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To już pewne: 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO – dla na-
szego środowiska najważniejsze tegoroczne wydarzenie kulturalne w Pol-
sce – odbędzie się w dniach 2-12 lipca 2017 r. w Krakowie. Porozumienie 

w tej sprawie – w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej – podpisał 19 kwietnia 
br. w Paryżu wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr 
Gliński. Sygnatariuszem umowy ze strony ONZ była Dyrektor Generalna UNESCO 
Irina Bokova. 

Podczas obrad w Krakowie przedstawiciele 21 państw członkowskich Komite-
tu będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świe-
cie. W roli obserwatorów obecne będą również delegacje rządowe z blisko 170 
państw (Stron Konwencji) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych afi-
liowanych przy UNESCO. Przewodniczącym 41. sesji będzie prof. Jacek Purchla, 
dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, przewodniczący Pol-
skiego Komitetu ds. UNESCO.

W związku ze zbliżającym się tym wydarzeniem przeprowadziliśmy rozmo-
wę z prof. Małgorzatą Rozbicką, dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa, który w imieniu MKiDN jest organizatorem wykonawczym i koordynatorem 
sesji (s. 4-7). Publikujemy także artykuł o zabytkach pogórniczych w Tarnow-
skich Górach (s. 8-15). Nie jest bowiem tajemnicą, że przygotowany z inicjaty-
wy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wniosek dotyczący wpisania 
na Listę UNESCO Tarnowskich Gór, kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z syste-
mem gospodarowania wodami podziemnymi ma szanse na pozytywne rozpa-
trzenie właśnie podczas obrad Komitetu w Krakowie (trzymamy kciuki!).

Ważnym tematem w numerze są też zabytki… 
warszawskiej dzielnicy Ursynów (s. 16-35), któ-
ra obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia. Jak bo-
wiem skrupulatnie sprawdzono w archiwach, do-
kładnie 8 stycznia 1977 r., o godz. 10.00, uro-
czyście przekazano pierwsze klucze do mieszkania 
przy ul. Puszczyka 5 na Ursynowie, a szczęśliwym 
lokatorem był Wacław Oświt, pracownik KBM Po-
łudnie.

Z okazji 40-lecia Ursynowa już 8 stycznia br. na zewnętrznej elewacji bu-
dynku Urzędu Dzielnicy została uruchomiona instalacja świetlna informują-
ca o jubileuszu. W ten sposób rozpoczął się cykl wydarzeń kulturalnych, edu-
kacyjnych i sportowych związanych z obchodami jubileuszu Ursynowa. Ich 
kulminację włodarze liczącej obecnie ponad 150 tys. mieszkańców dzielni-
cy przygotowują na Dni Ursynowa, w tym roku najdłuższe, bo trwające aż trzy 
dni: od piątku, 9 czerwca, do niedzieli, 11 czerwca 2017 r. Zapraszamy!

NA	OKŁADCE:	
Kościół św. Katarzyny 
w Warszawie (zob. artykuł 
na s. 19-28).

(fot. Dariusz Kanak / Urząd 
Dzielnicy Ursynów)
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Przeglądy, poglądy
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PRACE	REMONTOWE	
W	BAZYLICE	MARIACKIEJ	
Bazylika Mariacka w Gdań-
sku doczekała się kapi-
talnego remontu elewa-
cji świątyni oraz dachu. 
W  najbliższych miesiącach 
przeprowadzona zostanie 
naprawa ubytków w  da-
chu, wymiana dwóch wiel-
kich okien (od strony Pod-
kramarskiej) i  czyszczenie 

murów z  zanieczyszczeń. 
Będzie to pierwszy re-
mont generalny dachu 
od czasu jego odbudo-
wy po wojnie, w  latach 
1946-1949.
Gdańska bazylika to naj-
większa w  Europie świą-
tynia wybudowana z  ce-
gły. Wznoszono ją etapa-
mi przez 159 lat, począw-
szy od 1343 r.

ODBUDOWA	PAŁACU	W	KOPICACH

W pałacu w Kopicach na Opolszczyźnie 
ma powstać nowoczesne muzeum pol-
sko-niemieckiej historii. Przez kilkadzie-
siąt lat pałac niszczał i  był rozgrabia-
ny. Teraz ma nowego właściciela, który 
w ciągu siedmiu lat chce go odbudować. 
Rycerska posiadłość w  Kopicach od 
XIV  w. przechodziła z  rąk do rąk, by 
w 1859 r. stać się własnością Hansa Ulri-
cha von Schaffgotscha i Joanny Gryczik 
von Schomberg Godulla, zwanej „ślą-
skim kopciuszkiem”. Była dzieckiem 
sprzątaczki, której śląski bogacz i samot-
nik Karol Godulla zapisał w spadku ko-
palnie i majątki ziemskie. Joanna wraz ze 
swym mężem hrabią Schaffgotschem za-
mieszkali w rezydencji w Kopicach, któ-
ra wkrótce stała się okazałym neogotyc-
kim pałacem, otoczonym parkiem i  sta-
wami. W rękach rodziny Schaffgotschów 

pałac był aż do 1945 r. Przez kolejne dzie-
sięciolecia przeżywał pożary i był plądro-
wany, miał kilku właścicieli, którym nie 
udało się doprowadzić do odbudowy. Od 
stycznia 2017  r. jego właścicielem jest 
polska filia luksemburskiej firmy Gun-
thera Nella.
Planowana odbudowa pałacu przewidu-
je rekonstrukcję jego wystroju, opartą na 
fotografiach z końca XIX w.

MUZEUM	MAGICZNEGO	REALIZMU
1 maja 2017 r. w willi Juliana Ochorowi-
cza w Wiśle nastąpiło otwarcie Muzeum 
Magicznego Realizmu, jedynej w Polsce 
i bodaj największej w Europie stałej wy-
stawy malarstwa z pogranicza snu i fan-
tazji. 
Uroczystość otwarcia zbiegła się z  set-
ną rocznicą śmierci Juliana Ochorowi-
cza, jednego ze znanych w Europie pol-
skich wynalazców i  naukowców prze-
łomu XIX i XX w. Na ekspozycję nowe-
go muzeum składa się część poświęco-
na życiu, twórczości, badaniom i  wy-
nalazkom Juliana Ochorowicza, a  tak-
że ponad trzysta obrazów i rzeźb najbar-
dziej znanych współczesnych surreali-
stów oraz czasowe prezentacje najważ-
niejszych dokonań współczesnej sztuki 
polskiej. 

KRAKOWSKIE	SZOPKARSTWO
24 marca 2017  r. złożony został w sie-
dzibie UNESCO w Paryżu pierwszy pol-
ski wniosek o wpis na Listę Reprezen-
tatywną Niematerialnego Dziedzic-
twa Kulturowego Ludzkości, podpisa-
ny przez wicepremiera, Ministra Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego prof. 
Piotra Glińskiego. Decyzja o wpisie zo-
stanie podjęta na posiedzeniu Komite-
tu Międzyrządowego w grudniu 2018 r. 
Wpis ten ma dotyczyć szopkarstwa kra-
kowskiego jako tradycyjnego rzemio-
sła, którego przejawy odnoszą się do 
wiedzy i umiejętności przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie przez miesz-
kańców Krakowa. Szopkarstwo kra-
kowskie, znane od XIX  w., jest stale 

odtwarzane, a zarazem ulega zmianom 
pod wpływem otaczającej twórców rze-
czywistości. Od kilkudziesięciu lat po-
wstające dla uczczenia Bożego Naro-
dzenia szopki wystawiane są na pokaz 
w ramach konkursu, który jest organi-
zowany cyklicznie od 1937 r., z przerwą 
na lata drugiej wojny światowej, któ-
ra jednak nie zakłóciła ciągłości twór-
czości szopkarzy. Co roku, w  pierwszy 
czwartek grudnia twórcy zbierają się 
przy pomniku Adama Mickiewicza na 
Rynku Głównym w  Krakowie, aby za-
prezentować efekt swojej artystycznej 
pracy, a od pierwszej niedzieli grudnia 
do ostatniej niedzieli lutego wszystkie 
szopki konkursowe są prezentowane 
na wystawie w Muzeum Historycznym 

Krakowa, które posiada największą 
w  Polsce kolekcję szopek (ok. 300 eg-
zemplarzy).

Szopka krakowska

Otwarcie Wystawy Elektryczności 1885, Prezydent 
Republiki gratuluje Ochorowiczowi, „Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 1039, 1885

Bazylika Mariacka w Gdańsku

Pałac w Kopicach przed remontem
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WYSTAWY	W	MUZEUM	NARODOWYM	
WE	WROCŁAWIU

W drugiej połowie 2017 r. w Muzeum Na-
rodowym we Wrocławiu czynne będą 
dwie interesujące wystawy. 
Pierwsza, „Skarbiec. Złotnic-
two archikatedry wrocław-
skiej” (12 czerwca – 24 wrze-
śnia), udostępni bezcenne za-
bytki złotnictwa sakralnego, 
wypożyczone z  katedry św. 
Jana Chrzciciela we Wrocła-
wiu. W  skarbcu tej świątyni 
znajdują się sztandarowe wyro-
by złotnicze od czasów gotyku 
po dwudziestowieczny moder-
nizm i najnowsze wyroby złot-
nictwa sakralnego z drugiej po-
łowy poprzedniego stulecia.

Druga wystawa – „Czas Cranacha” (30 
października – 31 grudnia), przygoto-
wana z  okazji 500-lecia upublicznienia 
przez Marcina Lutra 95 tez w Wittenber-
dze, ukaże malarstwo doby Reformacji we 

Wrocławiu i  na Śląsku. 
Kluczem do tej prezen-
tacji będzie malarstwo 
Lucasa Cranacha i  jego 
kręgu oraz ich oddziały-
wanie na Śląsku. W ob-
ręb wystawy włączone 
zostaną eksponaty z mu-
zealnego działu grafiki, 
z Biblioteki Uniwersytec-
kiej we Wrocławiu, z Mu-
zeum Archidiecezjalne-
go, a także dokumenta-
cja archiwalna dzieł nie-
zachowanych.

ROK	WISŁY
W czerwcu ubiegłego roku została przy-
jęta uchwała Sejmu o ustanowieniu roku 
2017 rokiem Wisły. Obchody mają uczcić 
550. rocznicę pierwszego wolnego flisu 
na Wiśle. W wyniku postanowień II po-
koju toruńskiego z 1466 r. Polska zyska-
ła panowanie nad całym żeglownym bie-
giem Wisły; w 1467 r. mógł się zatem od-
być pierwszy, nieograniczony spław wi-
ślany. 

W ramach ogólnopolskich obchodów 
roku Wisły ponad 20 nadwiślańskich pla-
cówek muzealnych zaangażowało się 
w  projekt „Muzea Szlaku Wisły”. Złożą 
się nań wystawy stałe i  czasowe, zaję-
cia edukacyjne, planowane są także pu-
blikacje wydawnictw, projekty badawcze 
oraz wydarzenia plenerowe.
W Muzeum Wisły w  Tczewie (oddział 
Muzeum Morskiego w  Gdańsku) 24 lu-
tego otwarta została druga część wysta-
wy stałej „Wisła w dziejach Polski”. Eks-
pozycja pokazuje historię Wisły od pierw-
szego rozbioru Polski (1772) do czasów 
współczesnych. Pierwsza część tej wy-
stawy, obejmująca najstarsze dzieje Wi-
sły do pierwszego rozbioru Polski, do-
stępna jest do zwiedzania w  tczewskiej 
placówce od lutego 2012 r.

CENNY	DAR	Z	XVII	W.	
Blisko 400-letnia, mie-
dziorytnicza orygi-
nalna mapa Wielkie-
go Księstwa Litewskie-
go trafiła do Muzeum 
Okręgowego w  Suwał-
kach. Przez ostatnie kil-
kadziesiąt lat wisiała 
w  Sztokholmie u  fun-
datorki Heleny Janiec, 
której ojciec pochodził 
z Suwałk. Oryginalność 
mapy potwierdzili eks-
perci z Biblioteki Naro-
dowej w Warszawie. Jest to tzw. mapa 
„radziwiłłowska” (zleceniodawcą byli 
Radziwiłłowie), przygotowana przez To-
masza Makowskiego, słynnego pol-
skiego sztycharza i  kartografa. Pierw-
szy egzemplarz mapy, który powstał 
w  1613  r., znajduje się w  Bibliotece 

Uniwersyteckiej w  Up-
psali. Prawdopodobnie 
mapa, która trafiła jako 
dar do muzeum w  Su-
wałkach, wydana zo-
stała po 1630 r., na pew-
no jednak w  pierwszej 
połowie XVII  w. Ofia-
rodawczyni mapy, He-
lena Janiec, mieszkała 
od drugiej wojny świa-
towej poza Polską. Kil-
ka lat temu, gdy odwie-
dziła Suwałki, uzna-
ła, że chętnie przeka-

że miejscowemu muzeum pamiątki po 
swoim ojcu Leonie Kocu, oficerze po-
chodzącym z  tego miasta. Mapa jest 
w bardzo dobrym stanie. Jest to egzem-
plarz miedziorytniczy, drukowany czar-
ną farbą na papierze czerpanym, żeber-
kowym, ręcznie kolorowany.

REMONT	DWORU	W	LIPNICY	
WIELKIEJ	

W zabytkowym dworze w Lipnicy Wiel-
kiej (woj. małopolskie) przeprowadzony 
zostanie gruntowny remont. Prace po-
trwają do końca sierpnia 2018 r. 
Wybudowany na przełomie XIX i XX w. 
budynek dworu wraz z  otaczającym go 
parkiem od wielu lat czekał na gruntow-
ną konserwację. Teraz, dzięki środkom 
unijnym oraz wsparciu z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego uda się odnowić i  prze-
budować całe wnętrze budynku, a  tak-
że wykonać wszystkie konieczne insta-
lacje (wodno-kanalizacyjną, elektrycz-
ną, teletechniczną, przeciwpożarową), 

wentylację i  ogrzewanie. Odświeżona 
zostanie także elewacja, a przy ścianach 
szczytowych powstaną dwa ganki. Daw-
ną świetność odzyska również dworski 
park. W  planie są nie tylko gruntowne 
prace ogrodowe i nasadzenia zieleni, ale 

też przebudowa drogi dojazdowej i utwo-
rzenie parkingu. Wyremontowany budy-
nek stanie się siedzibą nowego ośrodka 
kultury. Będą się w nim odbywały zaję-
cia pozaszkolne, warsztaty rzemieślni-
cze, a  także wystawy stałe i  czasowe. 
Znajdą tu też schronienie lokalne zespo-
ły muzyczne, tj. Lipniczanie i Mali Lipni-
czanie. Na poddaszu zostanie urządzony 
salonik dworski z przełomu XIX i XX w. 
Inwestycja w lipnickim dworku to jeden 
z  17 projektów, które otrzymały wspar-
cie w ramach konkursu rozstrzygniętego 
pod koniec ubiegłego roku. Zarząd woje-
wództwa małopolskiego przyznał wtedy 
łącznie 23,7 mln zł z programu regional-
nego na ratowanie zabytkowych kościo-
łów, dworków, cmentarzy.Dwór w Lipnicy Wielkiej przed remontem

Lucas Cranach Starszy, 
„Madonna pod jodłami”, 1510, 
olej, deska

Miedziorytnicza mapa Wielkiego Księstwa 
Litewskiego
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☐ W  lipcu br. Polska będzie gospodarzem 41. sesji Ko-
mitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. A jaka rola 
w  przygotowaniach tego wydarzenia przypadła Narodo-
wemu Instytutowi Dziedzictwa, którego Pani Profesor jest 
dyrektorem?

− Głównym organizatorem sesji Komitetu Światowe-
go Dziedzictwa jest Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, które powołało Pełnomocnika ds. organiza-
cji 41. sesji w osobie pani Magdaleny Gawin, wiceminister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konser-
watora Zabytków. Narodowy Instytut Dziedzictwa zapew-
nia obsługę merytoryczną, organizacyjną i  administracyj-
ną Pełnomocnika, co w praktyce oznacza, że jest koordyna-
torem i organizatorem wykonawczym sesji. 

W celu organizacji przedsięwzięcia zostały powoła-
ne odpowiednie struktury. Na poziomie rządu jest to ze-
spół międzyresortowy. W jego skład, oprócz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wchodzą m.in. Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i  Administracji, Ministerstwo Środowiska, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz odpowiednie służby, 
natomiast na poziomie Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa funkcjonuje Zespół zadaniowy ds. organizacji 41. sesji, 
wspierany przez kolegium doradcze dyrektora NID.

Równolegle, podobnie jak w latach ubiegłych, NID ko-
ordynuje przygotowania polskiej delegacji do sesji Komi-
tetu Światowego Dziedzictwa od strony merytorycznej. 
Sześć tygodni przed dorocznym spotkaniem udostępnia-
ne są raporty przygotowane przez sekretariat i  organiza-
cje doradcze. Zespół Instytutu pod kierownictwem Kata-
rzyny Piotrowskiej analizuje te materiały i we współpracy 
z członkami delegacji na sesję Komitetu oraz przedstawi-
cielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa 
Środowiska przygotowuje propozycje merytorycznego sta-
nowiska Polski w  sprawach istotnych z  punktu widzenia 
Konwencji Światowego Dziedzictwa oraz interesu Polski. 

☐ Przypomnijmy historię powstania Konwencji w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego UNESCO w 1972 r., utworzenia Listy światowego 
dziedzictwa i udziału Polski już na początku podejmowa-
nych w tym kierunku działań. 

− Konwencja powstała jako wynik długoletniej współ-
pracy różnych środowisk oraz dyskusji na forum międzyna-
rodowym, w którym to procesie polscy specjaliści uczestni-
czyli przez cały czas. Początki tej idei sięgają okresu mię-
dzywojennego, kiedy to pod auspicjami Ligi Narodów za-
częła rodzić się koncepcja współpracy międzynarodowej na 
rzecz dziedzictwa, zapisana później w historii dzięki Kar-
cie Ateńskiej (1931). Warto pamiętać, że w kongresie po-
przedzającym jej powstanie uczestniczył prof. Marian La-
lewicz, dr Alfred Lauterbach oraz Jarosław Wojciechowski. 

Pewne idee i  sposoby funkcjonowania wypracowa-
ne przez Ligę Narodów były realizowane od 1946 r. i na-
dal są kontynuowane przez UNESCO. Duży wpływ na tę 
kontynuację i  rozwój podjętych wcześniej działań miały 
doświadczenia z okresu drugiej wojny światowej. Ogrom-
ne straty poniesione podczas ostatniej wojny w połączeniu 
z  gwałtownym rozwojem przestrzennym oraz nasilającą 
się w  latach sześćdziesiątych XX w. industrializacją miały 
znaczący wpływ na spotęgowanie aktywności społeczno-
ści międzynarodowej na rzecz ochrony przyrody i  zabyt-
ków. Nie należy również zapominać o  skutkach globali-
zacji, w tym rozwoju transportu i turystyki, które wpłynę-
ły na dostępność dziedzictwa oraz zmianę jego postrzega-
nia, rozumienia, a  także stan zachowania. W tak ukształ-
towanej rzeczywistości rozwijała się świadomość potrze-
by zabezpieczenia najcenniejszych wartości różnego rodza-
ju dziedzictwa, a tym samym doskonalenia sposobów jego 
ochrony. Już w  1948  r. powstała Międzynarodowa Unia 
Ochrony Przyrody (IUCN), czerpiąca z  przedwojennych 
doświadczeń, w tym dorobku naukowego prof. Władysła-
wa Szafera. 

Przed obradami Komitetu 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w Krakowie
− rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Rozbicką
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Społeczność międzynarodowa w  pierwszej kolejno-
ści postanowiła usankcjonować zasady dotyczące ochrony 
dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego − Konwen-
cja Haska (1954). W  pracach tych aktywnie uczestniczył 
prof. Jan Zachwatowicz, autor znaku biało-niebieskiej tar-
czy, który pierwotnie miał chronić zabytki przed atakami 
lotniczymi. Dwa lata później, w 1956 r., powołane zosta-
ło Międzynarodowe Centrum Studiów nad Ochroną i Re-
stauracją Dóbr Kultury (ICCROM), dodajmy, że pierw-
szym przewodniczącym jego rady naukowej był prof. Sta-
nisław Lorentz. Niecałą dekadę później powstała Między-
narodowa Rada Ochrony Zabytków (ICOMOS), któ-
rej kongres założycielski odbył się w Warszawie w 1965 r. 
Obydwie te organizacje wraz z  IUCN to ciała doradcze 
Komitetu Światowego Dziedzictwa. 

☐ Zatem udział polskich specjalistów w  działaniach na 
rzecz ochrony światowego dziedzictwa zaznaczył się jesz-
cze przed przyjęciem Konwencji przez Polskę w 1972 r.

− Oczywiście, jednym z ważnych impulsów do prowa-
dzenia tych działań były duże międzynarodowe kampanie 
prowadzone w  latach sześćdziesiątych XX w. na rzecz ra-
towania zabytków cywilizacji Dolnego Nilu, w  tym Abu 
Simbel, czy dzieł sztuki i  architektury we Florencji i  We-
necji po powodzi. W obydwu tych kampaniach uczestni-
czyli pod auspicjami UNESCO polscy archeolodzy i kon-
serwatorzy. 

Przyjęcie przez Konferencję Generalną UNESCO 
w  1972  r. Konwencji w  sprawie ochrony światowe-
go dziedzictwa kulturalnego i  naturalnego poprzedzo-
ne było wieloma działaniami, będącymi odpowiedzią na 
przemiany gospodarczo-społeczne, wywierające znaczą-
cy wpływ na dziedzictwo ludzkości. Udział polskich eks-
pertów w  kształtowaniu idei wspólnego dziedzictwa 

ludzkości i jego ochrony był kontynuowany na forum Ko-
mitetu Światowego Dziedzictwa, którego jednym z pierw-
szych członków w latach 1976-1978 była Polska. Profesor 
Krzysztof Pawłowski, reprezentujący wówczas nasz kraj 
w  Komitecie, miał wielki osobisty wkład w  wypracowa-
nie zasad tworzenia Listy światowego dziedzictwa, w tym 
określenia kryteriów wpisów. 

☐ Jaki kształt ma obecnie Lista?

− Lista światowego dziedzictwa, na którą wpisywane są 
miejsca o  wyjątkowej powszechnej wartości (Outstanding 
Universal Value), stanowiące wspólne dziedzictwo ludz-
kości, obejmuje obecnie 1052 dobra w  165 państwach. 
Wśród nich 814 to obiekty kulturowe, 203 to miejsca przy-
rodnicze, a  35 − obiekty o  charakterze mieszanym, kul-
turowo-przyrodniczym. Zbiór ten jest niezwykle różno-
rodny, zarówno pod względem liczebności, jak i rodzajów 
wpisywanych miejsc. 

Na Liście znajdują się pojedyncze dzieła architektury, 
zespoły urbanistyczne, szlaki kulturowe, obiekty przemy-
słowe, spektakularne formacje geologiczne, rozległe eko-
systemy i  krajobrazy kulturowe. Wśród nich można zna-
leźć, wpisane w ostatnich latach, zarówno tak znane obiek-
ty, jak Wielki Kanał Chiński, masyw Ennedi (Czad), góra 
Fudżi ( Japonia), pustynia Lut (Iran), jak i  obiekty zna-
ne tylko nielicznym, jak np. kompleks fabryk Van Nelle-
fabriek (Holandia), stanowisko archeologiczne Ani (Tur-
cja), monumentalne struktury ziemne Powerty Point 
(USA) czy krajobraz przemysłowy Fray Bentos (Urugwaj). 
Wszystkie obiekty wpisywane są na podstawie dziesięciu 
kryteriów.

Na Liście przeważają dobra kulturowe, najmniej jest 
miejsc kulturowo-przyrodniczych oraz krajobrazów kultu-
rowych. Podawane statystyki mogą wyglądać nieco inaczej, 

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

| Profesor Małgorzata Rozbicka, 
dyrektor Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa

.............................................
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jeżeli weźmie się pod uwagę powierzchnię czy też policzy 
składowe tzw. obiektów wieloczęściowych. Z  jednej stro-
ny mamy miejsca takie, jak Wielka Rafa Koralowa o  po-
wierzchni porównywalnej z  terytorium Polski czy nieco 
mniejszy Park Narodowy Lenskije Stołby, a z drugiej − łuk 
geodezyjny Struvego położony na terenie 10 państw, o po-
wierzchni tak małej, że się jej nawet nie podaje.

Wpis na Listę światowego dziedzictwa może być też 
tzw. seryjny, czyli obejmować kilka obiektów, niekiedy po-
łożonych na terytorium kilku państw, i wówczas jest on na-
zywany wpisem transgranicznym. Ekstremalne przykła-
dy to Qhapaq Ñan − 137 miejsc położonych wzdłuż dro-
gi andyjskiej, biegnącej przez terytorium sześciu krajów, 
czy szlak jedwabny wpisywany na Listę w formie wyodręb-
nionych „korytarzy” i na podstawie studiów tematycznych 
opracowanych przez ICOMOS.

Należy pamiętać, że o wpisie na Listę decyduje Komitet 
Światowego Dziedzictwa, który posiłkuje się przy tym opi-
niami organizacji doradczych ICOMOS i IUCN. Pierw-
szym etapem procedury wpisu jest złożenie wniosku przez 
państwo lub państwa, na terytorium których znajduje się 
proponowany do wpisu obiekt lub miejsce. 

☐ W  ciągu 40 lat od przystąpienia Polski do Konwencji 
w  sprawie ochrony światowego dziedzictwa ile obiektów 
z naszego kraju uzyskało wpis na Listę?

− W tym czasie zostało wpisanych na Listę światowe-
go dziedzictwa czternaście dóbr reprezentujących różno-
rodność dziedzictwa w Polsce. W 1978 r., wśród dwuna-
stu pierwszych miejsc w historii Listy wpisano historycz-
ne centrum Krakowa i  kopalnię soli w  Wieliczce (wpis 
w 2013 r. rozszerzono, dopisując kopalnię soli w Bochni 
i zamek żupny w Wieliczce, wpis pod nową nazwą Kró-
lewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni). W 1979 r. 
wpisano Puszczę Białowieską (jej wpis rozszerzono dwu-
krotnie w 1992 i 2014 r.) oraz Auschwitz Birkenau, nie-
miecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940- 
-1945). W  1980  r. miejscem światowego dziedzictwa 
stało się Historyczne centrum Warszawy. Kolejne wpisy 
to: Stare Miasto w Zamościu (1992 r.), Zamek krzyżac-
ki w Malborku i Średniowieczne miasto Toruń (1997 r.), 
Kalwaria Zebrzydowska manierystyczny zespół ar-
chitektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymko-
wy (1999  r.), Kościoły Pokoju w  Jaworze i  Świdnicy 
(2001  r.), Drewniane kościoły południowej Małopolski 
(2003 r.), Park Mużakowski (2004 r.) i Hala Stulecia we 
Wrocławiu (2006 r.). Listę dóbr z terenu Polski zamykają 
wpisane w 2013 r. Drewniane cerkwie w polskim i ukra-
ińskim regionie Karpat. 

Informacje o  wszystkich miejscach wpisanych na Li-
stę światowego dziedzictwa można znaleźć na stronie in-
ternetowej Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO 

(www.whc.unesco.org) oraz na portalu www.swiatowe-
dziedzictwo.nid.pl dotyczącym w  głównej mierze dóbr 
światowego dziedzictwa w Polsce. 

☐ Z  poprzednich posiedzeń Komitetu wiemy, że obec-
nie jest tendencja, żeby państwa europejskie zaczęły się sa-
moograniczać, bo przecież Europa ma na Liście najwięcej 
swoich reprezentantów. Proponuje się nawet przyjęcie za-
sady: jeden kraj – jeden wpis w roku.

− Głównym celem tworzenia Listy światowego dzie-
dzictwa jest zapewnienie właściwej ochrony najcenniej-
szym przykładom dziedzictwa ludzkości. Lista ma być 
zbiorem miejsc mających wyjątkową powszechną wartość, 
a  jednocześnie reprezentatywną i  wyważoną prezentacją 
różnorodności świata przyrody i kultury. 

Popularność światowego dziedzictwa nieprzerwanie 
rośnie. Kraje, w  szczególności te, które posiadają poten-
cjał merytoryczny i ekonomiczny, a jednocześnie inwestują 
w światowe dziedzictwo, systematycznie zgłaszają kolejne 
wnioski, nierzadko kilka w  tym samym roku. Zachęcanie 
do samoograniczania się dotyczy nie tyle państw europej-
skich, choć prawdą jest, że Europa jest bardzo licznie repre-
zentowana na Liście światowego dziedzictwa, ale wszyst-
kich państw, których wiele miejsc światowego dziedzictwa 
umieszczonych jest na Liście. Jednocześnie zachęca się do 
składania wniosków w  kategoriach, których na Liście nie 
ma lub są niewystarczająco reprezentowane.

Obecnie, podczas każdej sesji ocenie Komitetu Świa-
towego Dziedzictwa podlega maksimum 45 nowych kan-
dydatur zgłoszonych przez poszczególne Państwa-Strony 
i rozpatrywane są maksymalnie dwa wnioski z jednego kra-
ju (jeden z nich musi dotyczyć obszaru przyrodniczego lub 
krajobrazu kulturowego). Ograniczenie liczby rozpatrywa-
nych wniosków zostało wprowadzone w  2000  r. w  reak-
cji na sytuację z końca lat dziewięćdziesiątych XX w., kie-
dy rokrocznie wpisywano ponad 40 dóbr, z  rekordowym 
w  historii Listy rokiem 2000, kiedy wpisano 61 nowych 
obiektów.

Pogłębiający się brak równowagi na Liście spowodował 
przyjęcie w  1999  r. przez Zgromadzenie Ogólne Państw 
Stron Konwencji rezolucji, w której poproszono państwa, 
których miejsca światowego dziedzictwa są licznie repre-
zentowane na Liście, o  dobrowolne ograniczenie składa-
nia nowych wniosków, z  jednoczesnym przyjęciem przez 
Komitet strategii, której celem jest wyważona Lista świa-
towego dziedzictwa. Działaniem w kierunku realizacji tej 
strategii jest decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa 
z 2000 r., w której ograniczona została liczba rozpatrywa-
nych rocznie wniosków do 30. Limit ten następnie pod-
niesiono do 45 w 2002 r. W 2018 r. zasady rozpatrywania 
wniosków ponownie mają ulec zmianie – Komitet ma oce-
niać maksymalnie 35 wniosków rocznie i tylko jeden zło-
żony przez dane państwo. 
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☐ Na sesji w Krakowie ma być rozpatrywany wniosek Pol-
ski o  wpisanie na Listę UNESCO zabytkowej tarnogór-
skiej kopalni srebra. Jakie jest uzasadnienie tego wniosku? 
Wiemy, że było ono wyjątkowo trudne i złożone. 

− Przygotowanie wniosku o wpis Tarnowskich Gór, ko-
palni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowa-
nia wodami podziemnymi trwało 6 lat, a w trakcie prac nad 
dokumentacją koncepcja wpisu i jego zakres znacząco ewo-
luowały. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 
z  którego inicjatywy wniosek został przygotowany, pier-
wotnie zaproponowało kopalnię srebra wraz z  systemem 
sztolni odwadniających. Wykonanie już wstępnej analizy 
porównawczej wykazało, że Tarnowskie Góry wraz z Byto-
miem i okolicami to jeden z największych, najbardziej zna-
czących, historycznych ośrodków wydobywania rud ołowiu 
i cynku w Europie i na świecie. Rozwój wydobycia z zasto-
sowaniem maszyn parowych, sprowadzonych z  wysp bry-
tyjskich w końcu XVIII w. w celu odwodnienia pokładów 
rudonośnych, to jednocześnie początek rewolucji przemy-
słowej w  tej części Europy. Wychodząc od wydobycia rud 
metali i znaczenia górnictwa tarnogórskiego na świecie oraz 
niezwykłości systemu grawitacyjnego odwadniania złóż, 
w trakcie dalszych prac okazało się, że to, co wyróżnia Tar-
nowskie Góry spośród wszystkich innych znanych ośrod-
ków górniczych na świecie, to połączenie wyjątkowo roz-
ległego systemu sztolni odwadniających, wybudowanych 
na płaskim terenie z  systemem zaopatrzenia w  wodę, za-
równo do celów przemysłowych, jak i  spożywczych. Sys-
tem odwadniający był na tyle skuteczny, że razem z rozwo-
jem wydobycia i przemysłu na Śląsku doprowadził do po-
wstania ogromnych deficytów wody, a  to wymusiło znale-
zienie rozwiązania. Tym rozwiązaniem okazało się wybu-
dowanie wodociągów na bazie szybów i sztolni, zasilanych 
wodą pochodzenia górniczego. Przedmiotem wpisu są za-
tem całe, niezwykle dobrze zachowane podziemia tarno-
górskie oraz wybrane obszary na powierzchni terenu, funk-
cjonalnie związane z wydobyciem rud i gospodarowaniem 

Polski Komitet Narodowy ICOMOS we współpra-
cy z  Muzeum Łazienki Królewskie, Polskim Komitetem  

ds. UNESCO oraz Komitetem Urbanistyki i Architektury PAN 
w  dniach 27-28 kwietnia 2017  r. zorganizował w  Łazienkach 
Królewskich w Warszawie konferencję naukową „40 lat Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspekty-
wy”. Konferencja, której patronat objęła dr hab. Magdalena Ga-
win, Generalny Konserwator Zabytków, była elementem obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. 

W 2016 r. przypadła 40. rocznica ratyfikowania przez Polskę 
Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego UNESCO, a w lipcu bieżącego roku Pol-
ska będzie gospodarzem sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa 

wodą podziemną. Uzasadnienie wniosku bazuje na zna-
czeniu tarnogórskiego górnictwa oraz wyjątkowości dzie-
ła sztuki inżynieryjnej, jakim jest system sztolni odwad-
niających w połączeniu z wodociągami. Analizy wykonane 
na potrzeby przygotowania wniosku o wpis na Listę świa-
towego dziedzictwa wykazały, że nie ma drugiego takiego 
miejsca na świecie. Miejmy nadzieję, że eksperci ICOMOS, 
a następnie Komitet Światowego Dziedzictwa zauważą wy-
jątkowość Tarnowskich Gór i ich znaczenie w dziejach Eu-
ropy. Bez względu na losy wniosku, Tarnowskie Góry to 
miejsce zasługujące na szczególną ochronę.

