słów	kluczowych	takich,	jak	
balkony,	 bramy,	 schody,	 sztu-
katerie).	

(kkm)

Detal	 architektoniczny	 jest	 naj-
bardziej	nietrwałym	i	ulotnym	

elementem	 substancji	 obiek-
tu,	 często	 traconym	 lub	 niefor-
tunnie	 przekształcanym	 w	 trak-
cie	 nieodpowiednio	 prowadzo-
nych	działań	remontowych,	kon-
serwatorskich	 czy	 rewitalizacyj-
nych.	 Dekoracje	 plastyczne	 ele-
wacji	 i	 wnętrz,	 balkony,	 de-
tal	 schodów,	 bramy,	 balustrady,	

sztukaterie,	 stolarka	 otworowa,	
tynki,	przeszklenia,	polichromie,	
posadzki	etc.	–	wszystko	to	skła-
da	się	na	wystrój	architektonicz-
ny,	 który	 może	 pełnić	 funkcję	
narracyjną,	wydobywać	strukturę	
budynku,	 podkreślając	 poszcze-
gólne	jego	części:	wejście,	otwo-
ry	okienne,	poszczególne	kondy-
gnacje,	 pomieszczenia,	 a	 także	

ROZMAITOŚCI

Describere. Hereditas! Dokumentacja 
detali architektonicznych warszawskich kamienic

1 | 2 | 
Wolontariusze	
podczas	pracy

3 | 
Przykładowa	
podstrona 
bazy	danych	
Describere. 
Hereditas!

(zdjęcia: 1 − Piotr 
Stryczyński, 
2 − Robert 
Królak)
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