☐ Czy będą jeszcze inne zgłoszenia przez stronę polską?

− Wniosek dotyczący Tarnowskich Gór to jedyna polska 
kandydatura rozpatrywana w  tym roku. Oczywiście trwa-
ją przygotowania do zgłoszenia również innych miejsc, któ-
re potencjalnie mogłyby zostać wpisane na Listę światowe-
go dziedzictwa. W  chwili obecnej zaawansowane są prace 
nad wypracowaniem koncepcji i przygotowaniem od strony 
dokumentacyjnej oraz prawnej ochrony i systemu zarządza-
nia zespołu kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. 
Wniosek obejmuje oprócz samych Krzemionek również 
inne pola górnicze krzemienia pasiastego i osady pochodzą-
ce z tego samego okresu. Komitet ds. światowego dziedzic-
twa kulturowego w Polsce, któremu mam przyjemność prze-
wodniczyć, rekomendował do wpisu na Listę również Kanał 
Elbląski. Prace nad przygotowaniem wniosku zostały rozpo-
częte, a kandydatura czeka na umieszczenie na liście infor-
macyjnej. Innym obiektem, który potencjalnie może zna-
leźć się na Liście światowego dziedzictwa są bieszczadzkie 
lasy bukowe. W tym przypadku złożenie wniosku pozosta-
je w gestii Ministerstwa Środowiska.

☐ Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali: Lidia Bruszewska  
i Wojciech Przybyszewski 

UNESCO. Te ważne wydarzenia stały się dla środowiska kon-
serwatorskiego okazją do podsumowania dokonań oraz dyskusji 
o przyszłości ruchu Światowego Dziedzictwa w Polsce. 

W czasie dwudniowej sesji wysłuchano 16 wystąpień, 
wśród których były trzy referaty otwierające konferencję: Bo-
gumiła Szmygina − Ruch Światowego Dziedzictwa UNESCO 
w  Polsce – dokonania i  perspektywy, Krzysztofa Pawłowskiego 
− Udział Polski w  początkowych działaniach na rzecz realiza-
cji postanowień Konwencji i Andrzeja Michałowskiego – Krajo-
braz kulturowy na Liście Światowego Dziedzictwa – polskie do-
świadczenia. 

Materiały z konferencji przygotowywane są na obrady Komi-
tetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie.

40	LAT	ŚWIATOWEGO	DZIEDZICTWA	UNESCO	W	POLSCE
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mieczysław filak

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w okolicy 
Tarnowskich Gór wskazują na zlokalizowanie tu w późnym okresie 
rzymskim przetwórstwa rudy żelaza. Archiwalne dokumenty 
pozwalają ustalić, że historia Tarnowskich Gór, które jako miasto 
powstały na ówczesnej Ziemi Bytomskiej na początku XVI w., 
ma jednoznaczny związek z wydobyciem i przetwórstwem galeny 
– kruszcu ołowiu z zawartością srebra.

Tarnowskie Góry  
– zabytki pogórnicze

Fragment podziemi Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach  (fot. Piotr Miemiec)



Odkrycie rudy ołowiu w  okolicy 
Tarnowskich Gór tradycja wią-
że z przypadkiem, ale na pewno 
było ono wynikiem świadome-

go działania, bo górnictwo kruszcowe istnia-
ło już w XII w. na terenie sąsiedniego Byto-
mia. Zamarło tam trzy wieki później wobec 
wyczerpania pokładów płytko zalegających. 
To skłoniło poszukiwaczy do zainteresowa-
nia się terenami nieopodal wsi: Bobrowniki, 
Repty i Tarnowice, które dziś są dzielnicami 
Tarnowskich Gór.

Z 1247  r. pochodzi wystawiony przez 
księcia Władysława I dokument, który nadał 
opactwu premonstratensów uprawnienia do 
lokowania przybyszów w  Reptach na pra-
wie niemieckim, a  wśród wolności dla no-
wych mieszkańców znalazło się prawo do 
wydobywania galeny na własny rachunek. 
Nie wiadomo czy ktokolwiek z  przywileju 
skorzystał, ale wymienienie go w dokumen-
cie świadczy, że panujący wiedział o istnieniu 
w tej okolicy złóż rudy ołowiu. Jej wydobycie 
na szeroką skalę podjęto na przełomie XV 
i XVI w. w pobliżu wsi Tarnowice, czyli na 
terenie obecnego centrum miasta oraz leżą-
cych tuż przy nim ówczesnych dzielnic Lisz-
cze i Blaszyna.

Dla rozwoju przekształcającej się stop-
niowo w miasto nowej górniczej osady szcze-
gólne znaczenie miały dokumenty wydane 
przez lenników króla Czech − księcia opol-
skiego Jana II Dobrego (ok. 1480-1532) 
z  rodu Piastów oraz syna córki Kazimierza 
Jagiellończyka, margrabiego brandenbur-
skiego i  księcia na Karniowie Georga Ho-
henzollerna (1484-1543). W 1528 r. wyda-
li oni zbiór praw górniczych dla wszystkich 
swych kopalń (Ordunek Gorny). Książę Jan 
II utworzył rok później administrację miej-
ską i górniczą, której nadał herb.

W powstającym mieście osiedlali się przy-
bysze z Polski, Saksonii, Czech i Węgier, więc 
nosiło ono wówczas nazwy Tarnowice, Berg-
stadt Tarnowitz, Hory Tarnowskie i  Mont 
Tarnoficensis. Słowa „hora”, „berg”, „mont” 
i „gora” oznaczały zarówno górę, jak i wyro-
biska naziemne, podziemne i prowadzące do 
nich szyby oraz zwały gromadzonego przy 

nich urobku, czyli kopalnię. Chociaż tylko 
5 km dzieli tarnogórski Rynek od wzniesień 
zwanych Suchą Górą i Srebrną Górą, słowo 
„Góry” w  obecnej nazwie miasta etymolo-
gicznie wiąże się z  kopalnią, bo osada gór-
nicza rozwinęła się w miasto między gorami 
− kopalniami.

Na herbach miasta z 1529 r. i obowiązują-
cym dziś z  roku 1561 nie bez powodu znaj-
duje się górnicze godło – skrzyżowane trzon-
kami perlik i  żelazko. To właśnie one i  inne 
ręczne narzędzia dawnych gwarków pozwa-
lały urabiać dolomitową skałę, ale nie mogły 
pokonać wody nagromadzonej przez wieki 
z opadów w warstwach geologicznych i zale-
wającej wyrobiska. Znane z zastosowania przy 
studniach kołowroty okazały się środkiem 
niewystarczającym do usuwania wody z pod-
ziemi. Z  pomocą przyszła tu technika, czy-
li urządzenia mechaniczne. Zwano je odwad-
niarkami lub kunsztami wodnymi. Do ich na-
pędu w zależności od konstrukcji stosowano 
siłę mięśni ludzi, konie i koła wodne. Konstru-
owali je fachowcy miejscowi oraz sprowadza-
ni z innych europejskich miast górniczych. 

Skomplikowana budowa kunsztów gene-
rowała duże koszty, a  nie mniejsze ich eks-
ploatacja. To skłoniło gwarków do zakła-
dania organizacji zwanych gwarectwami 
i  wspólnego finansowania kopalń, budowy 

1 | Herb Tarnowskich Gór 
nadany w 1562 r.
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tych urządzeń oraz sztolni odwadniają-
cych odprowadzających grawitacyjnie wodę 
z podziemi do dwóch rzek opasujących mia-
sto. Udziały w kosztach i zyskach gwarectw 
kopalń oraz sztolniowych mieli panujący, 

tutejsza szlachta, mieszczanie oraz przedsię-
biorcy z  innych miast, np. Olkusza, Krako-
wa, Bytomia, Wrocławia.

Śląsk znajdował się wtedy pod ber-
łem królów Czech, a  jednocześnie cesarzy 

2 | Przekrój podłużny 
przez kierat konny – rysunek 
techniczny z 1786 r.

3 | Budynek największej 
w Tarnowskich Górach 
maszyny ogniowej 
na rysunku z 1802 r.
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wielonarodowościowego Świętego Cesar-
stwa Rzymskiego. Trzy dominujące narodo-
wości, trzy języki, dwa wyznania (katolickie 
i protestanckie), poza jednym wystąpieniem 
znanym jako „Bunt Gwarków”, nie miały 
większego znaczenia dla parających się gór-
nictwem w dawnych Tarnowskich Górach.

W okresie od XVI do XIX w. zbudowa-
no w Tarnowskich Górach dwanaście sztol-
ni i  pięć ważnych podziemnych przekopów 
wodnych. Nie można dziś określić dokład-
nie liczby szybów oraz długości labiryntu 
wszystkich podziemnych chodników i wyro-
bisk, które przez trzy wieki wykuto na kilku 
poziomach. Nie można też ustalić liczby hut, 
w  których wytapiano z  galeny ołów, zwany 
surowym. To on, obok srebra, był głównym 
produktem handlowym, eksportowanym 
m.in. do Złotego Stoku, gdzie służył do hut-
niczego procesu wydzielania złota z  części 
rud miedzi, a w Bańskiej Szczawnicy i Kut-
nej Horze – srebra. Do tego samego procesu 
używano go przez pewien czas nawet w No-
wej Hiszpanii (Meksyk), dokąd był transpor-
towany przez Atlantyk. Handel ołowiem sta-
nowił wtedy ważny czynnik w rozwoju Euro-
py, ale towarem była też glejta – tlenek oło-
wiu powstający po wydzieleniu z ołowiu sre-
bra. Od 1562  r. sprzedawano także miej-
scową rudę cynku – galman. Jego odbiorca-
mi były huty w Gdańsku i w Szwecji, gdzie 
był składnikiem w produkcji mosiądzu. Czas 
dla galmanu miał jednak dopiero nadejść 
w XIX w., kiedy to ta część Górnego Śląska 
zaspokajała połowę światowego zapotrzebo-
wania na cynk.

Znaczący wpływ na powolny upadek ko-
palnictwa i przetwórstwa rud wywarła wojna 
trzydziestoletnia i późniejsze wojny prusko- 
-austriackie o  Śląsk. Przemarsze wojsk, wy-
muszane kontrybucje, brak kapitałów dopro-
wadziły do kresu tej ery tarnogórskiego gór-
nictwa w połowie XVIII w. W 1742 r. doszło 
do zbrojnego zajęcia Śląska, włącznie z Tar-
nowskimi Górami, przez Prusy króla Fryde-
ryka II. Dopiero w  1765  r. podjęto w  pań-
stwie pruskim przegląd zasobów surowców 
kopalnych, z zamiarem zwiększenia ich eks-
ploatacji. W Tarnowskich Górach rozpoczę-
to poszukiwania kilkoma szybami w 1783 r.

Odkrycie bogatych złóż kruszców 
w dwóch szybach na terenie Bobrownik, od-
ległych od centrum miasta o  3 km, spowo-
dowało utworzenie w  1784  r. państwowej 

Królewskiej Kopalni Fryderyk (niem. Köni-
gliche Friedrichsgrube), a  dwa lata później 
huty ołowiu Fryderyk (niem. Königliche Frie-
drichshütte) w dzisiejszej dzielnicy Strzybni-
ca. Od momentu odkrycia do 1789 r. wybi-
to około 50 szybów na obszarze niemal całe-
go dzisiejszego miasta, a następnych 255 do 
zamknięcia kopalni w 1912 r., co odnotowa-
no w Księdze Szybów.

Najważniejszym przedsięwzięciem w roz-
woju górnictwa na tym terenie było urucho-
mienie już w 1788 r. sprowadzonej z Anglii 
maszyny ogniowej Newcomena. Wykorzy-
stanie procesu polegającego na skraplaniu 
pary w cylindrze i działaniu ciśnienia atmos-
ferycznego na tłok maszyny zastąpiło konie 
w  kieratach napędzających pompy odwad-
niające, przez co obniżyło koszty eksploatacji 
złóż. Maszyna ta zapoczątkowała nową erę 
przemysłową na Śląsku, choć trzeba dodać, 
że industrializacja przebiegała gwałtownie, 
nie dotyczyła tylko górnictwa kruszcowego 

4 | Podszybie – fragment 
trasy turystycznej 
Zabytkowej Kopalni Srebra 
w Tarnowskich Górach
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i ukształtowała oblicze całego Górnego Ślą-
ska jako wielkiego okręgu przemysłowego.

W 1796 r. po raz pierwszy w kontynen-
talnym górnictwie zainstalowano maszynę 
typu Watta-Boultona w  kopalni Fryderyk. 
Nie zachowała się żadna z pierwszych ośmiu 
maszyn ogniowych kopalni, które dały też 
początek przemysłowi maszynowemu w Pru-
sach. Budynki, w  których się znajdowały, 
ustępowały wtedy w mieście pod względem 
gabarytów tylko kościołom. Wyłączano je 
z  użytkowania w  miarę łączenia odwadnia-
jących przekopów podziemnych, drążonych 
z  południa na północ i  łączonych w  jedną 
całość do zbudowanej w  latach 1785-1803 
sztolni Boże Wspomóż (Gotthelf ). W  tym 
centralnym punkcie odwadniania przez 29 
lat już tylko pompy dwóch maszyn podno-
siły wodę z  całej kopalni do wymienionych 
sztolni. Ostateczny kres ich eksploatacji po-
łożyła drążona w  latach 1821-1834 nowa 
Głęboka Sztolnia Fryderyk (czynna do dziś). 
Przejęła ona całość podziemnych wód kopal-
nianych, odprowadzając je do rzeki Dramy.

Paradoksalnie, woda była przeciwnikiem 
i  pomocnikiem górników, bo wykorzysty-
wali ją do wypłukiwania zanieczyszczeń 
z rudy w tzw. płuczkach, ale im skuteczniej 
usuwano ją z podziemi, tym niżej opadał jej 
poziom w  kilkudziesięciu studniach miej-
skich. W  Tarnowskich Górach skierowa-
no więc część wód podziemnych do użytku 
mieszkańców w celach gospodarczych i spo-
żywczych, co okazało się w skali świata roz-
wiązaniem pionierskim. Pierwszy wodociąg 
miejski powstał w 1797 r. od szybu Reden, 
drugi od szybu Friederice, a trzecia nitka od 
szybu Adolf (Staszic).

Liczba sztolni wodnych na tym sto-
sunkowo niewielkim obszarze też nie jest 
zwyczajna. Sztolnia to podziemny chod-
nik wyprowadzający wodę z podziemi na 
powierzchnię. Na terenach górskich koń-
czył się on wylotem, a woda sama znajdo-
wała sobie drogę spływu do płynącej ni-
żej rzeki. Chociaż tak mogło być w jednej 
ze starych tutejszych sztolni, to jednak na 
płaskich obszarach, a wbrew pozorom na 
takich wydobywano kruszce w  Tarnow-
skich Górach i  ich dzielnicach, chodnik 
sztolniowy musiał przedłużać szeroki na 
kilka metrów otwarty kanał, zwany roz-
nosem. Prowadzono go do miejsca, gdzie 
odprowadzana nim woda sztolniowa mo-
gła się na jednym poziomie połączyć z rze-
ką, która czasem płynęła równolegle obok 
kanału, ale na wyższym poziomie. Dłu-
gość roznosów wynosiła od kilkudziesię-
ciu do 1600 m.

Łączną długość wszystkich sztolni wraz 
z  przekopami wodnymi spełniającymi tę 
samą funkcję, jednak niewyprowadzanymi 
na powierzchnię, ocenia się na 35-40 km. 
Z tego dostępnych dla turystów jest obec-
nie zaledwie 870 m. Gwarkowie i  górni-
cy już dawno opuścili podziemia szacowa-
ne na około 150 km długości, ale one na-
dal żyją nie tylko dzięki turystom i eksplo-
ratorom z Sekcji Podziemnej Stowarzysze-
nia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, sta-
ły się siedliskiem fauny, podziemnej flory 
i  środowiskiem, w którym wciąż powstają 
rozmaite formy naciekowe.

Relikty pogórnicze na powierzchni są 
dostępne niemal dla każdego. Nie wszyst-
kie mają instytucjonalny status zabytku, 
a  są nimi jako dzieło człowieka. W  kra-
jobrazie dzielnic Tarnowskich Gór moż-
na dostrzec wiele porośniętych drzewa-
mi i krzewami pagórków. Nie każdy z nich 
musi być hałdą poszybową, ale gdy zoba-
czymy w nim mniejszy lub większy lej, mo-
żemy być pewni, że kiedyś w tym miejscu 
był szyb – pionowe wyrobisko górnicze. 
Często porównuje się je do studni, ponie-
waż transportowano nim nie tylko urobek, 
ale i  wodę. W  niektórych szybach insta-
lowano tylko pompy odwadniające. Nad 
pierwszymi obudowanymi drewnem stał 
kołowrót z kubłem na linie. Głębokość szy-
bów nie przekraczała wtedy 20 m. Od nich 
prowadzono chodniki. Kunszty z napędem 

5 | Kopiec nad szybem 
Rudolfina w Parku Kunszt 
– miniatura umieszczona 
na porcelanowej filiżance 
z 1840 r.
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konnym, a później maszyn ogniowych po-
zwoliły na drążenie szybów głębszych. Naj-
głębszy był szyb Adler (78 m) prowadzą-
cy do Głębokiej Sztolni Fryderyk, ale wy-
dobywano kruszce z  jeszcze niższych po-
ziomów.

Ślady początków tarnogórskiego górnic-
twa są nieliczne, choć wówczas wybito 7-8 
tys. szybów. Większość kryje się pod po-
wierzchnią, ale czasem ujawniają się w trak-
cie wykopów budowlanych. W najznaczniej-
szym okręgu wydobywczym w XVI-XVIII w. 
pomiędzy rzeką Stołą a centrum miasta po-
został tylko fragment roznosu sztolni Jakuba 
i kilka ledwo widocznych hałd poszybowych. 
W samym centrum, prawdopodobnym miej-
scu odkrycia kruszcu około 1490 r., czas za-
tarł wszystkie ślady. Pozostałości po górni-
kach kopalni Fryderyk są liczniejsze i  bar-
dziej wyraźne. W  niewielkiej odległości od 
Rynku zachowały się dwa drożne szyby oraz 
hałdy płuczek przy trzech szybach zasypa-
nych i dwie poszybowe, czyli powstałe po ich 
zasypaniu.

Jedną z  najwcześniejszych udanych prób 
rekultywacji terenów pogórniczych stanowi 
Park Miejski, utworzony w 1903 r. i wpisa-
ny do rejestru zabytków. Zachowano w nim 
zagłębienia wybierek odkrywkowych, hałd 
popłuczkowych oraz poszybowych. Na frag-
mencie pobliskiego pola wyraźnie widoczne 

są pofałdowania i  zapadliska wskazujące na 
eksploatację kruszców, których wydoby-
cia nie zrekompensowano innym materia-
łem podsadzkowym. Z kolei na południe od 
Rynku znajduje się wysoka na 6 m hałda szy-
bu wydobywczego Reden. Obok niego za-
instalowano kiedyś dwie maszyny ogniowe 
i stąd dostarczano wodę do pierwszego wo-
dociągu.

W dzielnicy Bobrowniki w Parku Kunszt 
głównym jego fragmentem jest kopiec nad 
szybem Rudolfina, usypany około 1820 r. na 
pamiątkę odkrycia w nim w 1784 r. kruszców. 

6 | Nadszybie 
Zabytkowej Kopalni Srebra 
w Tarnowskich Górach

7 | Hałda popłuczkowa
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Park ten i jego okolica, wraz z 200-letnimi li-
pami, pozostałościami szybu Heinitz, hałda-
mi po płuczkach oraz kanałem odpływowym 
wody z kunsztów odwadniających, to pierw-
sze pole górnicze kopalni Fryderyk i na nim 
zainstalowano pierwszą maszynę ogniową. 
W  Bobrownikach znajdują się również bu-
dowle nadszybia Kopalni Zabytkowej Sre-
bra oraz skansen maszyn parowych. Szybem 
Anioł zjeżdża się tam na głębokość 45 m do 
podziemnej trasy turystycznej o  długości 
1740 m, łączącej szyby Anioł, Szczęść Boże 

i Żmija. Na południe od tego miejsca usypa-
na jest hałda głównej płuczki kopalni Fryde-
ryk. Wysoka na 17 m stanowi punkt widoko-
wy, z którego roztacza się panorama nie tylko 
na centrum Tarnowskich Gór, ale i całą oko-
licę. Obok hałdy płuczki przetrwały hałdy 
szybów Sophia i Nettelbeck oraz zagłębienie 
po szybie Pokój.

Obecnie tylko 10 szybów łączy podzie-
mia z  powierzchnią. Po kilkudziesięciu in-
nych szybach zaślepionych, ale zlokalizowa-
nych i znanych z nazwy, pozostały tylko war-
pie – hałdy poszybowe. Najwyższa, z najgłęb-
szym lejem zapadliskowym, to hałda szybu 
Adler na Srebrnej Górze, gdzie wczesną wio-
sną lub na początku jesieni tamtejsze wyro-
biska dają pogląd na to, jak wyglądały tereny 
eksploatacji kruszców w pierwszych wiekach 
tutejszego górnictwa. Podobne wyobrażenie 
daje fragment łąk pogórniczych. Widoczne 
z lotu ptaka przypominają powierzchnię pla-
nety poznaczoną meteorytami.

Zachowały się cztery nadszybia – ka-
mienne rotundy, w tym dwa w częściowej ru-
inie. Dwa nadszybia z  cegły typu Malakoff 
użytkowane są do dziś na stacji wodociągów 
w Reptach Śląskich. Stąd w XIX w. dostar-
czano wodę także do innych śląskich miast, 
m.in. Bytomia i Chorzowa. Fundament nad-
szybia na planie prostokąta zachował się przy 
szybie Szczęśliwa Pomoc. Czynna jest też 

8 | Kamienna rotunda 
nadszybia nad Sztolnią 
Czarnego Pstrąga

9 | Rotunda nadszybia, 
jedna z dwóch zachowanych 
w częściowej ruinie
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obecnie Głęboka Sztolnia Fryderyk, z  tu-
rystycznym fragmentem zwanym „Sztol-
nia Czarnego Pstrąga” oraz wylotem ujętym 
w kamienny portal, a także częściowo sztol-
nia Gotthelf, z ujściem w dzielnicy Strzybni-
ca, gdzie również można zobaczyć portal jej 
wylotu.

Dziejowe burze, wyroki historii, wyni-
kające z  nich zmiany przynależności pań-
stwowej oraz postęp techniczny nakierowa-
ny głównie na efekt ekonomiczny sprawiły, 
że ogromna część obiektów techniki wytwo-
rzonych przez naszą cywilizację uległa bez-
powrotnie zniszczeniu. Świadomość, że to, 
co przetrwało, ma wartość kulturową, któ-
rą należy ochronić przed zagładą, obudziła 
się stosunkowo niedawno. Stało się to dzięki 
zrozumieniu, że pewne obiekty są material-
nym świadectwem kolejnych etapów rozwo-
ju ludzkości i że ślady po nich nie powinny 
pozostać tylko w formie archiwaliów, w lite-

raturze czy ulotnej pamięci tych, którzy mie-
li z nimi związek jako użytkownicy lub tylko 
świadkowie ich istnienia.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tar-
nogórskiej, powstałe w 1953 r., jest spadko-
biercą i  kontynuatorem idei oraz projektu 
grupy ludzi, którzy już przed 1939 r. zabiega-
li o zachowanie substancji kulturowej zwią-
zanej z  górniczą przeszłością Tarnowskich 

Gór. Między innymi dzięki działalności tego 
Stowarzyszenia oraz zaangażowaniu pol-
skich naukowców, pracowników Minister-
stwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, 
wielu urzędów państwowych i  samorządo-
wych oraz polityków podziemia tarnogórskie 
wpisane zostały w 1955 r. do rejestru zabyt-
ków, w 2004 r. na Listę Pomników Historii, 
a w 2016 r. złożony został wniosek o wpisa-
nie tarnogórskich pogórniczych zabytków na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  
W  uzasadnieniu wniosku podkreślono, że 
dziedzictwo pozostawione przez tutejszych 
gwarków i górników ma cechy wyjątkowości, 
autentyczności i  integralności. Obowiązko-
wa analiza porównawcza z innymi podobny-
mi obiektami na świecie wskazuje, że ma ono 
atrybut wyjątkowej i  przekraczającej grani-
ce narodowe wartości kulturowej, a więc jest 
ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń ca-
łej ludzkości.

Tarnowskie Góry, a  szczególnie udo-
stępnioną do zwiedzania „Sztolnię Czarne-
go Pstrąga”, podziemną trasę wraz z nadszy-
biem, wieżą wyciągową Kopalni Zabytkowej 
Srebra i skansen maszyn parowych odwiedzi-
ło dotychczas ponad 4,5 mln turystów z Pol-
ski i zagranicy. 

Mieczysław Filak

10 | Wylot Głębokiej 
Sztolni Fryderyk ujęty 
w formę kamiennego portalu

(ilustracje: 1-5, 7, 9, 
10 – Archiwum Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 
6 – fot. Agnieszka Kowalska, 
8 – fot. Maciej Goryl)
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− Już wtedy uważałem, że idea 
„miasta w mieście”, tj. rozwoju i prze-
kształcania dużych miast jako gmin 
miejskich, powinna być wprowadza-
na w życie, a ponieważ z natury rzeczy 
uważam, że związek tego, c o  j e s t , 
do tego, c o  b ę d z i e ,  musi być poka-
zany w projekcie, wyszukaliśmy w te-
renie zastane tam charakterystycz-
ne obiekty, które mogły być uwzględ-
nione w nowej koncepcji i trwale tam 
pozostawione. Tyle tylko, że ten te-
ren był w 99% polem – jednym wiel-
kim polem rolnym z pszenicą, a jedy-
nie na jego obrzeżach zaczynała się 
naturalna zabudowa osiedleńcza. Na-
tomiast zabytki, tak jak je obecnie de-
finiujemy, były już poza tym terenem 
(mam tu na myśli kościół św. Katarzy-
ny, fort, wieś Wolicę, pałac natoliński 
itd.).

Poza tą zastaną na obrzeżach za-
budową ważnym dla nas elementem 
była biegnąca w  poprzek tego terenu 
polna droga, która – o dziwo – mia-
ła swoją nazwę: „ulica Zamiany”. Stały 
tam dwa murowane domy, przy czym 
jeden z nich był czerwony i miał taką 
właśnie nazwę. Dom ten, choć od 
dłuższego czasu już otynkowany, stoi 
do dzisiaj przy tej ulicy. Jest w  nim 
sklep i  chyba można o  nim mówić, 
oczywiście w cudzysłowie, że jest „za-
bytkiem” – „prawdziwym ursynow-
skim zabytkiem” [śmiech].

Mówiąc poważnie, ulica Zamiany 
była dla nas na tyle ważna, że chcieli-
śmy ją utrzymać w planach Ursynowa, 
co zresztą się udało; jej ślady można 

☐ Panie Profesorze, jest Pan znanym 
polskim architektem i urbanistą, byłym 
generalnym projektantem warszaw-
skiego osiedla mieszkaniowego Ursynów 
Północny. Pozostańmy przy Ursynowie. 
Kiedy i jak to się zaczęło?

− Dla mnie zaczęło się to już 
w  październiku 1971  r. Przebywa-
łem wtedy w  Danii, gdzie pracowa-
łem na uczelni i właśnie w tym czasie 
zmarł arch. Ludwik Borawski nagro-
dzony I nagrodą w konkursie na pro-
jekt koncepcyjny zagospodarowania 
przestrzennego Ursynowa Północ-
nego. W  jego zespole zostało dwóch 
osamotnionych współpracowników: 
Jerzy Szczepanik-Dzikowski (wte-
dy jeszcze student) i  Andrzej Szkop 
(młody inżynier świeżo po studiach), 
obaj związani z  Politechniką War-
szawską. Kiedy oni byli na drugim 
roku studiów, ja byłem ich asysten-
tem – napisali do mnie do Danii list 
z  pytaniem, czy nie zająłbym się na-
grodzonym projektem. Napisałem, że 
propozycja bardzo mnie interesuje, 
ale pod warunkiem zasadniczej zmia-
ny pokazanej mi koncepcji. Zapropo-
nowałem rozpoczęcie projektowania 
od początku.

☐ Na czym polegały te zmiany? Jaka 
była Pana koncepcja? No i, czy – ma-
jąc na uwadze stojące wtedy przed 
Pana zespołem zadanie – można mó-
wić o kwestii znajdujących się w bezpo-
średnim sąsiedztwie Ursynowa lub na-
wet w jego granicach zabytków?

odnaleźć w  obecnym układzie urba-
nistycznym tej części miasta. I jest to 
przykład jednego z  przyjętych przez 
nas sposobów nawiązywania do sytu-
acji zastanej w  terenie. Szkoda tylko, 
że takiej ulicy Zamiany, jaką zaprojek-
towaliśmy w naszych planach – miała 
ona przechodzić przez centrum Ursy-
nowa, a po jej śladzie miał przebiegać 
kryty pasaż handlowy – niestety, nie 
dało się zrealizować.

Skoro jednak rozmawiamy o  za-
bytkach, trzeba jeszcze wspomnieć, 
że nieduży zespół dawnej zabudowy 
znajdował się także pomiędzy ulica-
mi Zamiany i Stokłosy, w miejscu na-
zywanym Placem Wielkiej Przygody. 
Planowaliśmy zaadaptować te obiekty 
do potrzeb projektowanej tam szkoły 
podstawowej. Projekt został opraco-
wany, miała rozpocząć się budowa… 
i znowu się nie udało. W konsekwen-
cji wspomniane budynki nie prze-
trwały do naszych czasów.

Mówiąc o zabytkach, nie możemy 
wreszcie zapomnieć o  ursynowskich 
drzewach! Batalia o  ich przetrwa-
nie była długa i trudna, ale trochę ich 
przetrwało i są one dziś ozdobą Ursy-
nowa.

☐ Panie Profesorze, budowa Ursyno-
wa była realizowana zgodnie z opraco-
waną przez Pana ideą, której istotą było 
podejście do planowania przestrzeni 
uwzględniające stosunki społeczne i rela-
cje między człowiekiem a przyrodą. Tak 
też budowany był usytuowany w samym 
centrum dzielnicy, zaprojektowany 

40 lat minęło  
(a może jeszcze więcej) 
– rozmowa z prof. dr. inż. Markiem Budzyńskim
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przez Pana kościół Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Podczas spotkania zorga-
nizowanego 29 lutego ubiegłego roku 
w  Państwowym Muzeum Etnogra-
ficznym w  Warszawie – tam po raz 
pierwszy zobaczyliśmy zrealizowany 
w 2015 r. dokumentalny film Agniesz-
ki Gomułki „Moja budowla / pasja ur-
synowska”, opowiadający o  budowie 
tego kościoła – mówił Pan, że w  cza-
sie budowy Ursynowa Północnego wy-
dobywane były z  ziemi wielkie kamie-
nie (głazy narzutowe), ustawiane póź-
niej w  wybranych miejscach pomiędzy 
blokami, obok kamiennych rzeźb. Mó-
wił Pan również, że nasz związek z na-
turalnym kamieniem, będącym jed-
ną z  charakterystycznych cech polskich 
pól, jest dla Pana oczywisty, że two-
rzy on swoistą więź pomiędzy przyrodą 
a tą wielką budową, jaką niewątpliwie 
był wtedy Ursynów. Wielkie kamienie 
wkomponował Pan także w mury ursy-
nowskiego kościoła Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Czy właśnie dlatego?

− Budowa kościoła rozpoczę-
ła się w 1981 r., a zakończenie budo-
wy najważniejszych budynków miesz-
kalnych na Ursynowie nastąpiło 
w  1977  r. Tym samym te wielkie ka-
mienie były już zgromadzone, ale uza-
sadnienie ich użycia było właśnie ta-
kie. Ale kierownik budowy kościo-
ła inż. Paweł Zdanowicz zwoził je do-
datkowo z pól z Mazowsza.

☐ Jedna z części filmu Agnieszki Gomuł-
ki zatytułowana została „Miasto w mie-
ście”. Jeśli dobrze zapamiętałem komen-
tarz Pana Profesora do tego fragmentu, 

wspomniał Pan, że od samego począt-
ku Ursynów był projektowany zgodnie 
z ideą budowy miasta, nie osiedla. Mó-
wił Pan także, iż projektując ze Zbignie-
wem Badowskim kościół Wniebowstą-
pienia Pańskiego wiedział Pan, że przed 
tym kościołem musi powstać plac. I tak 
narodziła się idea budowy „śródmieścia” 
Ursynowa, czy może nawet – jak Pan to 
określił – „starej części miasta w środku 
wielkiego osiedla”…

− …i tak zostało to zrealizowane. 
Można powiedzieć: z  naruszeniem 
przyjętego porządku rzeczy, albo: 
z odwróceniem biegu historii…

☐ …na początku był plac (agora, ry-
nek), przy nim budowano kościół, a na 

końcu otaczające to miejsce kamienicz-
ki. Tu natomiast kościół organizował 
przestrzeń.

− To prawda, chociaż o  jego loka-
lizacji zdecydował przypadek. Pier-
wotnie miało tam być… targowisko, 
ale jego budowa przeszkadzała pew-
nemu ważnemu działaczowi partyjne-
mu, który obserwował postępy rozpo-
czętych już prac z  okien nieodległego 
mieszkania. Budowa została wstrzyma-
na, a  targowisko przeniesione na tyły 
„Megasamu”, pomiędzy ulicami Pu-
ławską i Surowieckiego. I tak w samym 
centrum Ursynowa pozostał wiel-
ki, niezagospodarowany plac. Wtedy 
wskazałem księdzu Tadeuszowi Woj-
datowi (proboszczowi małej parafii 

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

1 | Projekt elewacji 
kościoła Wniebowstąpienia 
Pańskiego na Ursynowie

2 | Targowisko na placu 
przed kościołem

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

1

2
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w  pobliskim Grabowie, później fak-
tycznemu budowniczemu kościoła), że 
to jest dobre miejsce na świątynię – ko-
ściół Wniebowstąpienia Pańskiego.

W dochodzeniu do projektu for-
my kościoła pomagała mi idea two-
rzenia związków Ursynowa z  prze-
szłością, która była – tak mi się wy-
daje – bardzo ważnym imperatywem 
również w  planie całości. Obcość, 
jaką emanował prefabrykowany bu-
dynek mieszkalny, musiała być czymś 
„oswojona”, „zaprzyjaźniona”. Inaczej 
mówiąc, trzeba ją było zhumanizo-
wać, próbowaliśmy to uczynić przez 
związanie tworzonej formy z  przyro-
dą i kulturą. I to jest właśnie to. Kie-
dy kościół był projektowany, uwierzy-
łem, że da się zrealizować śródmie-
ście Ursynowa, czyli w takiej postaci, 
w jakiej obecnie funkcjonuje, tzn. za-
budowy mającej charakter śródmiej-
ski mieszkaniowo-handlowo-usługo-
wo-kulturowej. Nazwa Pasaż Ursy-
nowski jest pierwotna, ale przebieg tej 
zabudowy, łączącej obecnie dwa przy-
stanki metra: „Ursynów” i „Stokłosy”, 
nadał temu miejscu nowe znaczenie.

Tutaj chciałbym zrobić dygresję 
i podkreślić, że zarówno Spółdzielnia 
Mieszkaniowo-Budowlana Ursynów, 
jak i  Urząd Miasta umiały się poro-
zumieć w niełatwej dla każdej z tych 
stron sprawie, w  efekcie czego po-
wstała w  pobliżu kościoła i  znajdu-
jącego się przed nim placu normalna 
miejska zabudowa: parter budynków 
usługowy, a  pozostałe kondygnacje 
mieszkalne. Muszę też powiedzieć 
o jeszcze jednej ważnej dla mnie idei, 
która jakoś nie chce się stać modą: 
budynek po jednej stronie powinien 
„tworzyć miasto”, być przy ulicy, a po 
drugiej – współżyć z przyrodą, a więc 
zieleń, dużo zieleni, nawet do prze-
sady…

☐ …no właśnie, kiedy umawialiśmy się 
na spotkanie w pracowni Pana Profeso-
ra, a znajduje się ona w  jednym z bu-
dynków przy Pasażu Ursynowskim, po-
wiedział Pan: „wejście przy śmietniku”. 
Nie widzę żadnego śmietnika! To zna-
czy on jest, ale tak pięknie zabudowa-
ny i otoczony zielenią, że w ogóle go nie 
widać.

− To prawda, ale tylko dlatego, że 
został on tak właśnie zaprojektowa-
ny i wykonany. Na tym polega ta idea 
związku budynku z rośliną.

☐ Jest Pan zadowolony z tego co, zgod-
nie z Pańskimi planami, udało się zre-
alizować na Ursynowie?

− Z  projektu jestem, z  realizacji 
mniej, ale teraz, kiedy z perspektywy lat 
mogę ocenić, że w tamtych czasach rzą-
dzący zrobili rzeczy, które nie do koń-
ca były zgodne z  ówczesną ideologią. 
Moglibyśmy nawet powiedzieć – z  so-
cjalistycznymi zasadami realizacji wiel-
kich osiedli mieszkaniowych. Bo prze-
cież Ursynów budowany był w zgodzie 
z wieloma zasadami przyjętymi na Za-
chodzie. Tak naprawdę jedynym po-
ważnym ograniczeniem naszych pomy-
słów była konieczność zaakceptowania 
faktu, że budynki mieszkalne (a było 

3 | Wnętrze zielone przy Pasażu Ursynowskim

(ilustracje z archiwum prof. Marka Budzyńskiego)

..............................................................
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Kościół parafialny Niepo-
kalanego Poczęcia NMP 
i  św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej na warszawskim 

Służewie, usytuowany na wydatnym 
wzniesieniu, pośród zieleni, w  pew-
nym oddaleniu od wysokiej zabu-
dowy osiedlowej, stanowi dominan-
tę w  otoczeniu Doliny Służewiec-
kiej. Przez wieki Służew pozostawał 
poza granicami Warszawy i  dopiero 
w 1938 r. został włączony w jej grani-
ce. Na Mazowszu była to miejscowość 
o  najstarszej przeszłości, położona 
przy trakcie łączącym siedziby książę-
ce w Jazdowie i Czersku. Jak wykaza-
ły badania archeologiczne prowadzo-
ne w  latach 1973-1974 i  1996-2001, 
już od X  w. był to teren intensywne-
go osadnictwa.

W czasie prac archeologicznych 
odkryte zostały ślady osad i  cmenta-
rzysk od XI do XIII w. Podejmowane 
w  tym czasie akcje misyjne przez za-
kon benedyktynów z Mogilna, a póź-
niej przez kanoników regularnych 
z Czerwińska doprowadziły do utwo-
rzenia w tym miejscu parafii. Według 
dokumentów z  XV  w. erekcja parafii 
nastąpiła w  1238  r. W  1240  r. kano-
nicy regularni oddali Służew księciu 
Konradowi Mazowieckiemu za wieś 

Borzęcin. W  niedługim jednak cza-
sie, w 1245 r., tę nową własność ksią-
żę przekazał rycerzowi Gotardowi, 
w dowód jego zasług w walkach z ple-
mionami pogańskimi. Podczas badań 
archeologicznych nie natrafiono, nie-
stety, na terenie Służewa na ślady ry-
cerskiej siedziby.

Pierwszy kościół służewski był 
obiektem drewnianym i  dopiero za-
pis w  dokumentach z  1598  r. określa 
go już jako świątynię ceglaną. Przy-
puszcza się więc, że murowany kościół 
powstawał w  okresie od połowy XV 
do połowy XVI  w. Była to skromna 
gotycka budowla, orientowana, jed-
nonawowa, z  prostokątnie zamknię-
tym prezbiterium i  bezwieżową fasa-
dą z kruchtą. W drugiej połowie XVI 
lub w  pierwszej połowie XVII  w. do 
wschodniej ściany prezbiterium do-
murowana została zakrystia. W  po-
łowie XVII  w. od strony północnej 
przybudowano murowaną kaplicę, 
którą ufundowali Służewscy – ówcze-
śni właściciele miejscowości. 

Podczas najazdu szwedzkiego ko-
ściół na Służewie doznał rozległych 
uszkodzeń, które nie były naprawia-
ne. Doprowadziło to w końcu do za-
mknięcia świątyni dekretem z 1737 r., 
jednak w 1742 r., na zlecenie Augusta 

Świadek 
najdawniejszych 
dziejów 
Ursynowa

to mniej więcej 50% planowanej zabu-
dowy) będą wznoszone z  wielkiej pły-
ty, którą dostarczano na teren budowy 
z  ukończonej właśnie fabryki domów. 
Spowodowało to ogromne ogranicze-
nia zarówno w  formowaniu przestrze-
ni, jak i  w  formowaniu funkcji w  pro-
jektowanych budynkach. Na parterze 
domów mieszkalnych nie można było 
w  tej technologii zaprojektować prze-
strzeni z lokalami użytkowymi, co prze-
cież jest jednym z  najważniejszych za-
dań w formowaniu miasta.

Trzeba jednak też powiedzieć, że 
np. zaprojektowane wtedy przez nas 
szkoły były, jak na owe czasy, rozwiąza-
niem rewelacyjnym! Podstawę do ich 
zaprojektowania dały pomysły duńskie, 
które przywiozłem z  sobą wracając do 
Polski, ale niezwykle ważną rolę w osta-
tecznym opracowaniu tych planów 
odegrały dwie nasze instytucje: Insty-
tut Pedagogiki i Ministerstwo Oświaty, 
z  którymi współpracowało się znako-
micie, wręcz fantastycznie! Co więcej, 
w  celu właściwej realizacji budowy ze-
społów szkół na Ursynowie utworzono, 
specjalnie dla nich, jeszcze jedną wy-
twórnię prefabrykatów. Szkoły te zresz-
tą, choć już niemłode i  rozbudowane, 
nadal świetnie funkcjonują…

☐ …czego należałoby życzyć także po-
zostałym budynkom pamiętającym po-
czątek budowy Ursynowa, budynkom 
przecież – jak Pan powiedział – „już 
niemłodym”. Niektóre z  nich mają po 
40 lat, inne nawet więcej, i  chociaż 
żadnego z  nich nie nazwiemy jesz-
cze zabytkiem, to jednak płynący nie-
uchronnie czas z każdym rokiem przy-
bliża je do tej szlachetnej kategorii 
obiektów naszej architektury.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Wojciech 
Przybyszewski

Fragment filmu Agnieszki Gomułki Moja bu-
dowla / pasja ursynowska, a  także relacja ze 
spotkania w  Państwowym Muzeum Etnogra-
ficznym w  Warszawie dostępne są na Youtu-
be, pod adresami: https://www.youtube.com/
watch?v=1546EsbCvcw; https://www.youtu-
be.com/watch?v=gKmj1YiV6U8.
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Czartoryskiego, właściciela Wilano-
wa i jednocześnie Służewa w tym cza-
sie, rozpoczęto jej odbudowę. Nie wy-
korzystano starych murów nawy, lecz 
postanowiono wznieść nowe, wraz 
z  niewielkim powiększeniem prosto-
kątnego planu. Zachowano przy tym 
mury prezbiterium, zlikwidowano na-
tomiast kaplicę Służewskich oraz za-
krystię i  skarbiec. Przy wschodniej 
ścianie prezbiterium zbudowana zo-
stała nowa zakrystia i  skarbiec. Od 
strony zachodniej powstała nowa fa-
sada, której wygląd znany jest dzięki 
rysunkowi inwentaryzacyjnemu, wy-
konanemu przed kolejną przebudową 
w 1846 r. przez Franciszka Marię Lan-
ciego. Zwieńczona trójkątnym szczy-
tem, ze spływami po boku, dekorowa-
na płaskim linearnym detalem w  po-
staci pilastrów, reprezentowała styl 
przejściowy w tradycji barokowo-kla-
sycystycznej. Osiemnastowieczne pra-
ce przy przebudowie kościoła łączo-
ne są z  działalnością Jana Zygmunta 
Deybla – architekta w służbie Rzeczy-
pospolitej, równocześnie wykonujące-
go projekty w magnackich siedzibach. 

Na początku XIX  w. kościół służew-
ski został przedstawiony na obra-
zach Aleksandra Majerskiego i  Win-
centego Kasprzyckiego. Na obu ob-
razach elewacje nawy i  prezbiterium 
ukazane są z  ostrołukowymi oknami. 
Jednocześnie jednak zaznaczony jest 
szczyt barokowo-klasycystycznej fa-
sady. Jeżeli te przekazy malarskie są 
wiarygodne, to może to wskazywać, 
że po przebudowie osiemnastowiecz-
nej była jeszcze jedna w stylu neogo-
tyckim, a  okna te w  czasie następnej 
przebudowy zostały zamurowane lub 
przekształcone.

W połowie XIX  w. kościół po-
nownie był przebudowany. Pro-
jekt tego przedsięwzięcia, na zlece-
nie Augusta Potockiego, przygoto-
wał Franciszek Maria Lanci. Zacho-
wała się dokumentacja z  tego przed-
sięwzięcia, jednak z  wyjątkiem naj-
ważniejszej części – nowej fasady. 
Cały wysiłek projektanta skupił się 
na jej architektonicznym opracowa-
niu. Do płaskiej fasady dotychcza-
sowej dostawiona została pośrodku 
trzykondygnacyjna partia wieżowa. 

Półszczytowe partie boczne powiąza-
no z nią fryzem z kwadratowymi ro-
zetkami. Poza tym w  partiach tych 
poniżej fryzu rozetkowego wykona-
no fryz arkadkowy. Partia środkowa 
poprzedzona została portykiem ko-
lumnowym. Kształtem dostosowa-
no go wewnątrz do półkolistej opra-
wy drzwiowej, górą zaś zakończono 
trójkątnie. Drugą środkową kondy-
gnację, zamkniętą gzymsem i  poni-
żej arkadkowym fryzem na osi, zaak-
centowano półokrągłą wnęką z figurą 
Dobrego Pasterza. Półszczytowe czę-
ści boczne tej kondygnacji podzie-
lone zostały pionowymi płycinami, 
a krańce spływów zaznaczone postu-
mentami na posągi. Z  prawej strony 
umieszczono figurę patronki kościoła 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, z  le-
wej św. Franciszka Ksawerego. Trze-
cią kondygnację z  trzema podłużny-
mi półkoliście zamkniętymi oknami 
zwieńczono wydatnym gzymsem. Na 
początku XXI  w. fasada zakończona 
została dwuramiennym krzyżem me-
talowym, wzorowanym na hiszpań-
skim krzyżu z miasta Caravaca.

1
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fryzy arkadkowe, portal kolumnowy 
reprezentują styl romański. W  fasa-
dzie znalazły się dwa elementy z okre-
su średniowiecza. Są nimi głowice ko-
lumn portyku wejściowego – auten-
tyczne detale romańskie z XI w., przy-
wiezione przez Lanciego z  Włoch. 
Dekorowane są rzeźbiarską plecionką 
w zwiniętym układzie.

Prace związane z  dziewiętnasto-
wieczną przebudową kościoła, skon-
centrowane głównie na utworze-
niu nowej fasady, w mniejszym stop-
niu dotyczyły elewacji bocznych, 
które pozostawiono jako gładkie, 
bez dekoracji, poprzerywane jedy-
nie otworami okiennymi. Nawę po 
każdej stronie oświetlały dwa okna 

Motywy dekoracji architektonicz-
nej zastosowane w nowej fasadzie nie 
są jednorodne stylowo, dobór ich był 
świadectwem epoki, w której w bieżą-
cej twórczości wykorzystywano wzo-
ry z  różnych okresów historycznych. 
Kwadratowe płyciny z rozetami, pila-
stry, podłużne płyciny w fasadzie mają 
charakter renesansowy, natomiast 

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

1 | Wincenty Kasprzycki, 
„Widok kościoła w Służewie 
i stawu w Gucinie”, 1834, 
olej, płótno, wym. 102 x 147 
cm (własność prywatna) 

2 | Obecny widok na kościół 
św. Katarzyny od strony 
zachodniej 

3 | Plan zagospodarowania 
terenu wokół kościoła 
św. Katarzyny wykonany 
w 1987 r.: 
1 – kościół, 2 – teren 
przykościelny, 3 – dzwonnica, 
4 – plebania, 5 – budynki 
gospodarcze i  parafialne, 
6 – budynek mieszkalny, 
7 – stróżówka, 8 – sad 
i ogród, 9 – brama cmentarza 
parafialnego, 10 – droga 
dojazdowa do cmentarza

...............................................
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zamknięte odcinkiem łuku, zaś pre-
zbiterium z  obu stron trzy okna za-
mknięte półokrągło. Ściany prezbite-
rium wsparte były uskokowymi skar-
pami. W czasie przebudowy dotych-
czasowe dachy nad nawą i  prezbite-
rium zastąpiono nowymi dwuspado-
wymi, dostosowanymi do kształtu fa-
sady. Wykonana została nowa więź-
ba dachowa (zachowała się do dziś 
w  stanie prawie kompletnym). Ze 
względu na to, że fasada miała cha-
rakter wieżowy, w planach prac zwią-
zanych z  przebudową nie przewidy-
wano budowy oddzielnej dzwonni-
cy. Dopiero później zdecydowano się 
na jej realizację i w 1881 r. po prawej 
stronie fasady wzniesiono dwukon-
dygnacyjną dzwonnicę, zakończoną 
spiczastym dachem. W latach 1991- 
-1994 zlikwidowano zadaszenie i wy-
konano trzecią kondygnację, z  pła-
skim dachem. Architektura tej no-
wej części dostosowana została do fa-
sady kościoła. Z każdej strony wpro-
wadzono półokrągłe okna, narożni-
ki zaznaczono pilastrami, w  zwień-
czeniu pod gzymsem wykonano 

analogiczny do tego na fasadzie fryz 
arkadkowy. 

Podczas drugiej wojny świato-
wej kościół uniknął zniszczeń, jednak 
w okresie powojennym nastąpił wiel-
ki rozwój miasta, z jednoczesnym po-
większeniem sieci komunikacyjnej. 
Wzdłuż skarpy, przy której położony 
jest kościół, powstała trasa o  bardzo 
intensywnym ruchu. Skarpa zaczęła 
osuwać się, zagrożone zostały funda-
menty kościoła. Podczas prowadzo-
nych prac archeologicznych stwier-
dzono, że są one w złym stanie. Z ini-
cjatywy proboszcza kościoła, ks. pra-
łata Józefa Maja, podjęte zostały nie-
zbędne prace zabezpieczające. W  la-
tach 1996-2001 przeprowadzono 
pod kierunkiem dr Marii Dąbrow-
skiej badania archeologiczno-archi-
tektoniczne. Wykonano wokół ko-
ścioła wykopy w  celu zbadania fun-
damentów. Odnalezione w czasie ba-
dań monety – denary umożliwiły da-
towanie obiektu na wiek XV. Usta-
lono kształt świątyni z  tego czasu. 
Był to kościół ceglany ze skarpami, 

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

4 | Prawy boczny 
fragment fasady 
z rzeźbą św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej 

5 | Portyk wejściowy 
w fasadzie 

..................................
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usytuowanym wzdłuż północnej ścia-
ny kościoła. Oprócz podziemnych 
prac wykonane zostały również kon-
serwatorskie prace budowlane w  czę-
ści nadziemnej. We wnętrzu dokona-
no zdjęcia tynków z  ceglanych ścian 
prezbiterium, odtworzono pierwotne 
otwory okienne i odkryto drewniany 
strop.

Dzięki temu, że od końca 
XVIII  w., a  zwłaszcza podczas dru-
giej wojny światowej, kościół uniknął 
zniszczeń, zachował się w  jego wnę-
trzu późnobarokowy wystrój rzeź-
biarski. Składa się on z  ołtarza głów-
nego, dwóch ołtarzy bocznych i  am-
bony. Dotychczasowe publikacje au-
torstwo tych dzieł przypisywały Ja-
nowi Jerzemu Plerschowi. Przepro-
wadzona jednak ostatnio ich stylo-
wa analiza porównawcza przez Jaku-
ba Sito daje nowy pogląd na czas po-
wstania i  autorstwo całego wystro-
ju. Datowany na lata siedemdziesiąte 

XVIII  w., autorsko wiązany jest pra-
wie w  całości z  warsztatem Bartło-
mieja Bernatowicza, zaś w  mniej-
szym stopniu z  twórczością Jana Je-
rzego Plerscha. Nie zachował się sie-
demnastowieczny wystrój, który za-
pewne otrzymał kościół po zniszcze-
niach „potopu” szwedzkiego. Wo-
bec tego w XVIII w. musiała nastąpić 
jego wymiana na obecnie zachowany. 
Przyjęte dotychczasowe datowanie 
obiektów rzeźbiarskich wystroju na-
leży przesunąć według Jakuba Sito na 
okres wcześniejszy niż lata ich wpro-
wadzenia do wnętrza kościoła. Jedno-
cześnie badacz przypuszcza, że zostały 
one sprowadzone z okolicznych i war-
szawskich kościołów.

Lata dwudzieste i  trzydzieste 
XVIII  w. to czas bardzo aktywnej 
działalności Bartłomieja Michała Ber-
natowicza, który w Warszawie prowa-
dził warsztat rzeźbiarski. Zatrudniał 
w  nim wielu uczniów i  czeladników, 

orientowany, z  prosto zakończonym 
prezbiterium i  nawą mniejszą od 
obecnej, w XVI w. był prawdopodob-
nie przebudowany.

Prace budowlane związane z  ra-
tunkowym remontem kościoła pro-
wadzone były w  latach 1995-2001. 
Ich zakres okazał się dużo większy niż 
początkowo przewidywano, a realiza-
cja wymagała udziału wielu fachow-
ców i  profesjonalnej firmy wykonaw-
czej. Podjął się tego zadania Central-
ny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
„Hydrobudowa”. Postanowiono wy-
konać konstrukcję zabezpieczającą 
i jednocześnie wzmacniającą w posta-
ci skrzyni żelbetowej, nakrytej płytą 
stropową. Jednocześnie wewnętrzna 
przestrzeń skrzyni została wykorzy-
stana na podziemną kaplicę z krypta-
mi piętrowymi obok. Dojście do niej 
miało być zapewnione poprzez kory-
tarz, połączony z  nadziemnym prze-
szklonym pawilonem wejściowym, 

Franciszek Maria Lanci, architekt pochodzenia włoskiego, należał do wy-
bitnych twórców pierwszej połowy XIX  w., rozwijających aktywną dzia-
łalność zawodową na terenie naszego kraju. Urodzony w  1799  r. w  mie-
ście Fano nad Adriatykiem, po ukończeniu szkół w sąsiednim Gubbio pod-
jął studia w  Akademii św. Łukasza w  Rzymie, które zakończył pracą dy-
plomową ze złotym medalem. Rozpoczęta na miejscu działalność zawodo-
wa młodego architekta przerwana została propozycją wyjazdu do Polski. 
W 1825 r. zaproszony został przez Stanisława i Marię Małachowskich do 
wykonania prac projektowych w ich posiadłościach w Końskich, w Kielec-
kiem. Opuszczając Włochy, Lanci zapewne nie zdawał sobie wówczas spra-
wy, że w  nowym kraju pozostanie już do końca życia. Po przyjeździe do 
Końskich według jego projektów w zespole parkowym wybudowano oran-
żerię w stylu egipskim i kaplicę w stylu gotyckim, a w sąsiednim Białaczo-
wie oranżerię. Od 1830 r. Lanci rozpoczął działalność w Krakowie. Opra-
cowany przez niego projekt przebudowy Wawelu nie doczekał się realiza-
cji, natomiast zrealizowane zostały projekty przebudowy zamków w Zato-
rze, Będzinie, Zagórzanach i Dzikowie. Wielkim wyzwaniem dla Lanciego, 
ze względu na rangę narodową, było opracowanie na zlecenie Edwarda Ra-
czyńskiego projektu kaplicy królewskiej, tzw. Złotej Kaplicy przy katedrze 
poznańskiej. Kaplica pomyślana była jako mauzoleum Mieszka I i Bolesła-
wa Chrobrego. Była to realizacja odmienna od dotychczasowych – ukształ-
towana została z wykorzystaniem wzorów bizantyjskich i wczesnośrednio-
wiecznych. Po kilkuletnim pobycie w  Dąbrowie Górniczej, gdzie zajmo-
wał posadę budowniczego zakładów górniczych, w 1844 r. Lanci przybył 
do Warszawy. Otrzymał tu dużo zleceń od Augusta Potockiego na budowę 
różnych obiektów w zespole pałacowym w Wilanowie. Rozwinął również 
szeroką działalność na terenie samej Warszawy. Wśród wielu realizacji do 
najlepszych należą takie dzieła, jak przebudowa kamienicy przy Krakow-
skim Przedmieściu 17 czy willa w Al. Ujazdowskich. 6 | Elewacja prezbiterium od strony południowej 

......................................................................................................
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ujęte parą pilastrów i kolumn. Po bo-
kach pola głównego na konsolach 
ustawione są rzeźby świętych. Snycer-
skie zwieńczenie z ośmiobocznym po-
lem obrazowym zakończone jest glo-
rią. Ołtarz główny składa się z dwóch 
odmiennych części: architektonicz-
nej nastawy kolumnowo-pilastro-
wej i  rzeźbiarskiej glorii, skompono-
wanej wokół okrągłego okna z witra-
żem. Promieniście zakończona gloria 
wypełniona jest obłokami, a  po bo-
kach znajdują się postacie aniołów 
i puttów. Ściśle dostosowana do koli-
stego otworu stanowi ona od począt-
ku element przeznaczony do kon-
kretnego miejsca. Wykonana mogła 
być w  latach czterdziestych XVIII w. 
Położona niżej architektoniczna na-
stawa, zdecydowanie różna od glo-
rii, wykazuje stylowe powiązania 

z rzeźbiarskimi realizacjami w kościo-
łach Warszawy i Mazowsza. Odnoto-
wana w 1775 r. budowa ołtarza głów-
nego dotyczyła zapewne tylko dol-
nej części, a nie całego ołtarza. Dyna-
miczna kompozycja rzeźbiarska glo-
rii charakteryzuje się profesjonalnym 
wykonaniem, a  wyraźne podobień-
stwo figur aniołów do prawie takich 
samych w tabernakulum kościoła po-
karmelickiego w  Warszawie wskazu-
je na twórcze powiązania z osobą Jana 
Jerzego Plerscha.

Usytuowana w nawie kościoła am-
bona, w  sąsiedztwie lewego ołtarza 
bocznego, według zapisu z  wizytacji 
z 1777 r. pojawiła się we wnętrzu ko-
ścioła w  1770  r. Dostrzegalne są śla-
dy jej adaptacji w  obecnym miejscu, 
zaś jej kształt wskazuje na wykonanie 
wcześniejsze, przed 1770 r. Widoczne 

a  wśród nich także młodego Jana Je-
rzego Plerscha. Realizował zamówie-
nia na prace snycerskie z terenu War-
szawy, Mazowsza i  Podlasia. Dwa oł-
tarze boczne i ambona w kościele słu-
żewskim noszą cechy twórczości rzeź-
biarza działającego wcześniej niż 
Plersch, dlatego też ze względu na bli-
skość warsztatu Bernatowicza należy 
uwzględnić jego udział w wykonaniu 
ołtarzy bocznych i ambony. Analogie 
do nich można odnaleźć w  licznych 
jego realizacjach w Warszawie, Łowi-
czu, Siemiatyczach.

Dwa bliźniacze architektoniczne 
ołtarze boczne w  nastawie zamknię-
te są wydatnym belkowaniem oraz 

7 | Wnętrze kościoła

...............................................................................
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św. Stanisława. Pod chórem muzycz-
nym też w niszach ustawione są dwie 
późnobarokowe rzeźby pochodzą-
ce z  lewego ołtarza bocznego: po 

prawej stronie św. Joachima, po lewej 
św. Anny. W ołtarzu tym zostały one 
zastąpione współcześnie wykonanymi 
rzeźbami św. Cyryla i  św. Metodego, 

są analogie stylowe do warszawskich 
ambon Bartłomieja Bernatowicza, 
dlatego być może została wykonana 
w  jego warsztacie. Składa się z  kosza 
i  baldachimu na planie sześcioboku, 
zaplecka oraz schodów. Na tle ścianek 
kosza umieszczone są rzeźby Ojców 
Kościoła, a  w  narożach główki aniel-
skie. Na zwieńczonym figurą Chry-
stusa Salwatora baldachimie ustawio-
ne są rzeźby czterech ewangelistów. 
Pozbawiona dekoracji rzeźbiarskiej 
balustrada schodów ozdobiona jest je-
dynie płycinami. 

Poza rzeźbą figuralną w  nasta-
wach ołtarzowych, we wnętrzu ko-
ścioła znajdują się posągi świętych 
w  oddzielnych miejscach. Po obu 
stronach ołtarza głównego, w niszach 
w  ścianie prezbiterialnej umieszczo-
ne są późnobarokowe figury: po pra-
wej stronie św. Wojciecha, po lewej 

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

8 | Obraz „Wniebowzięcie Matki Boskiej” 
w lewym ołtarzu bocznym 

9 | Widok ambony od strony nawy 

10 | 11 | Rzeźby z lewego ołtarza bocznego:  
św. Anny (10) i św. Joachima (11) 
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prawym narożniku ukazana jest postać 
Boga Ojca, a w dolnej części przymglo-
ny krajobraz. W sposobie przedstawie-
nia postaci, kompozycji całości i kolo-
rystyce obrazu dostrzegalne są związki 
z malarstwem włoskim i hiszpańskim. 
Obraz „Stygmatyzacja św. Francisz-
ka z Asyżu” z połowy XVII w. w pra-
wym ołtarzu bocznym charakteryzu-
je się ciemniejszą kolorystyką. Poda-
wane są informacje, że obraz w 1846 r. 
został przywieziony z  Włoch przez 
Franciszka Lanciego. Z  kolei ustawio-
ny na mensie prawego ołtarza bocz-
nego tryptyk „Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy” z  1867  r. w  środkowej 
kwaterze jest dziełem malarstwa nie-
mieckiego, natomiast okrągłe medalio-
ny z przedstawieniami czterech ewan-
gelistów są pochodzenia polskiego. Po 
ostatniej wojnie światowej kolekcję 
malarską we wnętrzu kościoła wzbo-
gaciły dwie kopie z połowy XIX w. ob-
razów Bartolomea Estabana Muril-
la. Obecnie znajdują się one pod chó-
rem muzycznym, obraz „Matka Boska 
z Dzieciątkiem” po prawej stronie, ob-
raz „Baranek Boży” po lewej.

W ostatnich latach we wnę-
trzu kościoła pojawiło się wiele dzieł 
współczesnego malarstwa, które 

rozmieszczone zostały na ścianach 
prezbiterium i nawy. Wśród nich naj-
bardziej znaczącym stał się obraz 
„Mater Admirabilis”, który w 2003 r. 
umieszczony został w  nastawie oł-
tarza głównego. Znajdujący się do-
tąd w tym miejscu krucyfiks z XVI w. 

stylizowanymi na barokowe. Wyda-
je się, że zabytkowe rzeźby powinny 
pozostać na miejscu, a  nowe umiesz-
czone w  oddzielnych aranżacjach. 
W  mensie ołtarza głównego znajdu-
je się płaskorzeźba ludowa z  końca 
XVII  w., pochodząca z  kaplicy zam-
kowej w  Nieświeżu, we wnętrzu ko-
ścioła pojawiła się po drugiej wojnie 
światowej. Ozdobnym elementem 
pod drewnianym sufitem nawy ko-
ścioła jest klasycystyczny drewniany 
żyrandol z przełomu XVIII i XIX w. 
Prospekt organowy na chórze mu-
zycznym pochodzi z 1900 lub 1901 r. 

Spośród zachowanych dzieł ma-
larskich we wnętrzu kościoła najstar-
szy jest tryptyk z  XV  w. z  wizerun-
kiem patronki kościoła św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej w  kwaterze środ-
kowej. W warszawskiej spuściźnie ma-
larskiej, tak doświadczonej w  cza-
sie ostatniej wojny, tryptyk jest obiek-
tem wyróżniającym się. W  lewym oł-
tarzu bocznym znajduje się baroko-
wy obraz „Wniebowzięcie Matki Bo-
skiej” z końca XVII w. Postać Madon-
ny ukazana jest frontalnie ze stopa-
mi na półksiężycu, poniżej namalo-
wany jest obłok z  główkami anielski-
mi. Na szaroniebieskim tle w  górnym 

12

13
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witrażem, którego motyw zaczerp-
nięto z  rzymskich fresków Bernardi-
na Pinturicchia, ze scenami z życia św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej.

Kościół służewski podczas ostat-
niej wojny uniknął zniszczeń, jednak 
w  czasie powstania warszawskiego 
zdarzył się incydentalny przypadek, że 

pocisk uszkodził marmurową chrzciel-
nicę, pochodzącą z  osiemdziesią-
tych lat XIX w. Po zakończeniu woj-
ny chrzcielnica została posklejana, lecz 
z upływem lat jej stan się stale pogar-
szał i nie nadawała się już do renowa-
cji. W  związku z  tym proboszcz ks. 
Józef Maj podjął inicjatywę wykona-
nia nowej chrzcielnicy lub pozyska-
nia innej z zabytkowych zasobów. Jed-
nocześnie w  tym czasie została przy-
wołana pamięć jeszcze wcześniejszej 
średniowiecznej chrzcielnicy, któ-
rą w  1806  r. z  kościoła zabrały woj-
ska pruskie. Okazało się też, że ist-
nieje możliwość pozyskania podob-
nego obiektu, pochodzącego również 
z  okresu średniowiecza. Oczekiwa-
nia te spełniała kamienna chrzcielnica 
z XIV w., przechowywana w zasobach 
Zamku w  Malborku. Dzięki przy-
chylnemu stanowisku dyrekcji Zam-
ku oraz Ministerstwa Kultury starania 
parafii w celu jej pozyskania zakończy-
ły się pozytywnie. W kwietniu 2004 r. 
zabytkowa chrzcielnica została dostar-
czona do parafii służewskiej.

Pochodząca z  Pomorza granito-
wa chrzcielnica, z  czaszą w  kształ-
cie obszernej misy na ostrosłupowym 
trzonie, wymagała przeprowadzenia 

przeniesiono na północną ścianę 
nawy. Nowy obraz jest kopią rzym-
skiego fresku znajdującego się w klasz-
torze przy kościele Trinita dei Mon-
ti, a wykonanego w 1844 r. przez fran-
cuską zakonnicę Paulinę Perdrau. 
W  2008  r. okrągłe okno w  glorii oł-
tarza głównego wypełnione zostało 

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

12 | Tryptyk św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej 

13 | Witraż ze sceną z życia 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w glorii ołtarza głównego 

14 | Kamienna chrzcielnica 

15 | Chór muzyczny 

(ilustracje: 1 – Archiwum 
Fotograficzne Muzeum Narodowego 
w Warszawie; 2, 4-15 – fot. Stanisław 
Grzelachowski; 3 – wg „Kościół i parafia 
pw. Św. Katarzyny na Służewie – dzieje 
dawne i nowsze”, Warszawa 2015, 
s. 409)    

..........................................................
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Ursynowskie 
zabytki wpisane 
do rejestru

Zespół kościoła parafialne-
go na Służewie (zob. s. 19-
-28). Wpisem do rejestru za-
bytków objęte zostały: ko-

ściół św. Katarzyny (XVI w., 1846 r.), 
dzwonnica (wzniesiona w  1881  r., 
w  latach 1991-1994 nadbudowana 
jedną kondygnacją), plebania (1640- 
-1646), wikarówka (1872  r.), cmen-
tarz kościelny z  „Grobami Masoń-
skimi” i  skarpą ogrodową (początek 
XIX w.), ogrodzenie (pierwsza poło-
wa XIX w.).

renowacji. Równocześnie zaistniała 
potrzeba zakrycia jej u góry. Wykona-
na została pokrywa z blachy miedzia-
nej, przyozdobiona herbami zasłużo-
nych osobistości dla Służewa. Skom-
pletowaną w  ten sposób chrzcielnicę 
ustawiono w nawie kościoła, w pobli-
żu prawego ołtarza bocznego.

W sąsiedztwie kościoła, po prawej 
jego stronie zachowały się zabudowania 
dawnego gospodarstwa plebańskiego. 
Położona od strony prezbiterium i  za-
krystii kościoła obecna murowana ple-
bania pochodzi sprzed 1896 r. Zbudo-
wana w  miejscu poprzedniej drewnia-
nej, w  1896  r. została nieznacznie po-
większona w  kierunku kościoła, póź-
niej otrzymała mansardowy dach i ko-
lumnowy portyk. W pobliżu kościoła, 
przy wejściu na wygrodzonym terenie 
plebanii, znajduje się budyneczek daw-
nej stróżówki, a  w  południowej części 
terenu plebańskiego zabudowania go-
spodarcze i parafialne, ogród i sad. Jesz-
cze dalej znajduje się cmentarz para-
fialny, założony po likwidacji cmenta-
rza wokół kościoła. Przypomnieniem 
tego starego cmentarza są tablice wmu-
rowane w ściany kościoła. W otoczeniu 
świątyni znajdują się dwie figury Mat-
ki Boskiej. Pamiątkowa figura za prze-
szklonym pawilonem pochodzi z okoli-
cy kościoła Wszystkich Świętych, która 
w czasie okupacji znajdowała się w gra-
nicach getta. Figura przed fasadą ko-
ścioła jest fundacją miejscową z 1902 r. 
Wśród zieleni otaczającej kościół i ple-
banię znajdują się drzewa − pomniki 
przyrody. Najnowszą realizacją jest ka-
mienny pomnik z metalowym krzyżem 
Męczenników Terroru Komunistycz-
nego, odsłonięty w 1993 r. Usytuowa-
ny został na krawędzi skarpy, po lewej 
stronie fasady kościoła. 

Teren kościoła i  zespołu plebań-
skiego ze swoją wiekową przeszłością 
jest nie tylko najstarszym miejscem 
w  obecnych granicach dzielnicy Ur-
synów, lecz i  na obszarze całej War-
szawy. Dlatego w  dalszym ciągu po-
winien podlegać wyjątkowej ochro-
nie pod względem zachowania jego 
zabytkowego i  krajobrazowego cha-
rakteru. 

Stanisław Grzelachowski 

Zespół pałacowo-parkowy Na-
tolin. Historia zespołu zaczyna się za 
panowania Jana III Sobieskiego, któ-
ry w  Natolinie stworzył Bażantarnię 
i zwierzyniec. 

Pałac został tu wybudowany na 
zlecenie Augusta Czartoryskiego we-
dług projektu Szymona Bogumiła 
Zuga w latach 1780-1782 w stylu kla-
sycystycznym. W 1782 r. odziedziczy-
ła go Elżbieta Lubomirska, a w 1799 r. 
stał się własnością Aleksandry Lubo-
mirskiej i  jej męża Stanisława Kost-
ki Potockiego, następnie, w  1805  r., 
ich syna Aleksandra i jego żony Anny 
Tyszkiewicz. W  1808  r. pałac został 
przebudowany według projektu Pio-
tra Aignera. W  latach 1834-1838 
kolejną przebudową zajął się Hen-
ryk Marconi. W  parku wybudowa-
no świątynię dorycką, bramę i  most 
mauretański, a także akwedukt rzym-
ski. Od 1892 do 1945 r. pałac należał 
do Branickich. Przetrwał drugą woj-
nę światową, ale został zdewastowany 
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Zespół dworski Wyczółki (ul. Łą-
czyny 2). Wśród gęstych drzew i krze-
wów na Wyczółkach (od 1938 r. włą-
czonych do Warszawy) znajduje się 
murowany dwór z 1894 r. – własność 
prywatna, a  nieco dalej, nad stawem, 
starszy, chylący się ku ruinie dwór 
modrzewiowy. Powstał on w  1805  r. 

jako siedziba rodziny kasztelana Fran-
ciszka Krotkowskiego, ówczesnego 
właściciela majątku Wyczółki. Kolej-
nymi właścicielami dworu była rodzi-
na Romanów, a od 1842 r. hrabia Fry-
deryk Skarbek. W 1945 r. posiadłość 
wraz z dworem, będąca własnością ro-
dziny Berensewiczów, została znacjo-
nalizowana. W  latach dziewięćdzie-
siątych Berensewiczowie odzyskali 
dwór. Obecnie jest on w  rękach pry-
watnych i, niestety, coraz bardziej po-
pada w ruinę. 

Willa przy ul. Krasnowolskiej 
78. Ulica Krasnowolska jest pozosta-
łością po dawnej wsi (a właściwie fol-
warku) o tej nazwie. Przy końcu ulicy 
stoi murowany dworek w stylu eklek-
tycznym, pochodzący z drugiej poło-
wy XIX w. (ok. 1876 r.).

Fort Służew. Fort Służew nale-
żał do zewnętrznego pierścienia for-
tów Twierdzy Warszawa. Jego budo-
wa rozpoczęła się w 1883 r., a zakoń-
czona została w  1889  r. Składał się 
z  dwóch wałów. Jeden przeznaczo-
ny był dla piechoty, drugi dla artyle-
rii. Po dwóch latach przebudowany 

i  rozgrabiony. Podobny los spotkał 
zabytkowy park. W  1945  r. zespół 
w  Natolinie oddany został pod opie-
kę Muzeum Narodowemu w Warsza-
wie, ale wkrótce stał się rezydencją 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
a  następnie obiektem reprezentacyj-
nym Urzędu Rady Ministrów. Na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych XX w. 
przekazany został na cele edukacji eu-
ropejskiej, opiekuje się nim Fundacja 
Centrum Europejskie Natolin. 

Ogród „Gucin Gaj”. Jest to za-
łożenie parkowe, powstałe w  latach 
1817-1821 na terenie historycz-
nych dóbr wilanowskich. Pod koniec 
XVIII  w. Stanisław Kostka Potocki 
dla każdego ze swoich wnucząt wy-
stawił jedną rezydencję − dla Maury-
cego był Morysin, dla Natalii Natolin, 

a dla Augusta, zwanego Guciem, Gu-
cin. Na potrzeby Gucina zaadaptowa-
no istniejący dworek ze stawem oraz 
zbudowano m.in. katakumby. Z  ko-
lei z inicjatywy żony Stanisława Kost-
ki, Aleksandry z Lubomirskich Potoc-
kiej, założony został ogród-pomnik, 
upamiętniający jej zmarłego męża 
i  jego brata Ignacego. Ogród składał 
się z  pomników i  głazów pamiątko-
wych, umieszczonych między świe-
żo sadzonymi drzewami. Począwszy 
od lat pięćdziesiątych XIX  w. „Gu-
cin Gaj” stopniowo popadał w ruinę; 
w czasie drugiej wojny światowej wy-
cięto dużo drzew. Formalnie „Gucin 
Gaj” w  latach sześćdziesiątych ubie-
głego wieku został zamknięty, a  jedy-
ną pozostałością po nim jest sarko-
fag Stanisława Kostki i obelisk (prze-
niesione do parku w  Wilanowie) 
oraz wejście do katakumb u podnó-
ża wzniesienia, na którym znajduje się 
kościół św. Katarzyny.

został na obiekt jednowałowy, jed-
nocześnie wzmocniono stropy oraz 
zbudowano betonowe schrony i ma-
gazyny na amunicję. W 1900 r. nastą-
piła kolejna modernizacja, która ob-
jęła główne drogi dojazdowe, maga-
zyny i stajnie. W 1909 r. wydany zo-
stał rozkaz wyburzenia całej fortyfi-
kacji warszawskiej, ale twierdzy nie 
zlikwidowano do końca. W  1913  r. 
wysadzono tylko kaponiery w  ro-
wie fortecznym, wykorzystywane do 
ostrzału. Resztę budowli jedynie roz-
brojono. Do dziś zachował się wał 
fortu wraz z rowem fortecznym i ko-
szarami szyjowymi. Obecnie w  są-
siedztwie budowane jest osiedle skła-
dające się z trzech nowoczesnych bu-
dynków, których architektura i detal 
mają nawiązywać do tego historycz-
nego miejsca. 

Leśniczówka przy ul. Rydzo-
wej  1. Jest to drewniany budynek 
z 1890 r., znajdujący się tuż przy Skar-
pie Wiślanej, na terenie Parku Kul-
tury w  Powsinie w  Lesie Kabackim. 
W XIX w. Las Kabacki był nie tylko 
miejscem gospodarki leśnej, ale i spa-
cerów, przejażdżek konnych czy polo-
wań. Do celów łowieckich w  1849  r. 
w  jego środkowej części urządzono 
zwierzyniec. Do dziś pozostały po 
nim sztuczne zbiorniki wodne.
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Kwatera z  mogiłami 1939-1945 
na cmentarzu parafialnym w Pyrach. 
Cmentarz powstał w połowie 1945 r. 
wraz z  formowaniem się tutejszej pa-
rafii rzymskokatolickiej. Znajdują się 
na nim mogiły 125 żołnierzy Wojska 
Polskiego poległych w  okolicy pod-

czas obrony Warszawy w czasie kam-
panii wrześniowej, powstańców war-
szawskich i  więźniów Pawiaka. Spo-
śród pochowanych w masowych gro-
bach ofiar tylko 11 osób jest rozpo-
znanych.  

Zespół pałacowy Ursynów (zob. 
też artykuł na s. 31-35). Zespół ten 
składa się z  pałacu z  oficynami oraz 
parku. Początki budowli pałacowej 
sięgają 1776 r., kiedy to księżna Iza-
bela Lubomirska z  Czartoryskich 

Zespół torów wyścigów kon-
nych Służewiec. Założenie składa się 
z dwóch torów (piaszczystego toru tre-
ningowego, położonego na osi wschód- 
-zachód oraz głównego, trawiastego 
toru o  długości 2200 m, położonego 
na osi północ-południe wzdłuż ul. Pu-
ławskiej) oraz trzech trybun. Nowo-
czesny zespół torów wyścigów kon-
nych na Służewcu powstał w  1925  r. 
Zaprojektowany został przez archi-
tekta Zygmunta Plater-Zyberka (przy 
współpracy Juliusza Żórawskiego) 
w stylu funkcjonalistycznym w powią-
zaniu ze stylem okrętowym. 

Zespół willi Wyczółki (ul. Łączy-
ny 54). Wpisem do rejestru zabytków 
objęte są: willa, czworak i ogród. Wil-
la powstała w  latach 1918-1922 we-
dług projektu Jana Bukowskiego (?) 
i  ma formę klasycystycznego dworku. 
Jej plan i elewacja ogrodowa być może 
wzorowana jest na dworze w Falęcinie 
koło Grójca według wzorcowego pro-
jektu Wilhelma Henryka Mintera z lat 
1826-1827. W  salonie i  jadalni wil-
li zachowały się malowane fryzy o mo-
tywach winnej latorośli, autorstwa 
B.  Ogińskiego (Cegińskiego) i  J.  Bu-
kowskiego, powstałe przed 1922  r. 
W latach 1997-1998 przeprowadzony 
został gruntowny remont willi. 

wybudowała mały pałac dla cór-
ki Aleksandry Potockiej z  Lubomir-
skich. Od roku 1785 do 1799 budy-
nek był własnością Aleksandry Po-
tockiej, żony Stanisława Kostki, któ-
ry rozbudował go według projektu 
Piotra Aignera. Od 1822 r. pałac na-
leżał do Juliana Ursyna Niemcewi-
cza, a od 1850 r. do rodziny Krasiń-
skich. W latach 1858-1860 pod kie-
runkiem architekta Zygmunta Roz-
pendowskiego został przebudowa-
ny w  stylu neorenesansowym; fron-
tową elewację bogato ozdobiono pła-
skorzeźbami wykonanymi przez Fau-
styna Cenglera. W 1895 r. właścicie-
lem pałacu stał się Ludwik Krasiń-
ski, później Adam Krasiński, który 
w 1906 r. podarował Ursynów (wraz 
z  pałacem) Polskiej Macierzy Szkol-
nej. Od tego czasu mieściły się w bu-
dynku siedziby placówek oświato-
wych. W  1921  r. jego właścicielem 
został hrabia Edward Raczyński, któ-
ry następnie przekazał go Minister-
stwu Wyznań Religijnych i  Oświe-
cenia Publicznego. Obecnie należy 
do Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. Otaczający pałac park 
założony został w XVIII w., a obecny 
jego kształt pochodzi z 1954 r. 

ZWIEDZANIE	PARKU	NATOLIŃSKIEGO
Nieprzerwanie od 2011 r. każdej wiosny, lata i jesieni Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. War-

szawy organizuje wycieczki po Parku Natolińskim (Zespole pałacowo-parkowym Natolin). 
Ten unikatowy na skalę województwa rezerwat, do niedawna jeszcze niedostępny dla zwiedza-
jących, urzeka pięknem przyrody i różnorodnością znajdujących się w nim zabytków (s. 28).

Park Natoliński otworzył swoje podwoje dzięki porozumieniu zawartemu między Zarzą-
dem Dzielnicy Ursynów a Centrum Europejskim Natolin, administratorem terenu. Wycieczki 
są bezpłatne i odbywają się pod opieką wykwalifikowanych przewodników, którzy przybliżają 
zwiedzającym zarówno historię tego niezwykłego miejsca, jak i ciekawostki dotyczące stylów 
architektonicznych zabytków i arcydzieł natury, które skrywa w sobie rezerwat.

Prosimy o śledzenie informacji na temat kolejnej edycji zwiedzania rezerwatu, zamieszcza-
nych na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów: http://ursynow.pl/projekty/zwie-
dzanie-parku-natolinskiego.
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Kostce i  Aleksandrze Potockim. […] 
W 1799 r. właścicielem posiadłości stał 
się Grzegorz Wykowski, który po kilku 
latach sprzeda ją […] Ignacemu Ko-
chanowskiemu” (L. Królikowski, Ju-
lian Ursyn-Niemcewicz (1757-1841), 
współautor Konstytucji 3 Maja, oj-
ciec-założyciel Ursynowa zasługuje na 
wieczną pamięć. Warto umieścić u nas 
kopię jego nagrobnego pomnika, „Pas-
sa”, nr 9, [11 lutego] 2016 r., s. 8-9).

Od Kochanowskiego – jak twier-
dzi z kolei Izabella Rusinowa – kupił 
ją „23 października 1822  r. 65-letni 
Julian Ursyn Niemcewicz. […] Posia-
dłość […] leżała ¾ mili od Warszawy. 
Nazwał ją Ursinów i taką też nosi na-
zwę w księdze hipotecznej” ( Julian Ur-
syn Niemcewicz, Dziennik z  czynno-
ści moich w Ursinowie 1822-1831, do 
druku przygotowała i opracowała Iza-
bella Rusinowa, Warszawa 2010, s. 5).

Co do dalszych losów mająt-
ku Ursynów opinie badaczy różnią 
się w  szczegółach. Profesor Rusino-
wa napisała, że autor Śpiewów histo-
rycznych, po udaniu się na emigra-
cję w lipcu 1831, stracił swoją posia-
dłość w  wyniku jej konfiskaty przez 
Rosjan, ale było to dopiero w 1834 r., 
a do czasu utraty majątku opiekował 
się nim zaprzyjaźniony z Niemcewi-
czem doktor Wilhelm Malcz. Póź-
niej „Mająteczek trafił z  powrotem 
do rodziny Potockich”. Zbigniew Su-
dolski podaje z  kolei, że posiadłość 
Niemcewicza skonfiskowana została 
przez władze rosyjskie już w 1831 r., 
a  w  1836  r. (a więc jeszcze za życia 
Aleksandra Stanisława Potockiego) 

Dzieje dawnego pałacy-
ku „Roskosz” (Rozkosz) 
na warszawskim Ursyno-
wie, znanego także pod 

nazwami „Ursinów” (Ursynów), pa-
łac Krasińskich i  „Pałacyk Rektorski” 
(tak mówi się o tym zabytkowym bu-
dynku w środowisku studenckim, po-
nieważ obecnie mieści się w nim rek-
torat Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego), mimo zainteresowania 
tym obiektem wielu wybitnych bada-
czy zajmujących się historią, historią 
architektury i  historią sztuki do nie-
dawna nie były dostatecznie poznane.

Lech Królikowski w  jednym 
z  opublikowanych przed rokiem ar-
tykułów, cytując zdanie Wojciecha Fi-
jałkowskiego – wieloletniego dyrek-
tora Wilanowa i  wybitnego history-
ka sztuki – zamieszczone w przedmo-
wie do książki Jacka Krawczyka Ursy-
nów wczoraj i  dziś (Warszawa 2001), 
pisze, że „kiedy […] w  1776  r. Stani-
sław Kostka Potocki miał zaślubić córkę 
marszałkowej [Izabeli Lubomirskiej 
(1736-1816)], Aleksandrę, »teściowa 
jego wybrała między Służewem a Woli-
cą włókę kwadratowego lasu, częścią na 
równinie, częścią na spadzistości wzgó-
rza patrzącego na Wilanów, wystawiła 
w tym gaju pałacyk na miesiąc miodo-
wy państwa młodych i nadała mu imię 
R o s k o s z «”, po czym dodaje: „Woj-
ciech Fijałkowski twierdzi dalej, że po-
siadłość 26 stycznia 1783 r. przeszła na 
własność faworyta marszałkowej – ka-
walera Maisonneuve, który w  1784  r. 
sprzedał ją Joannie Sapieżynie, a  ta 
rok później odstąpiła ją Stanisławowi 

wykupił ją na licytacji August Po-
tocki (1806-1867), syn właścicie-
la Wilanowa ożeniony z  Aleksan-
drą (Aleksandryną, Aleksą) Potocką 
(1818-1892), kuzynką Elizy (Elżbie-
ty) Krasińskiej (1820-1876) (Świa-
dek epoki. Listy Elizy z  Branickich 
Krasińskiej z lat 1835-1876, t. 2, z rę-
kopisu odczytał, wybrał, skomento-
wał i wstępem opatrzył Zbigniew Su-
dolski, Warszawa 1996, s. 187). Woj-
ciech Fijałkowski precyzuje, że dok-
tor Malcz dzierżawił Ursynów w  la-
tach 1832-1840, oraz że po 1840  r. 
posiadłość dostała się w  ręce Alek-
sandra Stanisława Potockiego (1778- 
-1845), późniejszego koniusze-
go dworu cesarza rosyjskiego, któ-
ry przekazał ją następnie swej towa-
rzyszce życia Aleksandrze Stokow-
skiej, wreszcie w 1857 r. majątek ten 
wszedł w  posiadanie Elizy Krasiń-
skiej, żony poety Zygmunta Krasiń-
skiego ( J. Krawczyk, Ursynów…).

O kupnie Ursynowa Eliza marzy-
ła jednak już wiele lat wcześniej, a do-
wiadujemy się o tym z jej listów pisa-
nych m.in. do Aleksandry Potockiej 
z Wilanowa: „19 maja 1849 r., Baden. 
[…] Generał pisze do mnie z Opinogó-
ry! Mówi, że przygotowuje mały kasz-
tel!... Byłam na tyle słaba, iż na te sło-
wa dostałam gęsiej skóry i wydawało mi 
się, że czuję jak budzą się owe wszyst-
kie przeklęte newralgie chwilowo uspo-
kojone, które zaczęły się pod wpływem 
okrutnego wiatru, jaki wieje w Opino-
górze. Mam sobie za złe, iż zachowuję 
jego wspomnienie we wszystkich n e r -
w a c h  mojej istoty, lecz bardziej niż 

Zielone gniazdko  
hrabiny Elizy Krasińskiej
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stać się właścicielką tej małej posiadło-
ści! […] byłabym tylko idiotką w pała-
cu lub na dużej posiadłości, podczas gdy 
mogłabym być bardzo uczciwą g o s p o -
s i ą  w  wiejskim domu i  na kilku hek-
tarach ziemi. […] W moim małym Ur-
synowie będę szczęśliwa i dumna i będę 
radować się wspaniałością Twojego kró-
lewskiego Wilanowa. […] mówisz, że 
Ursynów jest zbyt kosztowny. Dwa ty-
siące florenów mniej zysku to nie tak 
dużo, a  utrzymanie będzie może wy-
nosiło około tysiąca florenów, a ponadto 
czyż nie mogę wynająć tej wsi, gdy mnie 
tam nie będzie!? […] Wierz mi, oberże 
i  kolej żelazna pochłaniają więcej pie-
niędzy, niż może to uczynić ten ubogi 
kącik, który muszę mieć. Ponieważ ten 
list jest tylko dla Ciebie więc mogę Ci 
powiedzieć, że na samą myśl o  tej nie-
szczęsnej Opinogórze mam gęsią skó-
rę. Tyle tam wycierpiałam, że wszystkie 
moje nerwy kurczą się na wspomnienie 
Z a m e c z k u ! ... […] Mając Ursynów 
będę u Was i w żadnym razie nie będę 
Wam przeszkadzać. Mając Ursynów 
będę u siebie […]. Zygmunt również bę-
dzie się czuł bardziej u siebie […]. Alek-
so! Czy wszystkie te powody nie wyda-
ją Ci się przekonywające? To prawda, 
że Z[ygmunt] nie reaguje, gdy mówię 
o Ursynowie, co sprawia, iż trzeba wy-
kazać cierpliwość w tej kwestii, ale wło-
żę śmiało rękę do ognia, że skoro znaj-
dzie się w  tym domu będzie błogosła-
wił niebo za to, że go ma!... Teraz za-
sięgnij informacji co do sposobu kupna, 
czy należy płacić gotówką, czy ratami, 
jaka jest ostateczna cena. Przygotuj na 
to generała [Wincentego Krasińskie-
go, ojca poety]. […] Muszę mieć Ursy-
nów!...” (Świadek epoki…,  s. 205-206).

Wydaje się, że adresatka listu nie 
zdążyła jeszcze odpowiedzieć Elizie 
na jej usilne prośby i  nalegania, a  już 
(cztery dni później) Krasińska pisa-
ła do niej w  podobnym tonie: „Wciąż 
mam do Ciebie tą samą prośbę, abyś mi 
podała dokładną cenę Ursynowa i  spo-
sób spłacenia go. Niech generał, zawsze 
tak dobry dla mnie, zawsze gotów przy-
pisać mi fantazje, których nie mam, uła-
twi mi sposób dostąpienia tej radości, ja 
chcę bowiem zapłacić za Ursynów z mo-
jego własnego uciułanego grosza. Ursy-
nów właśnie dlatego mi odpowiada, iż 

kiedykolwiek czuję, że potrzebny mi 
jest Ursynów. Muszę mieć kąt, gdzie 
mogłabym się schronić. Dłuższy pobyt 
w kasztelu jest ponad moje siły! Joanka 
[Sapieżyna] przyjeżdża tutaj. Poroz-
mawiamy o  tym zakupie, bardzo bym 
chciała, aby Z[ygmunt] zrozumiał po-
trzebę tego wydatku i  jeśli osiądę at 
home, muszę mieć jakiś kąt, a to ustro-
nie u Tw o i c h  d r z w i  bardziej mi się 
uśmiecha niż cokolwiek innego!...”. Na 
koniec dodaje: „[…] gdybyś wiedzia-
ła ile przecierpiałam [w Opinogórze 
latem i  jesienią 1843 r.] dniem i nocą 
przez 5 miesięcy, zrozumiałabyś moją 
trwogę!...” (Świadek epoki…, tamże).

W tym emocjonalnym liście Kra-
sińska ujawnia nie tylko swoje marze-
nie, lecz także wyraża niechęć do prze-
bywania w wystawionej na wiatr Opi-
nogórze. Wymienia ponadto z  imie-
nia jedną z dawnych właścicielek Roz-
koszy, Joannę Sapieżynę z  Tyszkie-
wiczów (1816-1873), córkę Micha-
ła Tyszkiewicza, żonę Leona Sapie-
hy, której przychylność dla upragnio-
nej przez Elizę transakcji (czy może 
raczej rezygnacja z  prawa do pierwo-
kupu majątku) była przez Elizę więcej 
niż oczekiwana, a  także potwierdza 
– w  poetyckiej metaforze „u Twoich 
drzwi” – jedną z  ważniejszych zalet 
Ursynowa, o  którym Fijałkowski pi-
sze, że posiadłość ta znajduje się „czę-
ścią na równinie, częścią na spadzistości 
wzgórza patrzącego na Wilanów”.

Kolejny list Elizy do Aleksandry 
w  wiadomej nam już sprawie jest nie 
tylko długi i przepełniony emocją, ale 
także miejscami natarczywy, oddają-
cy jednak stan ducha autorki i naglącą 
potrzebę dokonania przez nią zakupu 
ustronia zwanego Ursynów. „[Berno, 
19 czerwca 1849 r.] Moja Alekso! Na-
pisz mi o  szczegółach w  sprawie sprze-
daży Ursynowa. Wysoka cena pozwa-
la mi mieć nadzieję, że Leonostwo [Sa-
piehowie] nie będą go chcieli, a ja z ca-
łych sił wzdycham za tym małym za-
kątkiem! Absolutnie go potrzebuję i in-
stynktownie, bo jest skromny, nie prze-
kracza moich środków, mych zdolno-
ści organizacyjnych i  opiekuńczych!... 
Nie mam kąta na tej ziemi, gdzie mo-
głabym się schronić i  czuć się u  siebie! 
Czuję zdecydowane powołanie, żeby 

jest skromny, to nie jest ani ziemia, ani 
posiadłość, która mi nie jest potrzebna, 
ale pied-à-terre [tzn. mieszkanie, z  któ-
rego korzysta się dorywczo], na którym 
bardzo mi zależy […]. Wolę ten kąt od 
posiadłości w Baden czy Nicei, która by-
łaby zawsze z  dala i  odseparowana od 
naszych interesów” (Świadek epoki…, 
s. 209). W  niespełna tydzień później 
ujawniła też treść swojego marzenia 
stryjence Zofii z  Branickich Potockiej 
(1790-1879), pisząc do niej 29 czerw-
ca 1849 r. z Berna: „Wciąż jeszcze jeste-
śmy w  Bernie. Zygmunt jest z  gruntu 
człowiekiem nawyków, zbytnio przyzwy-
czaja się do tego pobytu, który wcale nie 
jest przyjemny. […] myślę, że trzeba bę-
dzie wreszcie gdzieś osiąść i zapuścić ko-
rzenie i  ten mały zakątek (tj. Ursynów) 
byłby środkiem zbawienia, pokoju i  za-
łatwiłby wiele rzeczy. Mam tę słabość, 
że nie mogę myśleć o  Opinogórze bez 
śmiertelnego dreszczu, wszystko co mo-
głabym uczynić to tam pojechać, ale oba-
wiam się, iż pozostanie tam byłoby po-
nad moje siły!... […] Droga Aleksa w jed-
nym z ostatnich listów mówi mi o wysta-
wieniu na sprzedaż Ursynowa, na któ-
ry inni również mają chętkę!... Gdybym 

1 | Ary Scheffer, „Portret Elizy Krasińskiej 
z dziećmi: pięcioletnim Władysławem 
i trzyletnim Zygmuntem”, 1849, olej, płótno 
(obraz zaginiony) 

........................................................................
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Dziesięć dni później nadzieja na 
szybkie sfinalizowanie transakcji jesz-
cze odżyła: „Warszawa, […] 29 (paź-
dziernika) [list do Katarzyny Potoc-
kiej (1825-1907), młodszej siostry 
Elizy]. Jadę do Wilanowa z Joasią [Sa-
pieżyną], żeby zobaczyła Ursynów, któ-
rego tak szczodrze się zrzekła” (Świa-
dek epoki…, s. 237). Ostatecznie jed-
nak kupno Ursynowa stało się możli-
we dopiero na wiosnę 1850 r.

O przygotowaniach do transak-
cji 14 kwietnia 1850  r. Eliza pisze 
z  Warszawy do Katarzyny: „Jestem 

bardzo zajęta moimi sprawami w Ur-
synowie – chcę, by wszystko było gu-
stowne i  oszczędne, by to co konieczne 
było porządne i harmonijnie dobrane. 
Nie mogę tylko złapać Lanci’ego, dla 
wykonania głównych robót budowla-
nych i obawiam się znacznego opóźnie-
nia” (Świadek epoki…, s. 264). Po ty-
godniu uzupełnia te wiadomości, in-
formując siostrę: „Mam rachunki ur-
synowskie i domowe, które przechowu-
ję, żeby nie mieć sobie nic do wyrzu-
cenia i  już się w nich gubię”. Wreszcie 
22 kwietnia 1850  r. Eliza Krasińska 

śmiała, odmówiłabym małą nowennę, 
aby ten mały kącik stał się moją własno-
ścią” (Świadek epoki…, s. 212).

Tymczasem, niecały miesiąc póź-
niej (17 lipca 1849 r.) generał Krasiń-
ski pisał, ku rozpaczy Elizy, że Opi-
nogóra jest już gotowa na przyjazd 
jej i  męża w  październiku, kiedy tyl-
ko powrócą z  zagranicznych kuror-
tów. „Biedny generał nie wie – żaliła się 
Aleksandrynie żona poety – że czytając 
jego słowa dostaję gęsiej skóry” (Świadek 
epoki…, s. 217). Co gorsza, generał nie 
sprzyjał pomysłowi zakupu Ursynowa, 

a na wsparcie w tej kwestii Zygmunta, 
który w  przypływie lepszego humoru 
obiecywał Elizie, że porozmawia o tym 
z ojcem, nie można było zbytnio liczyć 
(19 października 1849  r.): „[…] przez 
długie dwie godziny chodziłam wraz 
z Zygmuntem w kółko po małym ogród-
ku – pisała w  kolejnym liście do Pani 
na Wilanowie. – Były czarne myśli, ale 
widziałam, że bardzo zajął się i zainte-
resował moimi planami co do Ursynowa 
i  wszystkimi szczegółami dotyczącymi 
domu. […] Chce porozmawiać [o tym] 
z ojcem (Świadek epoki…, s. 234).

dopina swego i  staje się właścicielką 
Ursynowa!

Ustalenie tej daty – na podsta-
wie zapisu w aktach notarialnych war-
szawskiej kancelarii Józefa Noskow-
skiego, znajdujących się w  Archiwum 
Państwowym m.st. Warszawy (sygn. 
91, k.  283-286) – to zasługa Doroty 
Sikory i  Anny Hanaki, autorek opra-
cowania Założenie pałacowo-ogrodo-
we w Ursynowie. Studium kompozycyj-
no-historyczne oraz wnioski konserwa-
torskie dotyczące ustalenia granic wpi-
su do rejestru zabytków (NID, Warsza-

wa 2006, mpis). Upublicznienia nowej 
daty, różniącej się o  siedem lat (!) od 
dotychczas funkcjonującej w  licznych 
opracowaniach, podjęła się pierwsza 
z  wymienionych autorek podczas se-
sji naukowej „Kościół i parafia pw. św. 
Katarzyny na Służewie – dzieje dawne 
i  nowe” (7-8 listopada 2011  r.), a  na-
stępnie w artykule Rozwój i przemiany 
układu przestrzennego założenia pała-
cowo-ogrodowego w  Ursynowie („Sztu-
ka Ogrodu. Sztuka Krajobrazu”, nr  1, 
2012, s.  22; Służew i  jego kościół, pod 
redakcją Aleksandry Sołtan-Lipskiej, 

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

2 | Willibald Richter, 
„Widok pałacyku 
w Ursynowie” („Ursynów, 
ulubione ustronie 
J. U. Niemcewicza, 
dziś własność Hrabiny 
Zygmuntowej Krasińskiej”) 
[z odwzorowaniem 
kamiennej tablicy 
z czasów Niemcewicza, 
z herbem Rawicz pod 
koroną, inicjałami wokół 
tarczy „J”, „U”, „N” 
i pierwotnym napisem: 
„SIT MEAE SEDES UTINAM 
SENECTAE ! / SIT MODUS 
LASSO MARIS, ET VIARIUM 
/ MILITIAEQUE.”], 
ok. 1856, akwarela, 
wym. 25,8 x 34,8 cm, 
fotografia Zygmunta 
Szporka z 1944 r. (obraz 
zaginiony)

..........................................
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wymagały zaangażowania w  nie zna-
nych, zajętych wieloma poważnymi 
zleceniami architektów, takich cho-
ciażby, jak poszukiwany przez nią 
Franciszek Maria Lanci (1799-1875), 
autor przebudowy kościoła św. Ka-
tarzyny na Służewie, a  także projek-
tu pawilonów i  przebudowy lewego 
skrzydła pałacu w Wilanowie oraz pa-
łacu w  Krzeszowicach (więcej o  tym 
architekcie zob. s. 23). Chodziło ra-
czej – jak sama pisała w  jednym z  li-
stów – „o zaprowadzenie [tam] trochę 
czystości”. Tam, czyli w dawnym domu 
(czy może jednak pałacyku) Niem-
cewicza, wzniesionym jeszcze za cza-
sów i  na polecenie Stanisława Kostki 
i Aleksandry Potockich w stylu klasy-
cystycznym przez Chrystiana Piotra 
Aignera (1756-1841), a  był to budy-
nek parterowy, z czterokolumnowym 
portykiem od frontu i wnętrzem skła-
dającym się – jak zapamiętał Fryderyk 
Skarbek (F. Skarbek, Pamiętniki, Po-
znań 1870, s. 125) – z  sionki, jednej 
sypialni i czterech pokoików, który na 
potrzeby Elizy był zbyt mały i mocno 
już zaniedbany.

Prace porządkowe nie postępowa-
ły jednak zgodnie z  oczekiwaniami 
nowej właścicielki, która żaliła się (23 
maja 1850 r.) Zofii Potockiej: „Męczę 
się nad urządzeniem Ursynowa, który 
wciąż nie jest gotowy. Podobno robot-
nicy upodobali sobie zielone gaje, spa-
cerują w cieniu i prowadzą słodkie ży-
cie lazzaronich, wykonując najmniej 
roboty w ciągu dnia. O jakiej bądź go-
dzinie by się nie przyszło znajduje się 
chmarę ludzi odpoczywających”. Kie-
dy indziej zaś (3 czerwca 1850 r.) sio-
strze Katarzynie: „Mówisz mi o Ursy-
nowie – oto mija sześć tygodni jak usi-
łuje się tam wykonać marną robotę – to 
zielone gniazdko zamienia się dla mnie 
w męki Tantala. Na razie muszę pogo-
dzić się z tym stanem rzeczy, mam nie-
mniej trochę nadziei na przyszłość i wy-
daje mi się, że to jednak będzie klejnot 
i chociaż nie mogę z niego tyle korzystać 
ile bym chciała, to ta myśl mnie pocie-
sza. Ze względu na święte lenistwo na-
szych robotników nie wiem nawet kiedy 
te skromne i proste roboty będą zakoń-
czone, chodzi o  zaprowadzenie trochę 
czystości […]”. Wreszcie (11 czerwca 

Warszawa 2013, s. 208). Ale to nie 
wszystko. W  publikacjach tych moż-
na znaleźć informację o  warunkach 
zawartej transakcji: „Posiadłość [Kra-
sińska] nabyła od swojej siostry ciotecz-
nej – Aleksandry z  Potockich Potockiej  
za  54 000 złotych polskich. Dobra za-
kupione zostały z  ograniczeniami, ja-
kie ciążyły na dotychczasowych gospo-
darzach Ursynowa: właścicielowi Wila-
nowa przypadało pierwszeństwo zaku-
pu, nie wolno było także handlować al-
koholem na terenie majątku. Ponadto: 
»Elżbieta Hrabina Krasińska podda-
je się temu […], że w nabytych przez sie-
bie niniejszym kontraktem dobrach ni-
gdy urządzać nie będzie żadnych fabryk 
ani zakładów przemysłowych pod jakim 
bądź tytułem i nazwiskiem przez co by 
dochody dóbr Willanowa jakiego bądź 
rodzaju uszczerbek ponieść mogły«”.

Marzenie zrealizowane, ale zmar-
twień nie ubyło. 17 maja tego samego 
roku Eliza pisze do Katarzyny: „Mój 
Ursynów przysparza mi wiele kłopo-
tów, pracuję nad nim jak nieszczęśni-
ca, ale to nie daje jeszcze wielkich rezul-
tatów. Zajmuję się wszystkim sama, co 
mnie trochę męczy lecz zabija czas. Co-
raz to lepiej rozumiem wszystkie drob-
ne kłopoty właściciela. Chciałabym 
mieć radość z  tej własności, tzn. przyj-
mować pod moim biednym dachem 
tych których kocham i  wówczas za-
wsze Ty przychodzisz mi na myśl, moja 
droga Kitt” (Świadek epoki…, s. 265 
i 267). Skąd taki pośpiech i całe to za-
mieszanie?

Już pod koniec grudnia 1849  r. 
Eliza Krasińska upewniła się, że jest 
w  kolejnej ciąży, a  planowany termin 
rozwiązania przypadnie na koniec lip-
ca roku następnego (rzeczywiście, jej 
córka Maria Beatrix Krasińska przy-
szła na świat 24 lipca 1850  r.). Wia-
domość o odmiennym stanie nie prze-
szkodziła jej jednak w  planowaniu 
zdrowego życia „wśród zieleni Ursy-
nowa”. Tam, w  naprędce uporządko-
wanym „małym pałacyku” (który w li-
stach do rodziny nazywa także „moją 
biedną, małą mysią norą”) planowa-
ła wyczekiwać na poród oraz spędzić 
kilka tygodni w  połogu. Nie wydaje 
się jednak, by prowadzone w związku 
z tym prace budowlane i porządkowe 

1850  r.) pisze do Aleksy: „Dużo zaj-
muję się Ursynowem i  dzięki Tobie 
mam nadzieję zobaczyć wkrótce koniec 
skromnych robót, jakie przedsięwzięto. 
[…] Tymczasem mały pałacyk wyglą-
da już na pół skończony. Mam nadzie-
ję, że wszystko będzie skończone pod ko-
niec miesiąca” (Świadek epoki…, s. 270, 
275, 276-277).

Ambitne plany urodzenia dziec-
ka w  owym małym pałacyku-Ursy-
nowie, ku rozpaczy Elizy, nie mogły 
jednak być zrealizowane, o  czym (24 
czerwca 1850  r.) właścicielka „zielo-
nego gniazdka” ze smutkiem dono-
si Aleksandrynie: „Oto jestem w  Ur-
synowie – to prawda, że nie na dłu-
go. […] Przyjechał lekarz [bliżej nie-
znany dr Dubarbes] i  szaleje za Ur-
synowem. Domy, ogród, łąki, zagajni-
ki, wszystko mu się podoba, wszystkim 
się zachwyca i wzdycha mówiąc, że po-
dobna posiadłość byłaby dla niego ra-
jem. Jednak oświadcza, że to miejsce 
jest cudowne dla ludzi zdrowych, ale 
w  żadnym wypadku nie nadaje się do 
oczekującej mnie katastrofy [tj. poro-
du]. Bada wszystko bardzo dokładnie, 
ściany, drzwi, okna i  mówi mi, że nie 
bierze na siebie odpowiedzialności za 
mój przyjazd tu na wielką chwilę. Tak 
więc trzy miesiące trudów, krzątania, 
zmęczenia, tyle wydanych pieniędzy, 
wszystko to n a  n i c ! ”  (Świadek epo-
ki…, s. 279-280).

Krasińska się poddaje, ale zapa-
miętuje poradę swojego doktora. Trzy 
lata później znowu jest w swoim „zie-
lonym gniazdku”. 20 czerwca 1853  r. 
pisze do Zofii Potockiej: „[…] trzeba 
będzie zabrać się do pracy, żeby móc po-
jechać do Ursynowa, odetchnąć świe-
żym powietrzem, zanim wrócę tutaj [tj. 
do pałacu generała Krasińskiego przy 
Krakowskim Przedmieściu w Warsza-
wie, świeżo przebudowanego przez 
Henryka Marconiego] na katastrofę” 
[Eliza spodziewała się narodzin ko-
lejnego dziecka; termin wyznaczono 
na sierpień 1853 r.]. Jednakże dłuższa 
choroba jej młodszego syna (Zygmun-
ta Jerzego, którego nazywała Lili) nie-
mal do końca lipca uniemożliwia re-
alizację tych planów. Wreszcie wyjeż-
dża tam z dziećmi: „[…] tymczasem je-
stem w Ursynowie wbrew trudnościom 
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jednokondygnacyjny pałac z  dużym 
tarasem podpartym zdwojonymi że-
liwnymi kolumnami od strony ogro-
du i  efektowną elewacją frontową od 
podjazdu, już zapadła. Kiedy? Jeszcze 
za życia poety, „Zapewne w  1857  r., 
podczas pobytu małżonków w  Zło-
tym Potoku – posiadłości ojca Zygmun-
ta” (D.  Sikora, Rozwój i  przemiany…, 
s.  22). Inwestycja realizowana przez 
stosunkowo mało znanego architekta 
Zygmunta Rozpendowskiego (ucznia 
Henryka Marconiego, syna przyja-
ciółki matki Zygmunta, Katarzyny 
Rozpendowskiej z Boglerów) począt-
kowo przebiegała jednak niemrawo. 
Sytuacja zmieniła się dopiero, kiedy 
podporą zmęczonej życiem Elizy stał 
się jej przyszły mąż – niezwykle rzut-
ki w działaniu, kochający prace zwią-
zane z hodowlą zwierząt i rolnictwem 
Ludwik Krasiński (1834-1905). To za 
jego sprawą „ursynowska fabryka” na-
bierze znacznego tempa, a właściciel-
ka tej małej podwarszawskiej posia-
dłości będzie mogła nareszcie nieco 
odpocząć.

Budowa trwa. 16 lipca 1859 r. Eli-
za donosi siostrze Katarzynie: „Celem 

– pisze 3 sierpnia 1853 r. do Katarzy-
ny. – Tu łatwiej mi czuwać nad dzieć-
mi, którym mimo wszystko guwerner 
nie wystarcza… Oddychają dobrym po-
wietrzem, a ja cierpię, że nie mogę dać 
im więcej, jak tylko dwa tygodnie tych 
wakacji […]”, a piętnaście dni później 
już tylko krótko – „[…] za godzinę wy-
jeżdżam […] skłania mnie do tego peł-
nia księżyca, sądzę, że to jest znak, tym 
bardziej, że czuję się mocno zmęczona 
[nazwana imieniem matki najmłodsza 
córka Elizy urodziła się w  Warszawie 
20 sierpnia 1853 r.]” (Świadek epoki…, 
t. 3, s. 21, 28, 30).

Przez kolejne lata Eliza Krasińska 
zmuszona była niemal zarzucić myśli 
o Ursynowie. Nasilająca się z każdym 
rokiem choroba męża, związane z nią 
wielomiesięczne pobyty w  zagranicz-
nych kurortach, wreszcie śmierć poety 
(23 lutego 1859 r. w Paryżu) – wszyst-
ko to nie sprzyjało myśleniu o jej pod-
warszawskim „zielonym gniazdku”, 
chociaż decyzja o przebudowie parte-
rowego domku Niemcewicza na zna-
ny nam z  obecnego wyglądu zdobio-
ny rzeźbami autorstwa Juliusza Fau-
styna Cenglera neorenesansowy, 

moich spacerów jest zwykle Ursynów, 
pracuję tam pełną parą, fabryka posu-
wa się dużymi krokami; podobno tego 
roku mam budować stajnie”. A mniej 
więcej trzy miesiące później w  kolej-
nym liście dodaje: „Mój Ursynów po-
suwa się naprzód, sadzi się na klom-
bach, wytycza ścieżki, budowa postę-
puje, a  ja jeżdżę tam oddychać powie-
trzem w  spokoju. Nie widuję nikogo 
poza rodziną (Świadek epoki…, t.  3, 
s.  300 i  310). Wreszcie, kiedy nowy 
pałac jest już ukończony (1860  r.) 
i w pełni wyposażony pisze raz jeszcze 
do siostry Katarzyny: „Ludwik zdzia-
łał tu [w Ursynowie] cuda, na każdym 
kroku tutaj lub w domu spotykam same 
niespodzianki – pojazdy, konie, oran-
żerie, dziedzińce, klomby, kominki, 
kwiaty, zachwycające meble, wreszcie 
cóż Ci jeszcze powiedzieć, wszystko było 
jak pod czarodziejską różdżką dobrej 
wróżki” (Świadek epoki…, t. 3, s. 394).

Jakże inaczej, pamiętając listowe 
relacje Elizy z lat poprzednich, odbie-
ramy te z  radością zapisane przez nią 
słowa.

Wojciech Przybyszewski

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

3 | Fragment 
frontonu pałacu 
Krasińskich na 
Ursynowie z herbem 
Ślepowron Krasińskich 
w tympanonie, 
ok. 1860

(ilustracje: 1 – wg 
Leopold Wellisch, 
„Zygmunt Krasiński 
i Ary Scheffer. Listy 
z nieznanych rękopisów”, 
Warszawa 1909; 2 – wg 
Stanisław Lorentz, 
„Natolin”, Warszawa 
1948; 3 – fot. Małgorzata 
Przybyszewska)

..................................
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wobec grożącej wojny domowej: „Pan 
Skrzetuski poszedł do kościoła, pan Za-
ćwilichowski do cerkwi, a pan Zagłoba 
do Dopuła w Dzwoniecki Kąt”.

Czehryń założony został w  miej-
scu dotąd pustym a  obronnym na 
mocy przywileju Zygmunta III Wazy 
z  1589  r., pozwalającego staroście 
czerkaskiemu Aleksandrowi Wiśnio-
wieckiemu zbudować miasto nad Ta-
śminą, dopływem Dniepru, i wznieść 
zamek na stromej górze. W  1592  r. 
król nadał prawo magdeburskie i herb 
z  trzema skrzyżowanymi strzałami. 
Po spustoszeniu na przełomie XVI 
i XVII w. przez zbuntowanych Koza-
ków Czehryń odrodził się za sprawą 
wojewody ruskiego Jana Daniłowicza 

i  podniesiony został do rangi samo-
dzielnego starostwa. W 1643 r. otrzy-
mał je Aleksander Koniecpolski. Pod-
starościm był przy nim Czapliński, 
a  sotnikiem, czyli dowódcą rejestro-
wych Kozaków – Bohdan Chmiel-
nicki herbu Abdank z  krzyżykiem, 
w Czehryniu zapewne urodzony.

Po wybuchu kozackiej rebe-
lii w  1648  r. zdobyte miasto stało się 
główną siedzibą hetmana Chmielnic-
kiego, któremu w ramach ugody nada-
no starostwo czehryńskie. Tu rezydo-
wał pod osłoną rozbudowanego zam-
ku, tutaj też zmarł, rażony udarem na 
wieść o  klęsce sojusznika, Jerzego II 
Rakoczego. Wcześniej zdążył przeka-
zać „swoją” Ukrainę Rosji, toteż po 

Z Czehrynia na Chortycę
..............................................................................................................................................

Henryk Sienkiewicz, roz-
poczynając akcję Ogniem 
i mieczem na północnym 
krańcu Dzikich Pól, nad 

Omelniczkiem, rychło przenosi ją do 
Czehrynia, pierwszej miejscowości na 
kresowej mapie pisarza, używa zresz-
tą dawniejszej nazwy Czehryn, gdy 
dziś upowszechnił się Czehryń. Naj-
ważniejszym punktem miasta okazuje 
się winiarnia Wołocha Dopuła w tzw. 
Dzwonieckim Kącie przy rynku. To 
stąd Jan Skrzetuski wyrzuca zapalczy-
wego Daniela Czaplińskiego, wybija-
jąc nim drzwi. Tutaj też kończy się dla 
jednego z uczestników niewesoła dys-
puta, akcentująca jedność wiernych 
Rzeczypospolitej Polaków i  Rusinów 

1
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rozejmie w Andruszowie (1667) Czeh-
ryń znalazł się tuż przy rosyjskiej gra-
nicy. Kolejne dziesięciolecia – zatargi 
między Kozakami, najazd moskiewski, 
a potem turecki (pod wodzą Kara Mu-
stafy) – przyniosły miastu całkowitą 
zagładę. Do Rzeczypospolitej powró-
cił Czehryń na mocy pokoju karłowic-
kiego z  Turcją w  1699  r., Koniecpol-
scy odzyskali starostwo, ale odbudo-
wa trwała długo. Dopiero w  połowie 
XVIII  w. stanął nowy zamek, nie na 
górze jednak, lecz nad rzeką. Po dru-
gim rozbiorze miasto zostało siedzibą 
powiatu guberni kijowskiej.

Pierwsze, co widzimy dziś w Czeh-
ryniu, to ogromny, osiemnastometro-
wy pomnik Chmielnickiego, wznie-
siony na górze Zamkowej w  1973  r. 
Jedynym śladem zamku jest odbudo-
wany w 2007 r. na zachowanych relik-
tach bastion (nazwany imieniem het-
mana Piotra Doroszenki). W pobliżu 

pomnika znajduje się kamienny krzyż, 
ustawiony przez Rosjan w 1912 r. Jed-
na z  tablic sławi Jurija Bohuna i  Ilję 
Sutygę, którzy, jak napisano, „ponie-
śli męczeńską śmierć z  rąk Polaków 
oblegających miasto w  1597  r.” pod-
czas rebelii „hetmana Pawła Nalewaj-
ki”, który „odepchnął i unicestwił” ata-
kujących. Historię fundatorzy zna-
li niezbyt dokładnie – Nalewajko 
miał na imię Seweryn (Semen), a nie 
Paweł i  nie był hetmanem, a  bunt 
stłumiony został już w  roku 1596. 

Druga tablica mówi o rosyjskiej obro-
nie zamku przed Turkami w 1678 r.

Miasto, pozbawione w czasach so-
wieckich ostatnich pamiątek prze-
szłości (sobór Matki Bożej Kazań-
skiej, monastyr Świętej Trójcy), do-
piero niedawno odzyskało historycz-
ną, kozacką, rzecz jasna, tożsamość. 
Jako pierwsza w 1995 r. powstała ka-
plica Pokrowska (Opieki Matki Bo-
żej), zbudowana w  miejscu pochów-
ku szczątków z  odnalezionego przez 
archeologów siedemnastowiecznego 

1 | Johann Heinrich Müntz, „Czehryń. Widok 
góry i rzeki”, po 1781, rysunek pędzlem i piórem 
na papierze, wym. 19,9 x 31,2 cm (w zbiorach 
Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie)

2 | Bastion czehryńskiego zamku

3 | Rezydencja Chmielnickiego, w głębi pomnik 
na górze Zamkowej

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

3
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Powyżej, na stoku góry, w 2007 r. od-
tworzona została cerkiew św. św. Pio-
tra i Pawła, zniszczona przez Turków 
w  1678  r. Archeologiczne znaleziska 
obejrzeć można w  Muzeum Bohda-
na Chmielnickiego obok dawnej bro-
ni oraz imaginacyjnego portretu pięk-
nej Heleny Czaplińskiej, przyczyny 
fatalnego zatargu. Specjalnie dla mu-
zeum powstały wielkie obrazy, przed-
stawiające klęski wojsk Rzeczypospo-
litej pod Żółtymi Wodami, Korsu-
niem i Piławcami. Mimo wątpliwości 
historyków co do rodowodu hetma-
na, wszędzie eksponowany jest polski 
herb Abdank – także na osobnej ka-
miennej kolumnie, stanowiącej swo-
isty „pomnik herbu”.

Po śmierci w  sierpniu 1667  r. 
Chmielnicki został pochowany w od-
dalonym o  14 km dziedzicznym Su-
botowie, w ufundowanej przez siebie 
cerkwi św. Ilji (dzwonnica pochodzi 
z 1869 r.). To jeden z najpowszechniej 
znanych ukraińskich zabytków, wid-
nieje bowiem na banknocie wartości 
5 hrywien. Gdy w  1664  r. Subotów 
zajął Stefan Czarniecki, kazał szcząt-
ki zaciekłego wroga wydobyć, spa-
lić i  wystrzelić z  działa. Cerkiew po-
została nietknięta, zniszczała dopiero 
po 1929  r., zamieniona na magazyn, 

a  potem klub. W  1954  r., w  trzech-
setną rocznicę ugody perejasław-
skiej, czyli wedle ówczesnej propagan-
dy „zjednoczenia narodu ukraińskie-
go z  rosyjskim”, ulokowano w  świą-
tyni muzeum. Żadnych śladów gro-
bu Chmielnickiego nie udało się od-
naleźć, upamiętniono go zatem sym-
bolicznym nagrobkiem z  marmuru. 
Za cerkwią stoją kamienne krzyże na-
grobne z końca XVIII w. Pawilon nie-
opodal chroni odsłonięte fundamen-
ty dworu Chmielnickich.

Gdy Skrzetuski wyrusza z  Czeh-
rynia na Sicz jako poseł księcia Jere-
miego Wiśniowieckiego, Sienkiewicz 
podkreśla niezwykłość dalekiej wy-
prawy: „Miał zobaczyć Dniepr w całej 
niemal długości, aż do Niżu, i porohy, 
a była to dla ówczesnego rycerstwa zie-
mia jakby zaczarowana, tajemnicza, 
do której ciągnął wszelki duch przygód 
chciwy. Niejeden całe życie na Ukra-
inie strawił, a  nie mógł się pochwalić, 
by Sicz widział”. Teraz też jest cieka-
wie, ale Dnieprem popłynąć się nie 
da, bo koryto potężnej rzeki przegro-
dzono zaporami wodnych elektrowni, 
zatapiając przy tym dnieprowe poro-
hy i rozległe obszary dawnej Siczy Za-
poroskiej, ze smutkiem zwane dziś na 
Ukrainie „naszą Atlantydą”.

cmentarza. W  latach 2006-2009 sta-
nęła w  centrum rezydencja Chmiel-
nickiego, wobec braku ikonografii za-
projektowana wedle wzorów ukra-
ińskiego baroku. Jest tu budynek 
bramny, dom hetmana, kancelaria, 
skarbiec, spichlerz, kuchnia. Karcz-
my Dopuła jednak nie znajdziemy… 

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

4 | Cerkiew św. Ilji 
w Subotowie

5 | Symboliczny 
nagrobek 
Chmielnickiego

6 | „Zaporoska Sicz” 
na Chortycy

....................................
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Pierwszy etap powieściowej po-
dróży prowadzi do polskiej twierdzy 
Kudak, o  której była już okazja pi-
sać („Spotkania z Zabytkami”, nr 1-2, 
2017). Półtora wieku później, po zli-
kwidowaniu Siczy, powyżej kudackie-
go porohu caryca Katarzyna założy-
ła miasto, nazwane na jej cześć Jekate-
rynosławiem. Jeszcze rok temu był to 
Dniepropietrowsk, obecnie po pro-
stu Dniepr. Mimo sowieckiej przebu-
dowy pozostały w  nim zabytki warte 
zainteresowania. Sobór Preobrażeń-
ski powstał w latach 1787-1835, syna-
goga „Złota Róża” w połowie XIX w., 
świątynia luterańska w  1866  r., a  ko-
ściół św. Józefa w 1877 r. (według pro-
jektu architekta gubernialnego Alber-
ta Brodnickiego). Ocalało też sporo 
okazałych kamienic z  przełomu XIX 
i XX w. W muzeum historycznym zo-
baczymy tzw. baby stepowe, czyli an-
tropomorficzne posągi i  stele, usta-
wiane niegdyś na grobach-kurhanach 
przez Połowców, Scytów, Pieczyngów 
i  inne ludy koczownicze od Dzikich 

Pól i Zaporoża aż po Mongolię. W ga-
blotach znalazły się również przed-
mioty pochodzące zapewne z  pała-
ców czy dworów, rozgrabionych po 
1917 r., np. metalowa misa z wizerun-
kiem Zygmunta III Wazy czy szkatu-
ła, której wieko zdobi podobizna Ste-
fana Batorego z jego nagrobka na Wa-
welu.

W Ogniem i  mieczem lądowa-
nie i  nocleg Skrzetuskiego na wyspie 
Chortycy kończy się jego pojmaniem 
i  odwiezieniem do siczowej siedziby 
Chmielnickiego, czyli dzisiejszego Ni-
kopola. Największa (12,5 km długości) 
i  najsławniejsza z  wysp na Dnieprze 
uniknęła zalania i  jest miejscem waż-
nym zarówno dla miłośników przyro-
dy (rezerwat ptactwa wodnego), jak 
i  historii. Tej dawnej (krąg kamienny 
z epoki brązu, scytyjskie kurhany) i tej 
nowszej, kozackiej. Pierwsze zabudo-
wania skansenu historycznego „Zapo-
roska Sicz” (której nigdy w tym miej-
scu nie było) stanęły w 2007 r. jako de-
koracje do filmu Taras Bulba według 

powieści Gogola. Film powstał w  ko-
produkcji ukraińsko-rosyjskiej z udzia-
łem także polskich aktorów. W  cen-
trum znajduje się malownicza cer-
kiew Pokrowska, a całe terytorium ota-
cza wał z palisadą i potężnymi brama-
mi. Wśród ulokowanych w budynkach 
ekspozycji zwraca uwagę dynamicz-
na aranżacja ataku husarii na tabor ko-
zacki, wystawa poświęcona lulce, czy-
li glinianej fajce, nieodłącznemu atry-
butowi Kozaka, oraz wnętrza kancela-
rii i  domu atamana koszowego. Urzę-
dujący obecnie ataman opowiadał, że 
wspaniałe łoże z  baldachimem, wyko-
nane zresztą w  Krakowie, wzbudzi-
ło kontrowersje, gdyż jest zbyt szero-
kie – a kobiety w Siczy przebywać nie 
mogły.

Dzieje zaporoskiego kozactwa 
ukazuje muzeum w nowoczesnym pa-
wilonie, a obok stoi pomniczek z pła-
skorzeźbionym portretem Chmiel-
nickiego. Pierwotny napis na co-
kole brzmiał: „W styczniu 1648  r. 
w  pobliżu wyspy Chortycy zaporoscy 

6
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wojny wyzwoleńczej pod przywódz-
twem Bohdana Chmielnickiego”.

Na lewym brzegu Dniepru przy 
Chortycy Rosjanie zbudowali pod 
koniec XVIII  w. twierdzę i  mia-
sto Aleksandrowsk. Przemianowa-
ne w  1921  r. na Zaporoże zostało 
przekształcone i  powiększone tak, 
że w  socrealistycznym cieście trud-
no odnaleźć nieliczne historycz-
ne rodzynki. Z dawnych budowli na 

uwagę zasługuje zwłaszcza sobór Po-
krowski z  1890  r. Warto też zajrzeć 
do muzeum krajoznawczego, choć-
by po to, by w dziale przyrodniczym 
zobaczyć wypchanego suhaka ste-
powego. Jest wprawdzie wypłowia-
ły, ale to ostatni suhak na Zaporożu. 
Na ten ginący dziś gatunek antylopy 
z  charakterystycznym nosem-trąbką 
jeszcze w  XVII  w. polowano nawet 
w  okolicach Kamieńca Podolskiego. 
Po uratowaniu życia Chmielnickie-
mu nad Omelniczkiem podkomend-
ni Skrzetuskiego szykują wieczerzę: 
„Położono na ogniu gotowe ćwierci 
baranie; zdjęto też z  koni kilka dro-
piów upolowanych w  czasie dnia, kil-
ka pardew i  jednego suhaka, którego 
pachoł wnet zaczął obłupywać ze skó-
ry”. Ogień płonie na stepie – dosłow-
nie i w przenośni.

Jarosław Komorowski

Kozacy na czele z B. Chmielnickim po 
raz pierwszy rozgromili zagon polskich 
gnębicieli”. Mogło być i tak, pewne jest 
natomiast, że buntownicy zaraz na 
początku zlikwidowali załogę samej 
Chortycy, składającą się jednak wy-
łącznie z Kozaków rejestrowych, wier-
nych Rzeczypospolitej. Może pod 
wpływem filmowej współpracy ów 
barwny napis został zasłonięty tablicą 
ze zdawkowym tekstem „Uczestnikom 

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

W 2017 r. opublikowany został IX tom zapoczątkowanego przez Stanisła-
wa Sławomira Nicieję w 2012 r. cyklu, poświęconego miejscowościom 

znajdującym się na Kresach. W IX tomie zostały opisane miasta Wołynia, Po-
dola i Pokucia − Krzemieniec, Kisielin, Śniatyn i Pików, a wspomniane Zału-
cze, Marynki i Aleksandrówka. 

Na początku publikacji autor nawiązuje do najnowszego filmu Wojciecha 
Smarzowskiego o Wołyniu. Reżyser pokazał tam Wołyń plebejski, a Sławomir 
Nicieja podkreśla, że w książce pokazuje Wołyń mieszczański, a w nim słyn-
ny Krzemieniec, któremu poświęca najwięcej miejsca. Chwałę miasta budowa-
li książęta ruscy i litewscy, polscy królowie i uczeni. Krzemieniec to miasto zna-
nej uczelni, jednej z najlepszych w dziejach, nazywanej Atena-
mi Wołyńskimi, założonej przez Tadeusza Czackiego, historyka 
i działacza gospodarczego. Wykładali tam Joachim Lelewel, oj-
ciec Słowackiego, brat Mickiewicza. Krzemieniec to również, 
a może przede wszystkim miasto Juliusza Słowackiego, który 
je zmitologizował. We wspomnieniach poety był arkadią i syno-
nimem domu rodzinnego. Często mówi się, że Krzemieniec dał 
Polsce Słowackiego, a Słowacki dał miastu wyjątkową sławę. 

W Krzemieńcu w Drugiej Rzeczypospolitej znalazła swo-
ją siedzibę bohema artystyczna. Wśród kilkudziesięciu mala-
rzy, którzy jeździli tam na plenery, był także Jan Cybis, który 
w tym mieście nad Ikwą mieszkał i przeżył pierwsze lata woj-
ny. Z Krzemieńcem związani również byli m.in. eseista Wło-
dzimierz Paźniewski, matematyk Kazimierz Urbanik, fotograf 
i malarz Stanisław Sheybal.

Sławomir Nicieja wspomina również drugie miasto Wołynia – Kisielin, 
nazywany wołyńską stolicą arian. Stąd pochodzi m.in. rodzina kompozyto-
ra Krzesimira Dębskiego.

Drugim obszarem, opisanym w tym tomie, jest Pokucie z najstarszym 
miastem − Śniatyniem. Etymolodzy upatrują pochodzenie jego nazwy od sto-
jącej tu średniowiecznej strażnicy, w której ścinano schwytanych przemytni-
ków i zbójów, stąd pierwotna nazwa „Ściatyn”. Tu biegła niegdyś granica pol-
sko-rumuńska, blisko były Zaleszczyki i Kuty. Ze stacji kolejowej Śniatyn-Za-
łucze w 1939 r. wyjechał w kierunku Rumunii słynny złoty pociąg z osiem-
dziesięcioma tonami polskiego złota w sztabach.

Trzecim kierunkiem, w którym wędruje autor Kresowej 
Atlantydy jest Podole, gdzie w Pikowie urodził się w 1761 r. 
Jan Potocki – podróżnik, arystokrata i pisarz europejskiej 
klasy, autor Rękopisu znalezionego w Saragossie, słynnej 
powieści sfilmowanej przez Wojciecha Hassa. 

W całym tomie czytelnicy znajdą opisy dziejów wielu 
kresowych rodzin, wzbogacone ikonografią, unikatowym 
zbiorem zdjęć z albumów rodzinnych, fotografii prasowych, 
pocztówek, dokumentów i reprodukcji obrazów. Imponują-
cy jest również indeks osób, gdzie zamieszczono ponad ty-
siąc nazwisk. 

Tom, wydany przez opolskie Wydawnictwo MS, moż-
na nabyć (cena: 58,80 zł) m.in. w Księgarni Historycz-
nej w Warszawie (00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105) 
i księgarniach naukowych na terenie kraju.

Spotkanie z książką

KRESOWA	ATLANTYDA	–	TOM	IX

7 | „Zaporoska Sicz” na Chortycy

(zdjęcia: 2-7 – Jarosław Komorowski)

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

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2017           42



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Kolonia ta była jedną z  pierwszych 
tego typu w  niepodległej Polsce, a  jej 
układ przestrzenny nawiązywał do 
koncepcji miast-ogrodów zakładanych 
w tym czasie w całej Europie. Utworze-
nie kolonii w 1921 r. zainicjowało par-
celacje graniczących z nią gruntów i jej 
etapowy rozwój w  późniejszym okre-
sie. Jako pierwsza powstała tam zabu-
dowa „Osady Sopliczanka”, która zaj-
mowała pierwotnie pięć działek hipo-
tecznych (każda o pow. 4736 m²), po-
łożonych wzdłuż ul. Bernardyńskiej. 
Stanowiły one jedną nieruchomość, 
należącą do rodziny inżyniera Ignace-
go a´Donau Szpindlera, pochodzącego 
z  Kresów Wschodnich. Szpindler, ab-
solwent Instytutu Naukowego Gospo-
darstwa Wiejskiego w Puławach, osie-
dlił się w Soplicowie po 1925 r. W księ-
gach hipotecznych i  w  archiwalnych 
projektach jako właścicielka figuru-
je jednak jego żona − inżynierowa Ja-
dwiga a´Donau Szpindlerowa. We-
dług informacji uzyskanych od wnucz-
ki, M.  Krauss-Kurowskiej, Jadwiga 

Szpindlerowa była oficerem Wojska 
Polskiego w stopniu majora. Była leka-
rzem wojskowym, stomatologiem, le-
czył się u  niej marszałek Józef Piłsud-
ski. Pracowała w  warszawskim Szpita-
lu Ujazdowskim i  zapewne stąd mia-
ła rozległe znajomości w kręgach woj-
skowych. Jak można przypuszczać, to 
one właśnie pozwoliły Szpindlerom za-
trudnić w Soplicowie do budowy kom-
pleksu obiektów o różnym przeznacze-
niu znanych warszawskich projektan-
tów, zarówno architektury, jak i ogro-
dów. Najpierw, w 1928 r., zaplanowano 
i  częściowo wzniesiono dwa większe 
murowane budynki, rozdzielone par-
kiem: willę „Zadumana” i willę „Sopli-
czanka” (pensjonat). W północnej czę-
ści założenia przy wewnętrznym po-
dwórzu gospodarczym znalazły się trzy 
budynki o  charakterze pomocniczym. 

„Osada Sopliczanka” 
w Otwocku

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

Jednym ze szczególnych pod wie-
loma względami założeń prze-
strzennych jest wtopiona w leśny 
krajobraz dawna „Osada Sopli- 

  czanka” przy ul. Bernardyńskiej 
w  Soplicowie, obecnie dzielnicy 
Otwocka. Historia założenia opisa-
na w  dostępnych przewodnikach po 
tym terenie, ilustrowana archiwalny-
mi fotografiami z  albumów rodzin-
nych Pani Marty Krauss-Kurowskiej, 
wydawała się znana, ale jak się okazało 
ciągle kryje tajemnice, które zapewne 
jeszcze nie zostały poznane do końca. 
Odnalezione przez autorki tego arty-
kułu niepublikowane dotychczas ma-
teriały dokumentacyjne, w  tym pro-
jekty architektoniczne, rozproszone 
w zasobach różnych archiwów, scalo-
ne w jedną całość rzucają nowe świa-
tło na to interesujące miejsce. 

Założenie przy ul. Bernardyń-
skiej w  księgach hipotecznych nazwa-
ne „Osadą Sopliczanka” powstało w la-
tach 1928-1939 poza wschodnią gra-
nicą kolonii urzędniczej Soplicowo. 

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

1 | Plan sytuacyjny założenia 
przy ul. Bernardyńskiej, 1928 (w zbiorach 
Archiwum Państwowego Warszawy − dalej APW)
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budynków, kształcie otworów okien-
nych, arkadowych podcieniach i rodza-
ju zastosowanej stolarki. Budynki wil-
li oficerskich przy ul. Czerwonych Be-
retów i  Pontonierów powstały w  zbli-
żonym czasie co omawiane, w  latach 
1925-1928. Charakteryzują się podob-
nym rozczłonowaniem prostopadło-
ściennych brył, zamkniętych wysoki-
mi wielospadowymi dachami z facjatka-
mi. Występują tu boczne ryzality, któ-
re poprzez tarasy wsparte na niskich ar-
kadach łączą się z główną elewacją. Ten 
ogólnie akceptowany wzorzec form hi-
storyczno-dworkowych musiał odpo-
wiadać Szpindlerom, skoro zgodzili się 
nadać taki charakter dwóm najważniej-
szym obiektom w zespole. 

Od strony ul. Litewskiej (sąsiadują-
cej z  ul. Bernardyńską) zaplanowano 
ogród warzywny, a  na tyłach „Sopli-
czanki” komponowany ogród geome-
tryczny. Pod rysunkami jednego z bu-
dynków zachowanymi w  zbiorach ar-
chiwalnych widnieje podpis architek-
ta Kazimierza Mieszkisa (1882-1963). 
Ze względu na podobieństwa formal-
ne można przyjąć, że był on także au-
torem drugiego z budynków, czyli wil-
li „Zadumana”. Mieszkis był projektan-
tem znanym z realizacji odzwierciedla-
jących tradycyjne formy. W przypadku 
obiektów wzniesionych zgodnie z jego 
projektem można mówić o  operowa-
niu detalem i  formami historyczny-
mi zaczerpniętymi z  tradycji klasycy-
stycznej architektury przełomu XVIII 
i XIX w. W swoim dorobku architekt 
ten ma przede wszystkim obiekty woj-
skowe, np. dom mieszkalny pracowni-
ków warszawskiego Szpitala Ujazdow-
skiego przy ul. Myśliwieckiej (1923, 
około 1928 adaptowany na oficerski 
Funduszu Kwaterunku Wojskowego) 
lub gmach administracyjno-mieszkal-
ny Szpitala Okręgowego im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego przy ul. Nowowiej-
skiej (ok. 1925). 

Pensjonat w  Soplicowie moż-
na porównać z  najważniejszą spośród 
prac Mieszkisa − budynkami Akade-
mii Obrony Narodowej w  Rember-
towie (AON). W  ich architekturze 
można doszukać się wyraźnych podo-
bieństw. Przejawiają się w  proporcjach 

2

3

4
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Willa „Sopliczanka”, budowa-
na z  myślą o  luksusowym pensjona-
cie, nie została postawiona od razu. 
Wzniesiona z  pewnymi drobnymi 
zmianami w  stosunku do pierwszej 
wersji architektonicznej (m.in. do-
datkowe balkony, inny kształt facjat) 
miała być oddana do użytkowania do-
piero przed 1939 r., ale z powodu wy-
buchu wojny tak się nie stało, przynaj-
mniej oficjalnie. Zachowane zdjęcia 
ilustrują bowiem kompletnie wypo-
sażone wnętrza pensjonatu: jadalnię 

z  nakrytymi do posiłku długimi sto-
łami, niewielkie pokoje z  centralnym 
ogrzewaniem oraz gustownym wy-
posażeniem, m.in. w  zdobiące ściany 
grafiki Skoczylasa. 

Drugi z pensjonatów, jakim miała 
być willa „Zadumana”, we wspomnie-
niach wnuczki Szpindlerów był raczej 
„domem mieszkalnym dla licznej ro-
dziny”. Budynek ten prawdopodob-
nie z  tego właśnie powodu powięk-
szano. W  1934  r. od strony wschod-
niej dobudowano do niego parterową 

dobudówkę z  drewnianą werandą 
(według projektu budowniczego Sta-
nisława Russka). Około 1933  r. od 
strony ul. Bernardyńskiej postawio-
no niewielki drewniany domek miesz-
kalny Szpindlerów (według zachowa-
nego projektu zatwierdzonego w paź-
dzierniku 1933  r.). Prawdopodob-
nie materiał, z  jakiego został wyko-
nany, sprowadzono z Kurpi. Po prze-
ciwnej stronie, już wcześniej, po-
wstał również drewniany dom prze-
znaczony dla letników, zwany później 

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

2 |3 |4 | Pensjonat 
„Sopliczanka” − 
projekt pensjonatu 
arch. K. Mieszkisa 
z 1928 r. od strony 
ulicy (w zbiorach 
APW) (2) i pensjonat 
od strony ulicy (3) 
oraz od południa (4), 
stan obecny

5 | Budynek 
mieszkalny AON 
projektu arch. 
K. Mieszkisa 
w Rembertowie

6 | Plan sytuacyjny 
nieruchomości 
z 1935 r. wykonany 
przez St. Russka 
(w zbiorach Archiwum 
Akt Nowych)

....................................
5
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„Belwederem” na pamiątkę kolejnych 
pobytów w  nim Stanisława Wojcie-
chowskiego – polityka i drugiego pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(w latach 1922-1926). Wojciechow-
ski bywał częstym, prawie corocznym 
gościem Szpindlerów. Wraz z  choro-
witym wnukiem spędzał w  Soplico-
wie letnie wakacje aż do 1939  r. To 
tu powstały niektóre z  jego prac na-
ukowych.

Przedwojenne zagospodarowanie 
długiej działki położonej wzdłuż ul. 
Bernardyńskiej przedstawia „zdjęcie 
z  natury”, czyli plan posesji opraco-
wany prawdopodobnie około 1935 r. 
przez Stanisława Russka, w  związku 
z  drobnymi zmianami w  jej progra-
mie. Na podstawie tego planu moż-
na szczegółowo opisać poszczegól-
ne, wydzielone części nieruchomości. 
Od południa była to część reprezenta-
cyjna, w której znajdowały się „Sopli-
czanka” i związany z nią park. A dalej 
willa Szpindlerów ustawiona tuż przy 
drewnianym ogrodzeniu od strony 
ulicy z rozciągającym się za nią ogro-
dem oraz zlokalizowane w północnej 
części terenu: „Zadumana”, „Belwe-
der”, różne budynki gospodarcze, sad 
i warzywnik. Ogród przy willi „Zadu-
mana” projektował znany warszawski 
planista Wacław Tański (1874-1943), 
który był głównym ogrodnikiem Ła-
zienek Królewskich, a  także autorem 
pierwszego nieodnalezionego pro-
jektu otwockiego parku miejskiego. 
Wszystkie części układu tworzyły od-
rębne kompozycje, powiązane ze sobą 
za pomocą odmiennie ukształtowa-
nych alejek. Swobodnie poprowadzo-
ne alejki w związanym z pensjonatem 
parku prowadziły do usytuowanej na 
niewielkim wzniesieniu drewnianej 
altanki. Bardziej regularny układ ce-
chował kompozycję pomiędzy trzema 
głównymi budynkami. Prawie na osi 
środkowej willi „Zadumana” wyko-
nano kwadratową fontannę; przy ul. 
Bernardyńskiej murowaną arkadową 

altankę z figurą Matki Boskiej. Od tej 
strony znajdował się też kort teniso-
wy. Na tyłach „Zadumanej” był „Bel-
weder”. W  części gospodarczej zna-
lazły się: drewniana stajnia (potem 
przerobiona na garaż), szopa i  ko-
mórki drewniane, murowana oranże-
ria (cieplarka), drewniane kurniki, ule 
i ustęp.

Okres drugiej wojny światowej 
nie przyniósł założeniu zasadniczych 
zmian. Teren zajęli Niemcy, pozwala-
jąc dawnym mieszkańcom zajmować 
jeden z  budynków: ich dawny dom 
własny. 

Mimo obecnych zmian, a zwłasz-
cza powojennego przejęcia nieru-
chomości przez skarb państwa i  po-
dzielenia pomiędzy trzech użytkow-
ników, nadal widoczna jest pierwot-
na kompozycja założenia, świadczą-
ca o  dawnej świetności. Próby cza-
su nie przetrwały niektóre zabudo-
wania, elementy tzw. małej archi-
tektury, komponowane ścieżki łą-
czące się wzajemnie z  poszczególny-
mi budynkami zespołu. W  okresie 
powojennym, gdy mieścił się w „So-
pliczance” Dom Dziecka prowadzo-
ny przez Robotnicze Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, a w  latach następ-
nych ośrodek szkolno-wychowaw-
czy dla dziewcząt, zmieniono wygląd 
nie tylko wnętrz budynku (w niedu-
żym zakresie), ale i  jego otoczenie. 
Rozebrano przedwojenne budynki 

gospodarcze, a  w  miejscu jedne-
go z  nich postawiono prowizorycz-
ny drewniany budynek pomocniczy 
(według projektu znanych architek-
tów warszawskich: Stanisława Bru-
kalskiego i Wacława Bronisława Ko-
zińskiego z  1948  r.). Z  całej nieru-
chomości tylko jeden z  obiektów 
pozostaje obecnie w  rękach rodzi-
ny pierwotnych właścicieli. Jest nim 
zachowany w  prawie niezmienionej 
formie mały drewniany dom własny 
Ignacego Szpindlera. Prezentuje się 
najlepiej spośród wszystkich. W naj-
gorszym stanie wydaje się niegdyś 
okazały budynek zaprojektowany 
przez Mieszkisa, o którym w 1935 r. 
Cezary Jellenta pisał, że „chce być ar-
chitektonicznie niebanalnym. Jakieś 
podcienia, arkady, przybudówki, ka-
plica. Obyż jak najprędzej wyszedł 
z  powijaków!” (Sosny otwockie, War-
szawa 1935, reprint). Od dłuższego 
czasu budynek ten stoi nieużytko-
wany, wraz z działką stanowi prywat-
ną własność. Nie jest objęty ochroną 
konserwatorską, podobnie jak i  po-
zostałe budynki dawnej „Osady So-
pliczanka”. 

Jak informują strony internetowe, 
obecny właściciel w  najbliższej przy-
szłości planuje modernizację pen-
sjonatu „Sopliczanka” i  jego rozbu-
dowę w  celu zorganizowania tu du-
żego centrum rehabilitacji i  wypo-
czynku, przeznaczonego dla osób 

7 |8 | Murowana altanka i „Zadumana” (7) 
oraz „Belweder” (8) − ze zbiorów Marty Krauss- 
-Kurowskiej z ok. 1928 r.

(zdjęcia: 3, 4, 5 – Anna Dymek)

...............................................................................
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

z  etapów rozwoju Soplicowa, jego 
architektury, bogatej historii, tak-
że tej niematerialnej. Przedwojen-
na i  okupacyjna przeszłość założenia 
(dom własny był kryjówką kilku ofi-
cerów AK) jest dla wielu mieszkań-
ców miasta wciąż jeszcze nieznana lub 
mało znana (długo strzeżona i  ukry-
wana w  tajemnicy). W  przeciwień-
stwie do historii sprzed 1945 r., dość 

popularne i chętnie przywoływane są 
powojenne losy nieruchomości zwią-
zane z  pobytem w  tym miejscu dzie-
ci koreańskich. Na początku lat pięć-
dziesiątych zeszłego stulecia w „Sopli-
czance” znalazły bowiem schronienie 
ofiary wojny toczonej na Półwyspie 
Koreańskim. Jeszcze do niedawna na 
zarośniętym terenie stał niewielki po-
mnik przyjaźni polsko-koreańskiej, 
a według miejscowej legendy odsłonił 
go sam Kim Ir Sen.

Kończąc warto raz jeszcze zwrócić 
uwagę na walory zabytkowe dawnego 
pensjonatu „Sopliczanka”, zaprojekto-
wanego przez znanego architekta Ka-
zimierza Mieszkisa. Warto, aby nie 
zostały one uszczuplone przez niewła-
ściwe rozwiązania architektoniczne 
lub całkowicie zniweczone poprzez 
rozbiórkę jednego z  integralnych ele-
mentów dawnej „Osady Sopliczanka” 
rodziny Szpindlerów.

Ewa Popławska-Bukało
Anna Dymek 

Autorki serdecznie dziękują pani Marcie 
Krauss-Kurowskiej za życzliwość i  udo-
stępnienie archiwalnych fotografii z albu-
mów rodzinnych.

z chorobą Alzheimera. Warto zadbać, 
aby projektowana w  tym miejscu ku-
batura nie zdominowała historycz-
nego budynku. Można jeszcze apelo-
wać o  przemyślane decyzje i  posza-
nowanie historycznej substancji bu-
dynku i  jego otoczenia. Od ponad 
80 lat stanowi on bowiem istotny ele-
ment w krajobrazie tej części Otwoc-
ka. Ma wartość dokumentującą jeden 

Założone w 1996 r. Towarzystwo „Pro Museo”, mające na celu popularyza-
cję wiedzy o Krakowie, jego historii, kulturze i zabytkach oraz wspieranie 

działalności statutowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, skupia pra-
cowników i sympatyków tej placówki. W 2016 r. „Pro Museo” wydało książ-
kę autorstwa Piotra Hapanowicza, historyka, starszego kustosza w Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa, zatytułowaną Szkicownik krakowski. Ludzie 
– wydarzenia − zabytki. 

Książka stanowi zbiór pięćdziesięciu szkiców popularnonaukowych z dzie-
jów dziewiętnastowiecznego Krakowa. Punktem wyjścia każdego eseju jest 
ikonografia, pochodząca z kolekcji Muzeum Historyczne-
go Miasta Krakowa. Teksty do Szkicownika od 2004 r. 
ukazywały się m.in. na łamach „Spotkań z Zabytkami”; 
na potrzeby omawianej publikacji zostały zaktualizowa-
ne i uzupełnione. Specjalistyczne pojęcia z zakresu hi-
storii sztuki czy organizacji kościelnych objaśniono w na-
wiasach, a przy cytatach źródłowych zmodernizowano pi-
sownię. 

Książka składa się z czterech, uporządkowanych te-
matycznie rozdziałów. Pierwszy prezentuje bardziej 
i mniej znane postacie związane z Krakowem (m.in. Erika 
Dahlbergha, Józefa Dietla, Pawła Popiela, Henryka Jorda-
na, Józefa Szujskiego). 

W drugim rozdziale opisane zostały ciekawe wydarzenia z historii Krakowa 
(np. poświęcenie szabel Tadeusza Kościuszki i Józefa Wodzickiego w 1794 r., 
oswobodzenie Krakowa przez księcia Poniatowskiego w 1809, sypanie Kopca 
Kościuszki w 1820, wizyty w Krakowie księcia warszawskiego Fryderyka Au-
gusta w 1810, cesarza Franciszka Józefa I w 1851, arcyksięcia Rudolfa Habs-
burga w 1887 czy Karola I Habsburga w 1917 r.). 

Trzecia część z kolei przedstawia krakowskie zabytki (obiekty architekto-
niczne, w tym kościół Wszystkich Świętych, kaplicę św. Jana Chrzciciela w Prąd-
niku Czerwonym czy dwór Wodzickich na Piasku, oraz cenne artefakty, choć-

by tablicę cechową z wizerunkiem św. Eligiusza, tarczę ru-
ską wykonaną przez Józefa Hakowskiego, sztukaterię au-
torstwa Baltazara Fontany ze sceną „Strącenie Faetona”). 

Rozdział czwarty – Varia – zawiera dwa osobne arty-
kuły: Kraków w zapiskach dominikanina Martina Grune-
wega z przełomu XVI i XVII w. oraz Milicja Wolnego Mia-
sta Krakowa). 

Szkoda, że publikacji nie można kupić, nakład został 
przekazany do bibliotek uczelni, szkół, domów kultury. 
Planowane jest drugie wydanie książki, które trafi do dys-
trybucji księgarskiej. Wtedy będzie można wybrać się na 
spacer po Krakowie ze Szkicownikiem, na pewno pozwoli 
to odkryć miasto na nowo.

Spotkanie z książką

SZKICOWNIK	KRAKOWSKI
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Wokół jednego zabytku

Stolica Francji odegrała szcze-
gólną rolę w  ukształtowaniu 
się polskiej sztuki nowocze-
snej przełomu XIX i  XX  w., 

zwłaszcza w dziedzinie malarstwa. To 
jedyne w  swoim rodzaju miasto wol-
nych akademii i  niezależnych salo-
nów, gdzie dyskusje o sztuce toczono 
w  kawiarniach i  na bulwarach, a  za-
razem niespotykany tygiel kultur, na-
rodowości i  postaw twórczych, prze-
kładających się na wielki ferment ar-
tystyczny promieniujący na całą Eu-
ropę. W  mieście tym każdy arty-
sta miał szansę na sukces i międzyna-
rodową karierę, nawet jeśli był typo-
wym przedstawicielem paryskiej bo-
hemy, czyli klepał przysłowiową bie-
dę w słynnych dzielnicach Montmar-
tre i Montparnasse. Nic dziwnego, że 
do Paryża – od połowy XIX stulecia 
światowej stolicy sztuki – przyjeżdżali 
także Polacy, najczęściej rozczarowa-
ni akademickimi metodami naucza-
nia rodzimych uczelni (w warszaw-
skiej Klasie Rysunkowej czy krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych). Dla czę-
ści z nich pobyt nad Sekwaną okazy-
wał się pomysłem na dalsze artystycz-
ne życie, dla innych jedynie epizodem 
w poszukiwaniach własnego stylu. 

Do tych drugich należał Jan Stani-
sławski (1860-1907) – jeden z najwy-
bitniejszych polskich malarzy i  grafi-
ków, niekwestionowany mistrz pejza-
żu, który gatunek ten odkrył i nobili-
tował dla polskiej sztuki, wypracował 
w nim nowe jakości artystyczne i zre-
wolucjonizował jego nauczanie jako 
profesor krakowskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych. Zanim to jednak nastąpi-
ło, artysta przeżył swoją „paryską” 

przygodę, która z  przerwami trwa-
ła dziesięć lat, a  jedną z  jej pamiątek 
jest miniaturowa weduta „Pont Neuf 
w  Paryżu”, namalowana farbami olej-
nymi na desce o  wymiarach 15 na 
11,5 cm, którą w 2005 r. w paryskim 
Domu Aukcyjnym Boisgirard kupił 
kolekcjoner polskiej sztuki, mecenas 
kultury Krzysztof Musiał. Przywiózł 
on pracę do Polski i zaprezentował na 
objazdowej wystawie „Zapisy prze-
mian. Sztuka polska z kolekcji Krzysz-
tofa Musiała”, którą w  latach 2007- 
-2009 gościło osiem polskich muzeów 
i galerii sztuki, i w 2010 r., wraz z in-
nymi dziełami polskiej sztuki przed-
wojennej, przekazał w  wieloletni de-
pozyt Muzeum Miasta Łodzi. Minia-
tura wzbogaciła dział „Paryż – Mek-
ka artystów. Widoki miasta” – jeden 
z  piętnastu tematycznych gabinetów 
Galerii Mistrzów Polskich, gdzie jest 
prezentowana obok prac Olgi Bo-
znańskiej i Meli Muter. Na czym pole-
ga wartość i wyjątkowość tego obrazu, 
wzbudzającego zainteresowanie zwie-
dzających?

Jan Stanisławski przyjechał do 
Paryża w  1885  r. i  bawił tu podob-
no przez kilka wiosennych sezonów, 
z  przerwami na liczne podróże po 
Europie, do 1895  r. Do stolicy Fran-
cji przybył jako 25-letni kandydat 
nauk w dziedzinie matematyki, którą 
wcześniej studiował na Uniwersytecie 
Warszawskim i w Instytucie Technicz-
nym w  Sankt Petersburgu, by porzu-
cić ją dla malarstwa. Miał też za sobą 
cztery lata nauki w  Klasie Rysunko-
wej i  w  prywatnej pracowni Wojcie-
cha Gersona w  Warszawie oraz dwu-
letni epizod w Szkole Sztuk Pięknych 

w Krakowie, z których wyniósł akade-
micki rysunek oraz predyspozycje do 
literackości, nastrojowości i  symbo-
lizowania przedstawień. Europejską 
sztukę nowożytną i  współczesną znał 
z  Ermitażu – to podobno pod wpły-
wem wizyt w słynnej rosyjskiej galerii 
sztuki zrezygnował z naukowej karie-
ry dla niepewnego losu artysty. 

Paryż lat osiemdziesiątych XIX 
stulecia, w którym sztuka oficjalna, hi-
storyczno-alegoryczna zmaga się z re-
wolucją impresjonistyczną, a  do gło-
su dochodzą kolejne kierunki, jest ide-
alnym miejscem dla otwartego na eks-
peryment, obdarzonego wielkim tem-
peramentem, a przy tym głodnego no-
wych doświadczeń malarza i  rysow-
nika. Stanisławski rozpoczyna naukę 
w  pracowni akademika Carlousa-Du-
rana, popularnego portrecisty i  mala-
rza historycznego, założyciela Société 
Nationale des Beaux-Arts, które bę-
dzie inspiracją dla Towarzystwa Arty-
stów Polskich „Sztuka”. Naukę tę po-
rzuca jednak w 1888 r. i odtąd tworzy 
już samodzielnie miniaturowe pejza-
że, które sprzedaje po 10-20 franków 
– jak symboliczne były to sumy niech 
świadczy porównanie: dniówka pa-
ryskiego woźnicy wynosiła w  1890  r. 
5,75 franka, zaś praczki dwa fran-
ki. Podobnie jak przebywający w tym 
czasie w  Paryżu Józef Chełmoński, 
z którym Jan szczerze się zaprzyjaźnia 
i  prowadzi z  nim wielogodzinne dys-
puty o „czystym pejzażu”, maluje z pa-
mięci widoki polskiej i ukraińskiej wsi, 
a z licznych podróży, które w tym cza-
sie odbywa, przywozi krajobrazy wło-
skie, hiszpańskie, niemieckie, szwajcar-
skie. W tym okresie zmienia technikę 

Pont Neuf w Paryżu
na wystawie  
w Muzeum Miasta Łodzi

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

ZBIORY I ZBIERACZE

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2017           48



malowania na bardziej szkicową, eks-
presyjną, rozjaśnia też paletę barw, 
coraz częściej stosując efekt patrze-
nia „pod Słońce” – to oczywiście po-
kłosie zetknięcia się w Paryżu z twór-
czością impresjonistów i  postimpre-
sjonistów. Stanisławski nie ulega jed-
nak całkowicie modzie na luminizm, 
raczej wyciąga z niego własne wnioski 
i na ich bazie wypracowuje własny styl, 
silnie naznaczony tzw. słowiańską du-
szą i  temperamentem człowieka nie-
zależnego i bezkompromisowego. Być 
może to właśnie silny związek z ojczy-
zną, którą artysta często odwiedza, po-
zwala mu dystansować się do zmian 
bezustannie zachodzących we francu-
skiej sztuce i utwierdza w obranej dro-
dze – Jan postanawia poświęcić się pej-
zażowi, wyzwolonemu z  rodzajowo-
ści, historyzmu, literatury, rozumia-
nemu jako portret natury indywidual-
nie interpretowanej, odbieranej zmy-
słowo i  intuicyjnie, uosabiającej sta-
ny ludzkiej duszy. Aby umiejętnie od-
dać niuanse przyrody, należy być wraż-
liwym na kolor, przestrzeń i  światło 
uważnym obserwatorem, wybierają-
cym odpowiednie motywy i szczegóły 
krajobrazu, odpowiednio wykadrowa-
ne. Artysta nie unika płaskości w ob-
razie – to z kolei wpływ grafiki japoń-
skiej, z którą musiał zetknąć się w Pa-
ryżu – oraz secesyjnej dekoracyjności 
linii, którą operowały znane na pew-
no Stanisławskiemu rysunki Henri de 
Toulouse-Lautreca. Wszystkie te ce-
chy odnajdziemy w  miniaturze „Pont  
Neuf w  Paryżu”, zapewne jednym 
z  licznych widoków tego miasta, ja-
kie Jan namalował podczas swojego 
w nim pobytu. 

Obraz nie jest datowany, ale praw-
dopodobnie powstał po 1890  r., są-
dząc po nowatorskim, fotograficznym 
kadrze oraz ciekawie przełamanej, na-
syconej kolorystyce. Malowany drob-
nymi, jeszcze płaskimi pociągnięciami 
pędzla, pokazuje oglądany z  dalekiej 

perspektywy i  dość wysokiego punk-
tu widokowego fragment słynnego 
paryskiego mostu Pont Neuf – No-
wego Mostu, wzniesionego w  latach 
1578-1607, pod który kamień węgiel-
ny kładł Henryk III, Polakom znany 
jako Henryk Walezy. To jedna z trzy-
dziestu siedmiu tego typu konstruk-
cji, najstarsza zachowana i  przez wie-
ki niezmieniana – wszystkie elemen-
ty mostu są oryginalne, nawet drew-
niane słupy wspierające jego funda-
menty. Most składa się z  dwunastu 

kamiennych, półkoliście zakończo-
nych przęseł o łącznej długości 278 m 
i  wysokości 28 m – w  obrazie Stani-
sławskiego widzimy tylko dwa przę-
sła, w  tym jedno znajdujące się już 
na lewym brzegu. Artysta potrakto-
wał obiekt bardzo szkicowo, zama-
szystymi pociągnięciami pędzla odda-
jąc jego poszczególne elementy, a głę-
bię podkreślając subtelnym światło-
cieniem w  obrębie rozbielonych brą-
zów i  beży. Głównym bohaterem 
dzieła uczynił natomiast płynącą na 

| Jan Stanisławski, „Pont Neuf w Paryżu”, 1885-
-1895, olej, deska, wym. 15 x 11,5 cm, własność 
Krzysztofa Musiała

(fot. Bożena Szafrańska / Muzeum Miasta Łodzi)

...............................................................................
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pierwszym planie Sekwanę, w  której 
toni odbija się most wraz z  uwiecz-
nioną w  jego głębi, na dalszym pla-
nie, ciemną zabudową – fasadami do-
mów, malowanymi ekspresyjnymi, na-
chodzącymi na siebie plamami. Rów-
nie ekspresyjnie potraktowana zosta-
ła woda, ujęta dwoma liniami brze-
gowymi biegnącymi po przekątnych 
– co dodatkowo dynamizuje piono-
wą kompozycję. Ciekawym zabie-
giem jest też odważnie skadrowany na 
pierwszym planie fragment linii brze-
gowej w  lewym dolnym rogu, najbli-
żej oka widza – Stanisławski po mi-
strzowsku zróżnicował tu plany, pięk-
nie oddając przestrzeń, a  przy tym 
nie unikając dekoracyjności przed-
stawienia. Walor dekoracyjny doda-
je też dziełu oryginalna, drewniana 
ramka z  wężykowatym, jakby sece-
syjnym wzorem, miejscami ukruszo-
na – ramka umieszczona została w ko-
lejnej, większej, współczesnej oprawie 
na szarej tekturze za szkłem, zapew-
ne aby chronić pierwotną, francuską 
jeszcze obudowę przed zniszczeniem. 
Krzysztof Musiał nabył pracę już tak 
oprawioną. 

Co w  obrazie Stanisławskiego 
urzekło Krzysztofa Musiała? – „Po 
pierwsze, darzę sam most Pont Neuf 
osobistym sentymentem, a po drugie za-
wsze podobał mi się obraz Aleksandra 
Gierymskiego przedstawiający ten sam 
most. Skoro zaś nie mogłem nabyć dzie-
ła Gierymskiego [obraz jest własnością 
Muzeum Narodowego w Warszawie], 
to kupiłem – wcale nie gorszy moim 
zdaniem – obraz Stanisławskiego, ma-
lowany zresztą w tym samym okresie” – 
opowiada kolekcjoner. Rzeczywiście, 
obie prace wiele łączy: poza czasem 
powstania także sposób malowania 
wody i  architektury, efektowne roz-
bielenie palety i  swobodne operowa-
nie plamą koloru, ciekawy kadr wska-
zujący na znajomość dzieł impresjo-
nistów, pionowa, dynamiczna kom-
pozycja. Różni natomiast punkt oglą-
dania mostu – Gierymski malował 
go z  bliższej perspektywy, z  większą 
dbałością o  detale architektoniczne, 
także drugiego planu – oraz format. 
O wielkości Stanisławskiego świad-
czy minimalizm środków, za pomocą 

których namalował paryską wedutę, 
dążenie do syntetyzowania przestrze-
ni, niuanse kolorystyczne – a wszyst-
ko to w mikroskopijnym wręcz forma-
cie 15 na 11,5 cm! Niewielu pejzaży-
stów potrafiło (i  potrafi) oddać cha-
rakter miejsca, wrażenie chwili, na-
strój krajobrazu w  taki sposób. Au-
tor objawił się w tej kameralnej pracy 
jako niekwestionowany mistrz minia-
tury malarskiej, którą doprowadzi do 
perfekcji w  dalszej, dojrzałej krakow-
skiej już twórczości, do zabawy świa-
tłem i kolorem dodając symbolizowa-
nie widoków natury. I chociaż weduty 
będą marginesem jego twórczości, pa-
ryskie doświadczenia w uwiecznianiu 
architektury okażą się cenne przy por-
tretowaniu miast włoskich, Krakowa 
i Kijowa.

Na koniec warto przypomnieć, że 
naszego rodaka jako pierwsi doceni-
li Francuzi. Uznanie paryskiej krytyki 
i  odbiorców przyniosły mu miniatu-
rowe pejzaże z rodzinnych stron, któ-
rymi zadebiutował w 1890 r. na Salon 
du Champ de Mars. Podobno juro-
rzy tak zachwycili się pracami Polaka, 
który nie miał pieniędzy na oprawę 
i  wstawił wszystkie obrazki w  jedną 
wielką ramę, że na własny koszt opra-
wili poszczególne miniatury. Zainte-
resowanie nimi wśród kolekcjonerów 
musiało być spore, skoro słynny mar-
szand Adolphe Goupil, handlujący 
także pracami Józefa Chełmońskiego, 
zaproponował obu tym artystom ma-
lowanie na wyłączność – obaj wszak-
że odrzucili tę propozycję, wybiera-
jąc artystyczną niezależność, bardziej 
zgodną z ich temperamentem i stylem 
życia. Przed Stanisławskim pojawi-
ła się zresztą szansa na karierę w kra-
ju – w  1894  r. jego obraz „Wieczór”, 
wystawiony we Lwowie, zwrócił uwa-
gę polskich krytyków, a  rok później 
Wojciech Kossak zaprosił go do ma-
lowania partii pejzażowych w  pano-
ramie berlińskiej „Przejście przez Be-
rezynę”, które zachwyciły publiczność. 
Kolejnym sukcesem okazała się pano-
rama Jana Styki „Golgota”, przy któ-
rej Stanisławski pracował w  1896  r. 
we Lwowie, a  w  roku następnym, na 
zaproszenie Juliana Fałata, objął ka-
tedrę pejzażu w  reformowanej szkole 

krakowskiej, stając się jednym z  naj-
ważniejszych profesorów w historii tej 
uczelni, od 1900  r. Akademii Sztuk 
Pięknych. 

Dzieła takie, jak „Pont Neuf w Pa-
ryżu” każą raz jeszcze zastanowić się, 
jak potoczyłaby się kariera Jana Stani-
sławskiego, gdyby nie dotarł do stoli-
cy Francji i  nie przyswoił sobie zdo-
byczy impresjonizmu. Zdaniem ba-
daczy współczesnych, pobyt w  Pary-
żu nie wpłynął na zmianę jego zain-
teresowań i  fascynacji krajobrazem, 
może nawet umocnił je dzięki przy-
jaźni z  Chełmońskim oraz innymi 
przebywającymi tam polskimi mala-
rzami. Natomiast zdaniem przyjacie-
la artysty z rodzinnych stron, Rosjani-
na Michała Niesterowa, Paryż wywarł 
na Janie „wpływ olbrzymi”, równowa-
żony przez ścisły związek z  ojczyzną. 
– „W jego sztuce tkwiła taka głębia 
uczuć, melancholia słowiańska, która 
tak słodko sączy się w serce” – pisał Nie-
sterow we wspomnieniu po nieocze-
kiwanej śmierci przyjaciela w  1907  r. 
– „Szczęśliwy naród! Jasna i promien-
na przyszłość kraju, gdzie bywają lu-
dzie podobni zmarłemu, kochającemu 
gorąco Ojczyznę i Sztukę miłością czyn-
ną, twórczą, piękną. Skarby ich ducha 
są nieprzebrane za życia, a  gdy ci do-
brzy siewcy zejdą ze swej niwy, z owo-
ców poznacie ich” („Sztuki Piękne” 
z 15 XII 1924 r. – przedruk rękopisu 
z 1909 r.).

Przypadająca w  tym roku 110. 
rocznica śmierci Jana Stanisławskiego, 
artysty wciąż wzbudzającego wielkie 
emocje wśród kolekcjonerów, badaczy 
i publiczności, to doskonały moment, 
aby zastanowić się nad jej nieprze-
mijającym fenomenem, wartościa-
mi i  współczesnym oddziaływaniem. 
Wielbicieli tej kameralnej formatowo, 
ale wielkiej duchem sztuki Muzeum 
Miasta Łodzi zaprasza do obejrze-
nia wystawy czasowej „Jan Stanisław-
ski – Mistrz młodopolskiego pejzażu”, 
czynnej do 25 czerwca br. w Aneksie 
Jednego Mistrza, ostatniej z  prezen-
tacji dopowiadających ofertę Galeria 
Mistrzów Polskich, która w tym roku 
kończy działalność. 

Monika Nowakowska 

.........................................................................................................................................
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Autor opisując dziadka wspo-
mniał również o  prezencie ślubnym, 
który w  1946  r. wręczyła mu Zo-
fia Meisner (1891-1962), najstarsza 
wnuczka Teodora. Otrzymał od niej 
wówczas złożony z pięciu elementów 
srebrny komplet śniadaniowy. Był to 
piękny dar, którego szczególna war-

tość wiązała się z  przekazem o  jego 
pochodzeniu. Przez kolejne lata ser-
wis znajdował się w Brwinowie, pod-
warszawskiej siedzibie Wernerów. 
Wciąż był używany w  czasie rodzin-
nych spotkań, a  opowieść o  „mi-
strzowskim” rodowodzie przekazywa-
no kolejnemu pokoleniu. 

Obecnie komplet został włączony 
do kolekcji sreber Muzeum Warszawy 
i jest jednym z najcenniejszych obiek-
tów w tym bogatym, liczącym ponad 

500 numerów inwentarzowych zespo-
le. W  zbiorach publicznych nie ma 
dzieła z warszawskiego warsztatu złot-
niczego o takim charakterze. Komplet 
należy do wyrobów ekskluzywnych, 
przewyższających jakością wykończe-
nia i  bogactwem dekoracji typową 
ofertę złotniczą. Poziom opracowania 

i  zastosowane techniki ukazują skalę 
możliwości warsztatowych i  projek-
towych wybitnego złotnika. Ponadto 
należy dodać, że dotychczas w  zbio-
rach muzeum nie było pełnego ze-
stawu korpusowego z  warszawskiego 

Wyroby złotnicze
Augusta Teodora Wernera

W 2016 r. Muzeum War-
szawy, dzięki finanso-
wemu wsparciu Mi-
nistra Kultury i  Dzie-

dzictwa Narodowego, zakupiło od ro-
dziny spadkobierców warszawskiego 
złotnika i przemysłowca Augusta Teo-
dora Wernera srebrny komplet śnia-

daniowy. W  skład serwisu wchodzi 
imbryk, dzbanek do kawy, cukierni-
ca, mlecznik i paterka. Komplet został 
wykonany około 1860  r. i  jest iden-
tyfikowany przez rodzinę jako maj-
stersztyk (praca czeladnika wyzwala-
jącego się na mistrza) Augusta Teo-
dora Wernera. Wzmianka o  tym ze-
stawie znalazła się w  książce Korze-
nie, w której Stanisław Werner (1914-
-2013), wnuk Teodora, spisał życiory-
sy swych przodków. 

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

1 | Komplet śniadaniowy Augusta Teodora 
Wernera, Warszawa, ok. 1860, srebro, kość 
słoniowa, repusowanie, odlewanie, cyzelowanie, 
złocenie

.............................................................................. 
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warsztatu złotniczego. Ze względu 
na zawirowania wojenne większość 
srebrnych kompletów ze stołecznych 
pracowni uległa zniszczeniu lub roz-
proszeniu, dlatego też współcześnie 
zazwyczaj można zdobyć tylko osa-
motnione imbryki czy mleczniki da-
jące jedynie posmak niegdysiejszych 
serwisów.

Zakupiony przez Muzeum War-
szawy komplet śniadaniowy Werne-
ra na początku 2017 r. został poddany 

konserwacji, w  czasie której oczysz-
czono jego powierzchnię (zdjęcie 
ukazuje jego stan sprzed konserwacji), 
a  następnie umieszczono go w  Gabi-
necie Sreber i  Platerów na odnowio-
nej wystawie głównej w  siedzibie na 
Rynku Starego Miasta. Jest on pre-
zentowany wśród innych sreber zna-
kowanych przez Wernera, których na 
wystawie znajduje się ponad dwadzie-
ścia. Wśród nich można obejrzeć rów-
nież te, których zdjęcia dołączono do 
niniejszego artykułu.

Imbryk, dzbanek, mlecznik, cu-
kiernica i  patera, wchodzące w  skład 
zakupionego niedawno kompletu, sy-
gnowane są znakiem imiennym Mal-
cza oraz jego znakiem warsztatowym, 
czyli kotwicą w owalu. August Teodor 
Werner szlify zawodowe zdobywał 
właśnie w  warsztacie tego wybitnego 
warszawskiego złotnika i  to u  niego 
wykonywał swoją pracę mistrzowską. 
Ucznia i nauczyciela łączyły więzy ro-
dzinne – żona Karola Filipa Malcza 

(1797-1867) Rozyna Karolina (1804- 
-1891) była siostrą Jana Bogobojnego 
(1795-1861), ojca Teodora. 

Teodor był już trzecim pokole-
niem Wernerów, które związało swe 
życie prywatne i  zawodowe z  War-
szawą. Jako pierwszy przybył do mia-
sta Samuel Fryderyk (1761-1836), fa-
brykant mydła urodzony w  Obrzyc-
ku. Ojciec Samuela, Christian, oby-
watel Obrzycka, urodził się w Lands-
bergu nad Wartą (obecnie Gorzów 
Wielkopolski), zaś dziadek Krzysztof, 

również mieszkaniec Obrzycka, uro-
dził się w Skwierzynie. Z tego krótkie-
go zestawienia wynika, że w pierwszej 
połowie XVIII w. przodkowie Teodo-
ra związani byli z  terenami znajdują-
cymi się niedaleko granicy Branden-
burgii i  Polski. Rodzina była wyzna-
nia ewangelicko-augsburskiego.

August Teodor urodził się 13 
kwietnia 1836 r. Jego matka − Maria 
z  domu Hellwig zmarła, gdy miał 16 
lat. Werner po zakończeniu terminu 

złotniczego w  zakładzie wuja Malcza 
wybrał się w  latach pięćdziesiątych 
w  podróż, w  czasie której miał udo-
skonalać nabyte umiejętności zawo-
dowe. Wędrówkę odbywał w towarzy-
stwie Jana Łopieńskiego (późniejsze-
go znakomitego brązownika) i  Ada-
ma Czajkowskiego (platernika). Dal-
szą wiedzę złotniczą zdobywał w Kra-
kowie, a następnie w Wiedniu i Pary-
żu. Nie można dokładnie stwierdzić, 
ile trwała nauka, wiadomo jednak, 
że w  1857  r. Teodor był z  powrotem 

2 3
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w  Warszawie i  ponownie pracował 
w warsztacie wuja, tym razem jednak 
już jako kierownik. Około 1860 r. wy-
zwolił się na mistrza, a w 1864 r. prze-
jął zakład Malcza. 

W wieku 28 lat Werner został 
właścicielem funkcjonującej od 36 
lat fabryki, której wyroby były po-
wszechnie znane i  cenione, i  w  któ-
rej w  1856  r. zatrudniano 46 osób. 
Renoma malczowskich sreber z  jed-
nej strony ułatwiała dalsze funkcjo-
nowanie firmy, z drugiej stawiała no-
wemu właścicielowi wysoko ustawio-
ną poprzeczkę oczekiwań klientów. 
Werner rozpoczął działalność pod sta-
rym szyldem, ale w  nowej lokaliza-
cji. W  wyniku wyburzeń domów na 
Krakowskim Przedmieściu sklep złot-
niczy w  1864  r. został przeniesiony 
do domu Karola Beyera na Krakow-
skim Przedmieściu numer hipotecz-
ny 412a. 

W początkowym okresie nazwi-
sko byłego właściciela wciąż widnia-
ło na wykonywanych wyrobach. Wer-
ner znak imienny Malcza stosował 

do 1871  r. W  świadomości klientów 
przedmioty sprzedawane w nowej lo-
kalizacji były malczowskie, np. „Ku-
rier Warszawski” w  maju 1865  r. in-
formował o „przepysznej wystawie wy-
robów złotniczych [...], a  mianowicie 
w pracowniach pod słynną firmą P. Ka-
rola Malcza”. W 1866 r. w „Kurierze” 
zamieszczono opis wyrobów wykona-
nych w  „fabryce P. Malcza [...]. Przy 
sposobności [nadmieniono], że fabryka 
rzeczona stanowiąca od lat dwóch wła-
sność P. Teodora Wernera, wysoko wy-
kształconego w  sztuce złotniczej i  zna-
nego z wytwornych prac swoich, samo-
istnie jest prowadzona zatrzymując fir-
mę P. Malcza, jako pierwotnego jej za-
łożyciela”. Werner świadomy tego, jak 
wielką moc ma nazwisko jego wuja, 
bardzo długo na nie się powoływał 
i  na haśle kontynuacji dobrych tra-
dycji budował prestiż zakładu. Nawet 
gdy wprowadził (od 1871 r.) na wyro-
bach własny znak imienny („T. Wer-
ner i  Ska”), to i  tak w  latach osiem-
dziesiątych w anonsach wciąż umiesz-
czał formułkę „Fabryka Wyrobów 

Srebrnych T. Wernera i Spółki dawniej 
Karola Malcza”. Słowo „Spółka” wy-
bijane na srebrach i  zawarte w  rekla-
mach ujawniało kolejną zmianę, któ-
ra dokonała się w funkcjonowaniu fa-
bryki.

 Początków przekształceń statu-
su prawnego zakładu należy szukać 
w  wydarzeniu z  prywatnego życia 
Teodora Wernera. 30 lipca 1864 r. za-
ślubił on Albertynę Wilhelminę, cór-
kę Wincentego Norblina, właścicie-
la dobrze prosperującego zakładu pla-
terniczego. W  1865  r. ojciec przeka-
zał fabrykę swym dzieciom: Alberty-
nie Wernerowej i Ludwikowi Norbli-
nowi. Szwagrowie zawiązali spółkę, 
a ich wzajemne relacje z biegiem czasu 
coraz bardziej się zacieśniały. W Prze-
wodniku Warszawskim Informacyj-
no-Adresowym na rok 1869 podano, 
iż fabryka Wernera mieści się przy ul. 
Chłodnej pod numerem hipotecznym 
933, czyli na terenie fabryki Norblina. 
W tym czasie Werner prowadził jesz-
cze oddzielny sklep na Krakowskim 
Przedmieściu 412a, jednak w  rekla-
mie z  1878  r. widnieje już nowy ad-
res, wspólny z  Norblinem, na Kra-
kowskim Przedmieściu nr  hipotecz-
ny 444. Po przejęciu w 1882 r. fabryki 
Braci Buch wspólnicy zmienili adres 
na ul. Żelazną 19 (Werner w  1885  r. 
podał jeszcze adres na ul. Chłod-
nej  3). W  1893  r. powołano Towa-
rzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych 
Norblin, Bracia Buch i  T. Werner, 
w  którym Teodor posiadał 500 akcji 
(podobnie jak Norblin). W tym cza-
sie w  zakładzie pracowało 400 osób, 
w kolejnych latach zatrudnienie wciąż 
wzrastało. W  ramach spółki Wer-
ner wytwarzał srebra, sygnując je wła-
snym znakiem imiennym i  znakiem 
warsztatowym, czyli malczowską ko-
twicą w  owalu. Pod własnym nazwi-
skiem brał również udział w licznych 
wystawach, na których zdobywał na-
grody za prezentowane srebra. Wśród 
zdobytych wyróżnień znalazły się: 
brązowy medal z  wystawy w  Peters-
burgu z  1870  r., odznaczenie z  Wy-
stawy Rolniczo-Przemysłowej w War-
szawie w  1876  r. (komitet wystawy 
nie otrzymał pozwolenia na rozdawa-
nie medali czy listów pochwalnych), 

ZBIORY I ZBIERACZE
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2-4 | Inne 
obiekty Augusta 
Teodora Wernera 
w zbiorach 
Muzeum 
Warszawy: 
patera, 1889, 
srebro odlewane, 
tłoczone, 
złocone, 
cyzelowane (2), 
podstawa do 
patery, 1899- 
-1904, srebro 
odlewane (3), 
buliera, 1886, 
srebro wybijane, 
wyoblone, 
odlewane, 
grawerowane, 
kość słoniowa (4) 
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srebrny medal z  Przemy-
słowo-Artystycznej Wysta-
wy w Moskwie w 1882 r., dy-
plom uznania (nagroda głów-
na) z  wystawy wyrobów rze-
mieślniczych oraz przedmio-
tów wchodzących w  zakres 
handlu wywozowego w  War-
szawie w  1890  r. W  1889  r. 
Werner (wraz z  Norblinem) 
otrzymał na Międzynarodo-
wej Wystawie w  Paryżu me-
dal złoty „jako uznanie za czy-
ny filantropijne w  kl. ekon. za 
cele filantropijne dla swoich ro-
botników”. 

Wśród rozwiązań ekono-
micznych służących pracownikom 
należy wymienić: kasę oszczędno-
ści, ochronkę dla dzieci, aptekę, sta-
łego lekarza i  felczera zakładowe-
go, legaty oraz dywidendy na rocz-
ne zapomogi dla robotników, zapo-
mogi dla wdów, zapomogi w  cza-
sie choroby w  wysokości 1/3 zarob-
ków, wsparcia dla sierot po robotni-
kach oraz fundusz emerytalny. Wer-
ner wraz z  żoną w  1889  r. z  okazji 

jubileuszu ślubu oraz zawiązania spół-
ki przeznaczyli na te cele sumę 35 000 
rubli. Angażując się w działania filan-
tropijne, Werner przeznaczył też np. 
w 1893 r. 1500 rubli na budowę przy-
tułku dla rzemieślników i robotników 
fabrycznych, a od 1888 r. płacił rocz-
ną składkę w  wysokości 100 rubli na 
dom sierot po robotnikach. Uczest-
niczył również w  działaniach mają-
cych służyć rozwojowi warszawskiego 

rzemiosła i  przemysłu, np. 
był jednym z  reprezentantów 
prawnych istniejącego w  la-
tach 1892-1898 Bazaru War-
szawskiego – spółki mającej 
ułatwiać zbyt towarów rze-
mieślniczych. Według słów 
zawartych w  „Tygodniku Ilu-
strowanym” „największą za-
sługę [Wernera] stanowi sta-

ranie o podniesienie naszego złotnictwa 
artystycznego i on-to głównie walczy od 
lat dwudziestu o przeszczepienie go na 
nasz grunt, uszlachetnienie i postawie-
nie na wysokości sztuki”. 

Werner zmarł 20 maja 1902  r. 
w wieku 66 lat. Jego grób znajduje się 
na Cmentarzu Ewangelicko-Refor-
mowanym w Warszawie.

Monika Siwińska

5 | Papierośnica, 1891, srebro 
wytłaczane, grawerowane, złocone

(wszystkie obiekty w zbiorach Muzeum 
Warszawy, fot. 1. − Igor Oleś, Adrian 
Czechowski, 2-5 − Skanery Niewiarygodne)
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Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, 
znana pod angielskim skrótem UNESCO, otacza szczególną ochroną wy-

brane obiekty kulturowe, a więc utworzone przez człowieka, oraz przyrodni-
cze, czyli będące dziełem natury. Owe cenne dla całej ludzkości obszary i bu-
dowle figurują na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i cieszą się ogrom-
ną popularnością wśród turystów. Świadomość potrzeby ochrony material-
nych pamiątek przeszłości można uznać za powszechną, niestety, nie moż-
na tego powiedzieć o ochronie dziedzictwa niematerialnego. Aby nobilitować 
tę część dziedzictwa ludzkości stworzona została Lista Niematerialnego Dzie-
dzictwa. Składa się ona z dwóch spisów: Listy Reprezentatywnej Niematerial-
nego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości i Listy Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego Wymagającego Pilnej Ochrony. 

W 2015 r. warszawskie wydawnictwo SBM wydało al-
bum Skarby kultury UNESCO. Lista dziedzictwa niemate-
rialnego, który przypomina i porządkuje wiadomości o za-
bytkach znajdujących się w pierwszym spisie. Publikacja, 
z tekstami autorstwa Koryny Dylewskiej i 240 ilustracjami, 
podzielona została na rozdziały odpowiadające obszarom 
geograficznym: Afryka, Ameryka Łacińska, Azja i Oceania, 
Europa, kraje arabskie.

W rozdziałach tych przedstawiono w porządku alfa-
betycznym kraje, a w ich obrębie opisano lokalne prak-
tyki związane z budowaniem poczucia tożsamości społe-
czeństw, wspólnot, a czasem kilkunastu osób, ukazujące 
ich różnorodność i przypominające o ich wartości. Obrzę-
dowe tańce afrykańskie, tradycje szamanów kolumbijskich, 

chińska kaligrafia, andaluzyjskie flamenco, system lokalnego prawa w wielu 
krajach – to tylko wybrane przykłady z całego bogactwa prezentowanej w al-
bumie różnorodności kulturowej. 

Obecnie żadna z list niematerialnego dziedzictwa nie zawiera polskich za-
sobów. Ratyfikowana przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. nakłada na państwa obowią-
zek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa znajdujących się na ich tery-
toriach. Zadanie to wykonuje w Polsce Narodowy Instytut Dziedzictwa, który 
tworzy krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Znajdują się 
na niej rusznikarstwo artystyczne i historyczne – wyroby według tradycyjnej 
szkoły cieszyńskiej, szopkarstwo krakowskie, pochód Lajkonika, flisackie tra-

dycje w Ulanowie, procesja Bożego Ciała w Łowiczu, język 
esperanto, umiejętność wytwarzania i praktyka gry na ko-
zie (dudy podhalańskie), hafciarstwo kaszubskie szkoły żu-
kowskiej, sokolnictwo, polskie tańce narodowe, uroczysto-
ści ku czci św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt, tra-
dycyjna technika ludwisarska Felczyńskich w Taciszowie, 
przywołówki dyngusowe w Szymborzu, gwara warmińska, 
zabawkarstwo żywiecko-suskie, bartnictwo, nadbużańskie 
tradycje tkackie. Być może w następnym wydaniu albumu 
prezentującego Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO 
można będzie oglądać zdjęcia polskich tradycyjnych obrzę-
dów czy lokalnych wyrobów.

Publikację Skarby kultury UNESCO można nabyć (cena: 
59 zł) w księgarniach oraz w Wydawnictwie SBM (www.wy-
dawnictwo-sbm.pl).

Spotkanie z książką

SKARBY	KULTURY	UNESCO
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praktykę u  pierwszego warszawskie-
go platernika Jana Baptysty Cerisy’e-
go przy ul. Długiej. Specjalnością za-
kładu były platerowane żelazne ozdo-
by do powozów i dekoracji wyrobów 
rymarskich. Skończywszy naukę u mi-
strza, Norblin wyruszył w podróż cze-
ladniczą, którą jednakże musiał prze-
rwać z  powodu śmierci pryncypała. 
Po powrocie do Warszawy w  1831  r. 
poślubił wdowę po mistrzu – Hen-
riettę Leopoldynę z Vorbrodtów (cór-
kę fabrykanta ciągnionego złota), zy-
skując z  wianem dobrze prosperu-
jący warsztat. W  1834  r. zakład z  9 
pracownikami został przeniesiony 
do większych pomieszczeń przy ul. 
Chłodnej 933, z czasem na posesji po-
budowano również dom mieszkalny.

W 1839 lub 1843 r. (są różne prze-
kazy) Norblin podjął ścisłą współpra-
cę z  dawnym czeladnikiem Cerisy’e-
go, Janem Wilhelmem Fryderykiem 
Meylertem, tworząc Fabrykę sztuć-
ców maszynowych oraz wszelkich wy-
robów platerowanych i  galwanicz-
nych pod nazwą Norblin & Co. Co 
ważne, wierząc w  przyszłość plater-
nictwa, intensywnie rozszerzał asor-
tyment. Staranność wykonania oraz 
atrakcyjność przedmiotów, bezbłęd-
nie naśladujących srebra przy jak-
że korzystnej cenie, sprawiły, że już 
w 1841 r. na Wszechrosyjskiej Wysta-
wie w Petersburgu norblinowskie pla-
tery otrzymały złoty medal. Uznanie 
zyskały prezentowane w  1845  r. na 
Wystawie przemysłowej w Warszawie 

Norblin, Bracia Buch i Werner 
– wizjonerzy warszawskiego 
platernictwa

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

W zeszłorocznym nu-
merze „Spotkań z Za-
bytkami” (nr 11-12, 
2016) ukazał się tekst 

o warszawskich platernikach, wielkich 
mistrzach drugiego planu – braciach 
Hennebergach. Przedmioty wypro-
dukowane w  utworzonej przez nich, 
trzeciej co do wielkości fabryce pla-
terów w  Warszawie do dziś goszczą 
w niejednej szufladzie starego kreden-
su obok wyrobów norblinowskich czy 
fragetowskich.

Kontynuując opowieść o  wiel-
kich mocarzach warszawskiego prze-
mysłu metalowego, nie sposób zapo-
mnieć o innych potentatach i założo-
nej przez nich firmie popularnie za-
pisanej w pamięci mieszkańców ziem 
polskich i Cesarstwa Rosyjskiego jako 
Norblin, Bracia Buch i  Teodor Wer-
ner. Podwaliny pod wielkość i  sławę 
tego biznesu położył Wincenty Kon-
stanty Norblin – syn Jana Aleksan-
dra Norblina, prowadzącego wspól-
nie z Francuzem Gregoirem w pierw-
szej ćwierci XIX w. w Warszawie pra-
cownię brązowniczą, i  wnuk sławne-
go Jana Piotra Norblina, francuskiego 
malarza, pozostającego w służbie Ada-
ma Kazimierza Czartoryskiego. Win-
centy Norblin urodził się w  1808  r. 
w  Paryżu, ale już jako jedenastola-
tek pojawił się w  Warszawie. Począt-
kowo uczył się w warsztacie ojca, aby 
w  1823  r. rozpocząć samodzielną 

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

1 | Pierwsza siedziba firmy pod nazwą Norblin & 
Co. przy ul. Chłodnej 933 w Warszawie
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naczynia: „kosz z  kwiatami na postu-
mencie w  guście świątyni jakiej, oraz 
żyrandole i  przedmioty toaletowe”, 
co odnotował „Kurier Warszawski” 
(nr 170, 1845, s. 183). W ofercie znaj-
dowały się wtedy również świeczni-
ki, nakrycia stołowe i sztućce, a także 
przedmioty do sprawowania kultu. 

Śmierć Meylerta w 1862 r. nie zde-
stabilizowała kondycji przedsiębior-
stwa, niemniej jednak Wincenty Nor-
blin podjął decyzję o  wycofaniu się 
i  przekazaniu firmy swoim dzieciom, 
Ludwikowi i  Albertynie. Ludwik od 
lat przygotowywał się do przejęcia za-
kładu, kończąc szkołę handlową oraz 
praktykując w kraju i za granicą. Jego 
siostra w  1864  r. poślubiła Teodora 
Wernera, złotnika, ucznia wielkiego 
warszawskiego mistrza – Karola Mal-
cza, co sprawiło, że zarządzaniem ro-
dzinną spółką zajęło się dwóch kom-
petentnych przedsiębiorców. Przeka-
zy rodzinne podają, że Teodor Werner 
i  Ludwik Norblin byli ludźmi wiel-
ce energicznymi i  przedsiębiorczymi. 
Od 1864 r. firma działała pod nazwą 
Norblin i  Spółka, obok Fabryki Wy-
robów Złotych i Srebrnych T. Werne-
ra dawniej Karola Malcza, łącząc pro-
dukcję platerniczą i złotniczą, zacho-
wując przy tym autonomię nazw firm. 
Każda z nich anonsowała swoją dzia-
łalność pod własną, dobrze kojarzącą 
się publiczności marką. 

Pozostawimy na chwilę dynamicz-
ny duet i  przeniesiemy się do Peters-
burga u progu XIX w. W 1809 r. nie-
mieccy przemysłowcy o  nazwisku 
Buch (być może było ich dwóch) za-
łożyli tam wytwórnię guzików i  pla-
terowanych ozdób mundurowych. 
Około 1860  r. przenieśli część swo-
jej działalności do Warszawy, zaku-
pując wytwórnię niemieckiego przed-
siębiorcy Gustawa Hennigera przy ul. 
Żelaznej. Istniejący od 1830 r. zakład 
Hennigera prowadził intratną pro-
dukcję przedmiotów z  tzw. nowego 
srebra. Były to sztućce, naczynia stoło-
we, galanteria oraz przedmioty do de-
koracji powozów i  koni. Nowe miej-
sce przyczyniło się do rozbudowa-
nia asortymentu przez wprowadzenie 
tzw. stołowizny również i w zakładzie 
Braci Buch. Śmiałe decyzje handlowe 

zaowocowały wyróżnieniami i nagro-
dami, z  których najcenniejsza przy-
znana została firmie w 1872 r. Przed-
siębiorstwo prowadzące działalność 
w dwóch miastach: w Petersburgu ist-
niała Uprzywilejowana Fabryka śrub, 
guzików i  drutu żelaznego, a  w  War-
szawie Fabryka wyrobów Alfenido-
wych i  Melchiorowych, odznaczone 
zostało na wystawie w  Moskwie naj-
wyższym odznaczeniem dla wyrobów 
rzemieślniczych. Wyróżnienie to po-
zwalało, aby na przedmiocie obok sy-
gnatury wytwórcy widniał nobilitują-
cy znak z herbem cesarstwa, upoważ-
niający producenta do nazywania się 
dostawcą dworu cesarskiego. Poten-
cjalny nabywca zyskiwał tym samym 
pewność, że kupuje przedmioty mod-
ne, starannie wykonane, najwyższej 

jakości. Niestety, zakład tracił prawo 
używania tego znaku w  chwili prze-
kształceń własnościowych.

W 1882 r. zbiegły się ścieżki war-
szawskich i niemieckich przedsiębior-
ców. Spółka zarządzana przez Nor-
blina i  Wernera kupiła fabrykę Bra-
ci Buch, a  przenosiny trwały do lip-
ca 1884 r., od kiedy to wszystkie firmy 
działały już pod wspólnym adresem 
przy ul. Żelaznej jako Połączone Fa-
bryki Wyrobów Platerowanych Nor-
blin i  S-ka i  Bracia Buch. Niezależ-
nie pojawiały się anonse informujące 
o produkcji złotniczej spółki T. Wer-
nera, również z  siedzibą przy ul. Że-
laznej.

Bilans działalności w  ostatnim 
dwudziestoleciu XIX  w. był nadzwy-
czaj korzystny dla spółki. Rozwinę-
ła ona sieć sklepów na ziemiach pol-
skich i  Cesarstwa Rosyjskiego (War-
szawa, Lublin, Płock, Charków, Wil-
no, Kijów, Ryga, Niżny Nowogród), 
znacznie rozszerzyła ofertę, o  czym 
informowały publikowane katalogi, 
jej towary były rozpoznawalne i śmia-
ło konkurowały z  platerami najwięk-
szego rywala – Frageta. Ciekawym 
wyzwaniem były pojedyncze zamó-
wienia dla indywidualnych odbior-
ców. W pracowni T. Wernera powsta-
wały srebrne dzieła, takie jak: taca 
w  oprawie neogotyckiej dla biskupa 
diecezji płockiej, taca wykonana na 
przyjazd Aleksandra II do Warsza-
wy, srebra stołowe na wystawę w Mo-
skwie, do których modele projekto-
wał Jan Kryński, czy puchary nagro-
dowe. Norblin mógł się chwalić cy-
borium z brązu pozłacanego, wykona-
nym dla kościoła św. św. Piotra i Pawła 

2 | Grób małżonków Wincentego i Henrietty 
Norblinów na Cmentarzu Ewangelicko- 
-Augsburskim w Warszawie

3 | Portret Ludwika Norblina, drzeworyt Józefa 
Holewińskiego wg fotografii Francesco Pesce 
w Neapolu („Kłosy”, nr 1258, 1889, s. 1)

4 | Portret Teodora Wernera, drzeworyt Edwarda 
Nicza wg fotografii Jana Mieczkowskiego 
w Warszawie („Kłosy”, nr 1258, 1889, s. 1)

5 | Zabudowania firmy Towarzystwo Akcyjne 
Fabryk Metalowych Norblin, Bracia Buch 
i T. Werner w Warszawie, po 1893 r.

...............................................................................
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w Warszawie (dzisiaj św. Barbary) i re-
produkowanym na łamach „Tygodni-
ka Ilustrowanego” w  1884  r. Bogac-
two i  różnorodność oferty doskonale 
obrazują katalogi firmowe zachowane 
i dostępne w zasobach Biblioteki Na-
rodowej czy w zbiorach muzealnych.

Ostatni akt przekształceń rozpo-
czął się w  1893  r., kiedy to powstało 
Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalo-
wych pod firmą Norblin, Bracia Buch 
i  T. Werner. Jest to również moment 

znaczącego rozszerzenia profilu dzia-
łalności, co pozwoliło Towarzystwu 
stać się potęgą przemysłu metalowego 
na ziemiach polskich u schyłku XIX w. 
Obok głównego dotychczas asorty-
mentu przedmiotów powszechnego 
użytku (sztućce i nakrycia stołowe, ga-
lanteria, naczynia do sprawowania kul-
tu) rozwijała się dynamicznie produk-
cja na potrzeby przemysłu (blachy, 
druty, rury). Marginalizowana, zda-
wałoby się, wytwórczość platerów nie 

traciła jednak na jakości, co potwier-
dzały nagrody uzyskane w latach 1882- 
-1913. Na wystawie w  Niżnym No-
wogrodzie w 1896 r. przyznane zosta-
ło firmie powtórnie prawo do oznacza-
nia wyrobów herbem imperium rosyj-
skiego – dwugłowym orłem cesarskim. 
Znak ten widniał na wyrobach Norbli-
na i Bucha do 1918 r.

Lata pierwszej wojny świato-
wej boleśnie doświadczyły przedsię-
biorstwo. Część maszyn i  surowców 

ZBIORY I ZBIERACZE
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ewakuowano bezpowrotnie w  głąb 
Rosji. Niemniej jednak zaraz po 
zakończeniu działań wojennych, 
z  uwagi na zróżnicowany pro-
fil produkcji, odbudowa potencja-
łu firmy przebiegała dość sprawnie. 

Platery do 1939  r. pozostały istotną 
częścią oferty. W  trosce o  zadowo-
lenie klienta zadbano o  dostosowa-
nie zarówno wzornictwa, jak i  asor-
tymentu do potrzeb w nowej rzeczy-
wistości. Nie sposób w  tym miejscu 

nie wspomnieć o  takich projektan-
tach na usługach platernictwa, jak 
Julia Keilowa czy Wojciech Jastrzę-
bowski, którzy mieli istotny wpływ 
na nadanie nowej formy przedmio-
tom. Oszczędne w  detalu i  dekora-
cji, uproszczone w  formie utensylia 

stołowe w  stylu art déco na nowo 
podbiły serca klientów. W tym miej-
scu, niestety, kończy się zaszczytna 
historia tej części działalności firmy. 
W październiku 1939 r. fabryka, za-
jęta przez Niemców, została ograbio-
na z  maszyn i  surowców, wywiezio-
nych tym razem na Zachód. Podję-
ta w  niewielkim stopniu produkcja 
platerów była reglamentowana, po-
zostałą wytwórczość podporządko-
wano potrzebom wojska. Co praw-
da po wyzwoleniu dawna polska za-
łoga częściowo uruchomiła maszy-
ny, ale od 1948  r., po upaństwowie-
niu zakładów w  ramach Zjednoczo-
nych Zakładów Metali Nieżelaznych 
z siedzibą w Katowicach, działalność 
ta miała już zupełnie inny charakter.

Dziś platery norblinowskie sta-
ły się podstawą niejednej prywat-

nej kolekcji, trafiły również do mu-
zeów, zatrzymując zaklętą w  atrak-
cyjnej formie pamięć o  twórczości 
wielu pokoleń warszawskich plater-
ników.

Joanna Paprocka-Gajek

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

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

6 | Reklama firmy 
z ok. 1935 r. (własność 
prywatna)

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

7 | Katalog firmy Towarzystwo Akcyjne Fabryk 
Metalowych Norblin, Bracia Buch i T. Werner 
w Warszawie, strona z ofertą naczyń do 
sprawowania kultu, po 1930 r. (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej)

(ilustracje: 1, 5 – Cyfrowe Archiwum Woli, 2 – fot. 
Joanna Paprocka-Gajek, 3, 4, 7 – Biblioteka Narodowa)
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Skirmunttowej (1827-1874), pierw-
szej Polce, która w XIX w. zajęła się na 
poważnie rzeźbą.

Ta urodzona w  Kołodnem pod 
Pińskiem na dzisiejszej Białorusi zie-
mianka, rysowniczka i  malarka ama-
torka, a przede wszystkim rzeźbiarka, 
aresztowana za próbę dostarczenia de-
peszy Romualdowi Trauguttowi i  ze-
słana w 1863 r. do położonego na po-
łudniowy wschód od Moskwy Tam-
bowa, doczekała się swego biogramu 
w  Polskim Słowniku Biograficznym 

(t.  XXXVIII,2, 1998, s. 187-189, 
nota autorstwa Jolanty Polanowskiej), 
a  także obszernych artykułów w  ję-
zyku polskim ( J. Polanowska, Hele-
na Skirmunttowa, zapomniana rzeź-
biarka XIX  w., „Biuletyn Historii 
Sztuki”, 2004, s. 105-124) i litewskim 
(V.  Jankauskas, Elena Skirmantaité-
-Skirmantiené – pirmoji lietuvių skulp-
toré, „Acta Academiae Artium Vil-
nensis”, 2011, s. 9-37). Spośród prac 
Heleny Skirmunttowej najbardziej 
znane są – wspomniane przez Zale-
skiego – „Szachy historyczne”, zwa-
ne też „Szachami polskimi”, w 1873 r. 
odlane w brązie, srebrzone i złocone, 
eksponowane w  Galerii Rzemiosła 
Artystycznego Muzeum Narodowego 
w Krakowie. W zbiorach krakowskie-
go muzeum znajduje się jeszcze pięć 
innych prac „Litwinki”, cztery z  nich 
podarowała córka autorki, Konstan-
cja Skirmunttówna, w  1886  r. Jest 
wśród nich praca wyjątkowa, gdyż 
w publikacjach na temat Heleny Skir-
munttowej określana jako zaginiona 
– płaskorzeźba przedstawiająca wiel-
kiego księcia litewskiego Giedymina. 
Obiekt wpisany do I tomu „Inwenta-
rza Muzeum Narodowego”, obejmują-
cego przedmioty zgromadzone w  la-
tach 1883-1886 pod pozycją 4855, 
a  w  drukowanym katalogu zbiorów 
tego muzeum (Obrazy i rzeźby będące 
własnością Muzeum Narodowego. Ka-
talog tymczasowy, Kraków 1888) wy-
mieniony na s. 18, nr  491, z  opisem: 
„Gedymin – rzeźba w  gipsie, Helena 
Skirmuntowa, dar córki autorki”.

W twórczości Heleny Skirmunt-
towej dominowała rzeźba religij-
na i  portretowa, w  okresie przed wy-
buchem powstania styczniowego 
rzeźbiarka zainteresowała się także 

Giedymin „odnaleziony”

Imię jej znane jest szerszemu gro-
nu rodaków, którzy oglądać mo-
gli piękne jej utworu szachy na 
wystawie wiedeńskiej i w Krako-

wie; ale jeżeli niezwykły, a  u  nas nie-
spotykany dotąd w  niewieście talent 
rzeźbiarski musiał zastanowić każde-
go, to przekonani jesteśmy, iż bliższe 
rozpoznanie się w jej życiu, jeszcze bar-
dziej wszystkich dla niej zniewoli […]” 
– pisał Bronisław Zaleski w opowieści 
Z  życia Litwinki, 1827-1874, wyda-
nej w 1876 r. w Poznaniu, o Helenie 

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

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

1 | „Giedymin”, płaskorzeźba, gips stearynowany 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie) 

„
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tematami historycznymi. Jak pisze Jo-
lanta Polanowska: „dla Skirmuntto-
wej ojczysta przeszłość obejmowała za-
równo na poły legendarne dzieje litew-
skie, jak i polską historię” (Helena Skir-
munttowa…, s. 119). Ta tematyka to-
warzyszyła jej również podczas ze-
słania, z  którego została zwolniona 
na wiosnę 1867  r. z  zakazem powro-
tu na Litwę. Jesienią 1869 r. wyjecha-
ła na Krym i  zamieszkała w  Bałakła-
wie, w posiadłości swego teścia. To tu 
rozpoczęła pracę nad cyklem płasko-
rzeźb przedstawiających ważne posta-
cie z historii Litwy. W 1870 r. powsta-
ły płaskorzeźby  „Wielki książę Men-
dog” oraz „Wielki książę litewski Gie-
dymin”.

Bronisław Zaleski tak opisał wy-
gląd płaskorzeźby przedstawiającej 
księcia Giedymina: „[…] z  murowa-
nej bramy obronnego grodu, wychodzi 
naprzód zakuta w zbroję, z szyszakiem 
na głowie, postać rycerza co Wilno zbu-
dował i podwaliny wielkości Litwy za-
łożył; twarz pełna charakteru, smętna 
i zamyślona, lecz nieugiętej woli; obok 
niego rozwinięty pergamin, świadczy 

o  dyplomach i  korespondencyi z  Rzy-
mem; ręka ściska miecz olbrzymi, któ-
rym odpierał pięć krucyat krzyżackich; 
u spodu pyszna głowa tura i wilka, jako 
symbol snu proroczego co założenie sto-
łecznego grodu poprzedził; pod perga-
minem broń palna; bo od niej poległ” 
(Z życia Litwinki, s. 260). Pod wi-
zerunkiem widnieje napis: „GEDY-
MIN / 1257 1316 1339”, a w tle po-
staci, na łuku arkady umieszczone jest 
objaśnienie: „ZAŁOŻYCIEL STO-
LICY LITWY MIASTA WILNA 
1322”. Wizerunkowi towarzyszy ob-
szerna legenda, podnosząca zasługi 
władcy, wyryta na pergaminie: „Wy-
dając Aldonę / córkę za Kazimierza 
/ W. dał wolność 24000 / jeńców pol-
skich. / Chciał wiary Sej / wprost od pa-
pieża / czemu 5 Krucyat / niemieckich 
przesz / kodziło podstępnie. / Wszystkie 
odparł bez / [utraty] państwa swego. / 
[Zdobył] Wołyń i  Ukra / inę z  Kijo-
wem 1321. / Budował zamki i  grody 
/ […] / […] 1336”. Z kolei na bokach 
płaskorzeźby znajdują się napisy zwią-
zane z  autorką dzieła. Z  lewej strony 
można odczytać: „Helena Skirmuntt 

mod: w  Marcu 1870 / z  gliny Krym-
skiej na powtórnem / wygnaniu w Ba-
łakławie”, a  z  prawej: „wedle drzewo-
rytów z  kroniki Gwagnina / wydanej 
w Spirze nadreńskiej r. 1582 / Zatem 
postać lubo wiernie / naśladowana nie 
jest wiarygodna”.

Jak wskazuje napis, źródłem iko-
nograficznym dla wizerunku Giedy-
mina była kronika Sarmatiae Euro-
peae descriptio… autorstwa Aleksan-
dra Gwagnina (żołnierza i  dziejopi-
sa, urodzonego w 1534 r. w Weronie 
jako Alessandro Guagnini, w  1571  r. 
obdarowanego indygenatem polskim 
i  zmarłego w  Krakowie w  1614  r.), 
wydana w  Krakowie przez Macie-
ja Wirzbiętę w  1578  r. Rzeczywi-
ście, postać „nie jest wiarygodna”, bo-
wiem identyczne przedstawienie za-
mieszczono w kronice także jako por-
tret Zygmunta I Kiejstutowicza, wnu-
ka Giedymina. Kronika Gwagnina 
utrwaliła jednak właśnie taki wizeru-
nek wielkiego księcia, to na nim wzo-
rowane były popiersia i  półpostacie 
Giedymina zamieszczane w dziewięt-
nastowiecznych publikacjach. Z kolei 

2 | „Giedymin”, wizerunek w kronice Sarmatiae Europeae descriptio… 
autorstwa Aleksandra Gwagnina z 1578

3 | „Giedymin”, płaskorzeźba, brąz (w zbiorach PTPN, depozyt 
w Pracowni-Muzeum J. I. Kraszewskiego w Poznaniu) 

(zdjęcia: 1 – Paweł Czernicki, 2 − Mirosław Żak / Pracownia Fotograficzna MNK; 
3 – J. Noskowiak)

......................................................................................................
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charakterystyczne obramienie to naj-
pewniej pomysł Heleny Skirmuntto-
wej, bowiem w kronice zarówno Gie-
dymin, jak i  Zygmunt przedstawie-
ni zostali w  medalionie ujętym ramą 
z  rollwerku, wzbogaconą w  narożach 
kiściami owoców.

Jak wspomniano powyżej, kra-
kowska płaskorzeźba w  literaturze 
uchodzi za zaginioną, co nie może 
dziwić, gdyż w  toku dziejów utra-
ciła informacje na temat autorstwa 
i  pochodzenia. Do niedawna okre-
ślana była jedynie jako wyrób polski 
z  XIX  w. Również sposób jej naby-
cia został zapoznany, wiadomo było 
jedynie, że trafiła do zbiorów przed 
1950 r. Według widniejącego na boku 
napisu, plakieta wykonana została 
z „gliny krymskiej”, w literaturze mate-
riał określany jest jako gips stearyno-
wany. Ma wysokość 35 cm, szerokość 
30 cm, a obecny numer inwentarzowy 
to MNK-IV-C-6237.

Warto dodać, że wizerunek Gie-
dymina został także odlany w  brą-
zie. Publikacje wymieniają dwa zna-
ne egzemplarze: jeden przechowy-
wany jest w  Litewskim Muzeum 

Narodowym w  Wilnie (publikowa-
ny przez Jankauskasa na s. 28), dru-
gi znajduje się w  Gabinecie Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w  Bibliote-
ce Raczyńskich w  Poznaniu. Ta pła-
skorzeźba to dar, który otrzymał ten 
niezwykle wówczas ceniony pisarz 
3  października 1879  r. podczas zor-
ganizowanych w  Krakowie uroczy-
stych obchodów jubileuszu z  okazji 
50-lecia twórczości literackiej. Dar-
czyńcami plakiety byli „obywatele 
pow. pińskiego”, o czym świadczy sto-
sowny napis wyryty na górnej krawę-
dzi dzieła. Z kolei na s. 171 Księgi pa-
miątkowej jubileuszu J. I. Kraszew-
skiego 1879 roku, wydanej w 1881 r., 
zapisano: „Płaskorzeźba z  bronzu: 
Gedymin, dar z Mińska […] jest dro-
gocenną pamiątką roboty znakomi-
tej artystki, pani Skirmunt”. Licz-
ne dary, dyplomy i  adresy Kraszew-
ski wkrótce zabrał do Drezna, gdzie 
wówczas mieszkał. Już wtedy myśla-
no o  założeniu „Muzeum Kraszew-
skiego” przy jednej z istniejących in-
stytucji, także sam pisarz uważał się 
jedynie za „chwilowego depozytariu-
sza” pamiątek, które według niego 

stanowiły własność narodową. Osta-
tecznie, dzięki zabiegom hr. Waw-
rzyńca Engeströma, przyjaciela Kra-
szewskiego i sekretarza Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w po-
łowie 1885 r. zbiór dotarł do Pozna-
nia, a  na początku 1886  r. uroczy-
ście otwarto Gabinet Kraszewskiego 
jako nowy dział Muzeum im. Miel-
żyńskich.

Historię pamiątek opisała Domi-
nika Cicha w  1974  r. (zob. D. Cicha, 
Gabinet Józefa Kraszewskiego, „Mo-
nografie Muzeum Narodowego w Po-
znaniu”, t. XII, 1974), tam też (w Ka-
talogu) znajdziemy krótką informację 
o  omawianej tu płaskorzeźbie (s.  142, 
poz. 176) oraz jej czarno-białe zdjęcie 
(s. 182, il. 21). Pamiątki te przechowy-
wane były wówczas w pałacu w Roga-
linie, Oddziale Muzeum Narodowe-
go w  Poznaniu. Zarówno wcześniej-
sze, jak i późniejsze losy kolekcji, a tym 
samym wykonanej z brązu płaskorzeź-
by przedstawiającej Giedymina, są tak-
że niezwykle interesujące, jednak to te-
mat na zupełnie inną opowieść.

Bożena Kostuch

ZBIORY I ZBIERACZE

Polski parlament ogłosił 2017 r. Rokiem Kościuszki. Wśród upamiętniają-
cych bohatera wydarzeń wymienić trzeba wystawę pt. „Ojczyzna Obroń-

cy Swemu. W 200. rocznicę śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki”, zor-
ganizowaną w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (czynną do 2 lipca 
br.). Eksponaty prezentowane na wystawie stanowią część bogatej kolekcji 
Muzeum WP. Z okazji otwarcia ekspozycji wydany został album Powstanie 
kościuszkowskie i jego Naczelnik. Tradycja i współczesność. Zbiory Muzeum 
Wojska Polskiego. 

Pierwsza część albumu zawiera eseje, poprzedzone opracowanym przez 
Ewę Wasilewską kalendarium życia Tadeusza Kościuszki. Mieczysław Siciński 
opisuje wojsko powstania kościuszkowskiego, jego uzbro-
jenie i ubiór. Roman Matuszewski zastanawia się, co spo-
wodowało, że skromny, nieśmiały człowiek, jakim był Na-
czelnik, wyniesiony został do rangi bohatera narodowe-
go. Co przyczyniło się do powstania legendy, która naro-
dziła się za jego życia, sięgnęła poza granice Polski i trwa 
do dziś? Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Adam Buła-
wa analizuje z kolei obecność kościuszkowskich wzorców 
i tradycji w dobie powstania styczniowego. Ewa Wasilew-
ska natomiast rozważa fenomen Tadeusza Kościuszki jako 
bohatera uniwersalnego, opisuje pomniki, statki, okręty 
i szkoły, którym patronuje, oddziały wojskowe jego imie-
nia, banknoty i znaczki pocztowe z podobizną Naczelnika. 

Druga część albumu ma charakter katalogowy. Za-
mieszczony tu został wyselekcjonowany zestaw najcie-
kawszych eksponatów z kolekcji MWP. W części zatytuło-

wanej Insurekcja kościuszkowska 1794 znajdują się m.in. reprodukcje por-
tretów Kościuszki i pozostałych uczestników powstania, oraz inne znane ob-
razy (m.in. „Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim 24 mar-
ca 1794 r.” autorstwa Michała Stachowicza czy „Bitwa pod Racławicami 
4 kwietnia 1794 r.” Aleksandra Orłowskiego), reprodukcje tłoków pieczęt-
nych, fragmentów odezw i rozkazów, części mundurów, kosy bojowej i piki, 
szabel, pistoletów skałkowych, odznaczeń (w tym rosyjskich, nadawanych za 
zdobycie Pragi). Kolejny dwa rozdziały katalogu przedstawiają reprodukcje 
pamiątek związanych z Tadeuszem Kościuszką, w tym pukli jego włosów, ka-
wałków koszul, składanego lusterka, brzytwy, kubka, portfela. Wśród tych 

eksponatów znajdują się też przedmioty wykonane praw-
dopodobnie osobiście przez Naczelnika, m.in. tabakierka, 
zrobiony szydełkiem woreczek na pieniądze, popielniczka 
drewniana w kształcie szufelki, lichtarz, a także ozdobione 
wizerunkiem Kościuszki pierścienie, klamry, chusty. 

W czwartym rozdziale – Tradycje powstania kościusz-
kowskiego zamieszczone są reprodukcje medali pamiątko-
wych, znaczków patriotycznych, medalików i sztandarów 
związanych z Kościuszką i insurekcją. 

Wszystkie reprodukowane eksponaty opatrzone są ob-
szernymi notami katalogowymi, w których oprócz pod-
stawowych informacji zawarte zostały szczegółowe opisy 
przedstawionych na nich scen i historie związanych z nimi 
osób.

Album można kupić (cena: 30 zł) m.in. w sklepiku Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

Spotkanie z książką

POWSTANIE	KOŚCIUSZKOWSKIE	I	JEGO	NACZELNIK
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i  kultury badeńskiej, zespoły cera-
miczne dwóch różnych wariantów 
kultury mierzanowickiej, a  także 
ślady kolonizacji młodszych kultur 
z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza 
oraz wpływów rzymskich i  średnio-
wiecza.

W listopadzie ubiegłe-
go roku w  Muzeum 
Miejskim Suchej Be-
skidzkiej została udo-

stępniona do zwiedzania stała wy-
stawa historyczno-archeologicz-
na „Najstarsze osadnictwo w dolinie 
Skawy”. Ekspozycja przygotowana 
we wnętrzach renesansowego zamku 
suskiego stanowi przegląd odkryć ar-
cheologicznych dokonanych w zlew-
ni zbiornika retencyjnego w Świnnej 
Porębie w ciągu ostatnich 13 lat. Za-
bytki wówczas pozyskane na wniosek 
Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego oraz Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej, de-
cyzją Małopolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków zostały 
przekazane suskiemu muzeum, któ-
re w ramach współpracy z IA UJ pod 
opieką naukową prof. dr. hab. Pawła 
Valde-Nowaka przygotowało pierw-
szą stałą ekspozycję archeologiczną 
w  Małopolsce Zachodniej, prezen-
tującą wyniki wieloletnich badań ar-
cheologicznych i historycznych, uka-
zujących szeroką skalę bytowania 
człowieka w dolinie górnej i środko-
wej Skawy.

Na terenach tych odkryto śla-
dy osadnictwa prehistorycznego 
oraz średniowiecznego. Rozpozna-
no m.in. ślady kultury świderskiej 
ze schyłkowego paleolitu i  uchwy-
cono stosunkowo rzadkie materia-
ły mezolityczne i  neolityczne o  ce-
chach kultur pucharów lejkowatych 

Wystawie towarzyszy półgo-
dzinny film Pradzieje osadnictwa 
dorzecza górnej i  środkowej Skawy, 
dostępny także w  sieci oraz publi-
kacja w  postaci ilustrowanego fol-
deru.

☐

Wystawa na zamku suskim
.........................................................................................................................................

Z WIZYTĄ W MUZEUM

OSADNICTWO
Najstarsze  

w dolinie Skawy
Stała wystawa 

historyczno-archeologiczna 
w Muzeum Miejskim 

Suchej Beskidzkiej

Wystawa pod honorowym patronatem

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

Ekspozycję „Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy” można zwiedzać w godzinach pracy Muzeum Miejskiego 
Suchej Beskidzkiej: 
w sezonie od 1 maja do 31 października: wtorek − sobota od 8.00 do 16.00, niedziela − od 9.00 do 17.00, 
w poniedziałek nieczynne
poza sezonem od 1 listopada do 30 kwietnia: wtorek − sobota od 8.00 do 16.00, w niedzielę i poniedziałek 
nieczynne
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część wnętrza kaplicy; po lewej wi-
doczna ściana północna z  nagrob-
kiem króla Stefana Batorego, po pra-
wej wschodnia z  oknem, przy niej 
ustawiony barokowy ołtarz. Obraz 
ma dużą wartość ikonograficzną, gdyż 
dokumentuje stan zachowania kaplicy 
Narodzenia NPMarii (zwanej też Ma-
riacką, Stefana Batorego, Cyborialną 
lub Mansjonarską) w latach czterdzie-
stych XIX  w., przed dwiema restau-
racjami przeprowadzonymi w 1879 r. 
i w latach 1895-1911.

Dzieło, prezentowane w  1909  r. 
na retrospektywnej wystawie Marci-
na Zaleskiego, zorganizowanej w To-
warzystwie Zachęty Sztuk Pięk-
nych w Warszawie (zob. H. Piątkow-
ski, Marcin Zaleski 1796-1877 [ka-
talog wystawy], poz. 17), było wów-
czas własnością Henryka Dynow-
skiego, mieszkającego w  Warszawie 
przy ul.  Wiejskiej 21. Zapewne jest 
on tożsamy z  Henrykiem Dynow-
skim (1842-1914) – warszawskim pe-
dagogiem, działaczem społecznym, 
związanym z  rodziną Kronenbergów 
(zob. Adresy Warszawy na rok 1909, 
R. 1, Warszawa 1909, s. III/56; „Ku-
rier Kolejowy i  Asekuracyjny. Dwu-
tygodnik poświęcony sprawom kole-
jowym, asekuracyjnym i  ekonomicz-
nym”, 1915, nr 3, s. 4: Z żałobnej kar-
ty; Stefan Woyzbun, Dynowski Hen-
ryk, [w:] Polski słownik biograficzny, 
t.  6, s.  66-67). Pieczątka Józefa Paw-
łowskiego oraz pieczęć z ledwo czytel-
nym fragmentem napisu „Salon Arty-
styczny” dotyczą Salonu Artystyczne-
go Józefa Pawłowskiego w Warszawie, 

Znany malarz, literat i  kry-
tyk sztuki Henryk Piąt-
kowski (1853-1932) pisał 
w  1909  r. w  katalogu wy-

stawy retrospektywnej Zaleskiego: 
„W mojem przekonaniu, bodźcem któ-
ry się przyczynił do obrania takiej a nie 
innej w  malarstwie drogi będą praw-
dopodobnie najsilniejsze bo odbiera-
ne w  dzieciństwie wrażenia: ów pra-
stary Kraków przepełniony poezją mu-
rów śniedzią przeszłości pokrytych, tak 
artystyczny w  swych poważnych sylwe-
tach, tak pociągający malowniczością 
linii i bogactwem kolorytu właściwego” 
(H. Piątkowski, Marcin Zaleski 1796-
-1877 [katalog wystawy], Warszawa 
1909). Marcin Zaleski (1796-1877), 
malarz urodzony w  Krakowie, lecz 
związany dorosłym życiem z  Warsza-
wą, był artystą wybitnym i cenionym 
przez miłośników i  krytyków sztu-
ki, jego prace znajdowały się m.in. 
w  kolekcjach Tomasza Zielińskiego, 
Edwarda Rastawieckiego, Andrzeja 
Rotwanda, Feliksa Gebethnera, Do-
minika Witke-Jeżewskiego, a  także 
w Muzeum Lubomirskich.

W zbiorach Zamku Królewskie-
go na Wawelu znajdują się dwa dzieła 
tego twórcy wedut i widoków wnętrz 
zabytkowych budowli. Pierwszy z ob-
razów – „Kaplica Batorego na Wawe-
lu” (olej, płótno naklejone na tekturę, 
wym. 37,5 x 31,5 cm; nr inw. 9264) – 
został zakupiony w 2012 r. Praca jest 
sygnowana i  datowana przez auto-
ra po lewej stronie u  dołu: „M. [czę-
ściowo widoczne] Zaleski / 46 [48?]”. 
Przedstawia północno-wschodnią 

czyli Spółki Artystycznej Malarzy, 
Rzeźbiarzy i  Budowniczych (Archi-
tektów) znanej jako Salon Artystycz-
ny lub Salon Józefa Pawłowskiego; fir-
ma działała w latach 1888 − ok. 1914, 
jak wynika z  informacji Sławomira 
Bołdoka (zob. S. Bołdok, Antykwa-
riaty artystyczne, salony i  domy au-
kcyjne: historia warszawskiego rynku 
sztuki w latach 1800-1950, Warszawa 
2004, s. 291-301).

Omawiany obraz jest niezwykle 
ważnym dokumentem ikonograficz-
nym, gdyż jest wczesny, opublikowa-
ny widok kaplicy autorstwa Jana Kan-
tego Wojnarowskiego pochodzi do-
piero z  1852  r. ( Jerzy Banach, Iko-
nografia Wawelu, 1-2, Kraków 1977, 
s.  100-101, poz. 239, il.). Kaplicę 
przedstawiali również inni krakowscy 
malarze wnętrz kościelnych – Alek-
sander Gryglewski (1833-1879) i Sa-
turnin Świerzyński (1820-1885), jed-
nak także ich prace są późniejsze niż 
dzieła Zaleskiego i  Wojnarowskie-
go. W  zbiorach Zamku Królewskie-
go na Wawelu znajduje się obraz olej-
ny autorstwa Świerzyńskiego, po-
wstały w  1881  r. (olej, płótno, wym. 
81 x 63,5 cm; nr  inw. 5684), ukazu-
jący wnętrze kaplicy po zakończe-
niu pierwszej restauracji, natomiast 
w  Archiwum Narodowym w  Krako-
wie zachowały się fotografie archiwal-
ne innych widoków kaplicy tego ar-
tysty, wykonane przez znanego kra-
kowskiego fotografa Awita Szuberta 
(1837-1919).

Drugi z  obrazów – „Wnętrze ka-
tedry na Wawelu z baldachimem nad 

Dzieła Marcina Zaleskiego 
w zbiorach Zamku 
Królewskiego na Wawelu

Z WIZYTĄ W MUZEUM

..............................................................................................................................................
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grobem św. Stanisława” (olej, płót-
no, wym. 82 x 60 cm; nr  inw. 9440) 
wzbogacił zbiory wawelskie w 2015 r. 
Jest sygnowany po prawej stronie 
u  dołu: „M. Zaleski”. Artysta ukazał 
widok nawy głównej świątyni ujęty 
od strony chóru, w kierunku wschod-
nim. W  centrum kompozycji bal-
dachim nad grobem św. Stanisława 
(brak istniejącej wówczas kraty), w tle 
ołtarz główny. Przy filarach barokowe 
ołtarze, na ścianach nawy głównej za-
wieszone gobeliny z serii „Historia Ja-
kuba”. Po prawej, na ścianie transeptu, 
wizerunek Chrystusa w  ramie ozdo-
bionej rzeźbami aniołków. Artysta 
wprowadził do kompozycji sztafaż fi-
guralny – postacie osób siedzących 
w  ławkach i  modlących się lub też 
zwiedzających katedrę. Po lewej stro-
nie, przy chrzcielnicy, stojący mężczy-
zna. Zaleski starannie wykreślił per-
spektywę wnętrza, zwracając uwagę 
na układ płyt posadzki oraz rysunek 
sklepienia. Podobnie jak w przypadku 
innych swoich obrazów, posłużył się 
delikatnym, rozproszonym światłem 
padającym z  okien, umiejętnie zesta-
wiając strefy światła i  cienia. Paleta 
barwna jest ograniczona, z  żywszymi 
akcentami czerwieni i błękitu.

Obraz najpewniej jest tożsamy 
z  eksponowanym w  1865  r. w  To-
warzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie i zakupionym do rozlo-
sowania wśród członków (Marcin Za-
leski (1796-1877). Wystawa monogra-
ficzna, katalog oprac. Z. A. Nowak, 
Warszawa 1983, s. 97, poz. B/77). 
Dokładnej analizy wymaga ustalenie 
czasu powstania dzieła, Zofia Nowak 
w  haśle katalogowym zaznaczyła je-
dynie, że było to przed rokiem 1865, 

czyli wspomnianą wystawą w  Za-
chęcie. Nowak w  przywołanym wy-
żej katalogu wystawy wymieniła sie-
dem obrazów olejnych ukazujących 
katedrę na Wawelu. Są to: „Kaplica 
Świętokrzyska w  katedrze na Wawe-
lu” (1843; s. 61-62, poz. kat. A/31), 
„Wnętrze katedry na Wawelu z  na-
grobkiem Kazimierza Wielkiego” 
(1844; s. 63, poz. kat. A/34), „Kon-
fesja św. Stanisława w  katedrze na 
Wawelu” (1844; s. 63-64, poz. kat. 
A/35), „Udzielanie komunii św. Zyg-
muntowi Staremu w kaplicy Zygmun-
towskiej” (przed lub 1861; s. 73, poz. 
kat. A/56), „Część wnętrza kościoła 
katedralnego w Krakowie z widokiem 
na kaplicę Zygmuntowską” (przed lub 
1845; s. 91, poz. kat. B/51), a  także 

1 | Marcin Zaleski, „Kaplica Batorego 
na Wawelu”, 1846 (1848?) 

2 | Nalepka z wystawy retrospektywnej Marcina 
Zaleskiego w Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie w 1909 r.

1

2
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są stroje mężczyzny i  kobiety zwie-
dzających katedrę, zbliżone do ubio-
rów osób przedstawionych przez ar-
tystę na wymienionym wyżej obra-
zie „Wnętrze katedry na Wawelu z na-
grobkiem Kazimierza Wielkiego” 
z roku 1844.

Oba obrazy wawelskie odznacza-
ją się dobrą, bardzo staranną kompo-
zycją, a także subtelnym światłem, co 
jest charakterystyczne dla prac Za-
leskiego. O tajnikach warsztatu ar-
tysty wspomniała najpierw Zofia A. 
Nowak, a  następnie Danuta Jackie-
wicz, obie podkreśliły, że malarz ko-
rzystał w pracy nad obrazem z aparatu 

wynalezionego przez Louisa Jacquesa 
Mandé Daguerre’a (1787-1851). We 
wnętrzu, które chciał ukazać, wyko-
nywał (jak większość ówczesnych ar-
tystów) szkic lub też – bardziej nowo-
cześnie – właśnie dagerotyp. Następ-
nie, już w  zaciszu pracowni, posługi-
wał się nimi przy komponowaniu ma-
lowidła. Niestety, żaden z  dageroty-
pów wykonanych przez malarza nie 
dotrwał do naszych czasów. Jackie-
wicz słusznie zauważyła, że „Analiza 
obrazów malarza [...] pozwala jednak 
przypuszczać, że mógł mieć w pracowni 
fotografie, przydatne przy komponowa-
niu wedut i odtwarzaniu zabytkowych 
wnętrz. Można zatem uznać Zaleskie-
go za pierwszego polskiego artystę reali-
zującego pogląd francuskiego malarza 
Paula Delaroche’a (1797-1856), który 
podczas promocji dagerotypu w  Pary-
żu określił ten sposób dokumentowania 
rzeczywistości nie tylko jako użyteczny, 
ale wręcz niezbędny w warsztacie arty-
sty, a to ze względu na doskonałą wier-
ność rejestrowanego obrazu” (D. Jac-
kiewicz, Uniwersytet Warszawski i  fo-
tografia, „Monumenta Universitatis 
Varsoviensis 1816-2016”, Warszawa 
2016, s. 28, zob. e-MONUMENTA_
WUW 2016, dostęp 09 III 2017).

Należy się zgodzić z opinią, że ob-
razy Marcina Zaleskiego dzięki sta-
ranności w  ukazywaniu historycz-
nych wnętrz oraz walorom czysto ar-
tystycznym zasługują na wysoką oce-
nę. Wymienione wartości prac tego 
twórcy podkreślali również inni re-
cenzenci, przykładem malarz i krytyk 
Stefan Popowski (1870-1937), któ-
ry w 1909 r. pisał: „Lecz bardziej niż 
pejzażystę, w  Zaleskim oceniać trzeba 

dwa obrazy, o  których mowa w  tym 
tekście: „Wnętrze katedry na Wawe-
lu z  baldachimem nad grobem św. 
Stanisława” (s.  97, poz. kat. B/77) 
oraz „Kaplica Batorego na Wawelu” 
(s. 100, poz. kat. B/93). 

Pięć dzieł zostało namalowanych 
w  piątej dekadzie XIX  w., natomiast 
w  przypadku dwóch znana jest tyl-
ko data ich prezentacji na wystawach. 
Wydaje się zatem słuszne przesunięcie 
datowania obrazu „Wnętrze katedry 
na Wawelu z  baldachimem nad gro-
bem św. Stanisława” także do piątego 
dziesięciolecia. Dodatkowym argu-
mentem za takim czasem powstania 

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

3 | Marcin Zaleski, „Wnętrze katedry na Wawelu 
z baldachimem nad grobem św. Stanisława” 
(stan przed konserwacją), piąta dekada 
XIX w. (?) 

4 | 5 | Fragmenty obrazu „Wnętrze katedry 
na Wawelu z baldachimem nad grobem 
św. Stanisława” − gobeliny z serii „Historia 
Jakuba” (4) i sztafaż figuralny (5) (stan przed 
konserwacją) 

(wszystkie obrazy w zbiorach Zamku Królewskiego na 
Wawelu, zdjęcia: 1, 2 – Dariusz Błażewski, 3-5 – Anna 
Stankiewicz)

................................................................................
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malarza »wnętrz«. W  tym zakresie 
Zaleski tworzył dzieła prawdziwe, epo-
kowe. Każdy jego obraz, mający za te-
mat wnętrze kościoła lub pałacu, jest 
przede wszystkim doskonale skompo-
nowany, a  nie jest to błaha rzecz, bo 
choć dziwnie brzmi wyraz: kompozy-
cja, tam gdzie przedmiot malowany 
jest wprost z natury, a  jednak ta kom-
pozycja odgrywa w obrazie wielką rolę. 
[...] To samo stosuje się do oświetle-
nia. Jest to po prostu magia wrażenio-
wa, zależna nieraz od drobnego efek-
tu. [...] Dlatego też umiejętność rozło-
żenia efektów świetlnych jest jednym 
z  najdzielniejszych środków kompozy-
cyjnych w  malarstwie. Toteż podkre-
ślając wartość kompozycji w  obrazach 
»wnętrz« Zaleskiego, mam na my-
śli wytworną umiejętność jego w  wy-
braniu punktu widzenia i  wyszuka-
nia momentu świetlnego. Drugą zale-
tą autora będzie zawsze doskonale po-
prawny rysunek i ścisła logika w dosad-
nym rozłożeniu światłocienia, przez 
co »wnętrza« Zaleskiego odznacza-
ją się plastyką, i  doskonałą perspekty-
wą powietrzną. Na tak dobrym pod-
kładzie Zaleski umiał w  swych obra-
zach rozwinąć żywe poczucie kolory-
styczne, »ożywiał« te mury, ściany, 
kolumny; harmonizował w  barwną 
całość z malowidłami, freskami, złoce-
niami, tworzył jednym słowem ten na-
strój indywidualny, właściwy kościo-
łom i  wnętrzom gmachów. [...] (Wy-
stawy retrospektywne w  Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych. Marcin Zale-
ski (1796-1877), „Głos Warszawski”, 
nr 45 z 14 lutego 1909, s. 2).

Agnieszka Janczyk

4

5

Obraz Marcina Zaleskiego „Wnętrze katedry na Wawelu z baldachimem nad grobem św. Stanisława” można zobaczyć w Zamku Królewskim 
na Wawelu na wystawie „Nabytki 2015-2016”, zorganizowanej w salach wystaw czasowych (II piętro skrzydła zachodniego), czynnej 
od 19 czerwca do 17 września br. Wśród pokazanych tam eksponatów na szczególne wyróżnienie zasługują ponadto: zakupione 
na zagranicznych aukcjach cenne okazy złotnictwa wykonane w XVII i XVIII w. oraz porcelany z XVIII w., m.in. wyroby złotnicze 
z warsztatów w Norymberdze, Dreźnie, Augsburgu i Gdańsku oraz dwa miśnieńskie talerze, z których pierwszy zdobi barwna dekoracja 
roślinna z motywem tzw. lwa koreańskiego (około 1740 r.), drugi pokrywają malowane kobaltem kwiaty i owady (około 1750 r.), a ich 
forma została opracowana przez Johanna Joachima Kändlera, najznakomitszego tamtejszego modelera. Kuratorem wystawy jest Jerzy 
T. Petrus, wicedyrektor ds. muzealnych Zamku Królewskiego na Wawelu.
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nadrzecznej promenadzie i  spacero-
wych górskich ścieżkach. Większości 
tych inskrypcji od dawna nie ma, po-
konane zostały przez wietrzenie, po-
rosty i  świadomą destrukcję. Wiele 
przechowała jednak wydana w 1932 r. 
przez niemiecką radę czechosłowac-
kiego miasta albumowa księga Karls-
bad im Munde seiner Gäste. Lob- und 
Danksprüche aus fünf Jahrhunder-
ten (Karlsbad ustami swoich gości. Po-
chwalne i  dziękczynne słowa z  pięciu 
stuleci). Najwcześniejszy utrwalony 
w  niej napis polski umieścił na skale 
nad Teplą w 1814 r. kuracjusz, zrozpa-
czony po klęsce Napoleona:

„Polaku! Za cóż pijesz wody wrzące,
Co je Wulkana moc czyni gorące?
Wszak twe podobne łzy do tego 

ścieku,

Adam Mickiewicz i  Fryde-
ryk Chopin – to o  nich 
w Karlowych Warach, nie-
gdysiejszym „cesarsko-kró-

lewskim” Karlsbadzie, pamięta się do 
dziś, ale do sławnego kurortu w XIX 
i na początku XX w. przybywało wie-
lu Polaków ze wszystkich trzech zabo-
rów. Wydawane drukiem spisy gości, 
tzw. kurlisty, rok za rokiem wymie-
niają dziesiątki, potem już setki na-
zwisk, od przedstawicieli arystokra-
tycznych rodów po skromnych urzęd-
ników. Komu nie wystarczało miej-
sce na liście, mógł swój pobyt uwiecz-
nić bardziej efektownie. Co najmniej 
od końca XVIII  w. istniał bowiem 
obyczaj umieszczania rytych i  malo-
wanych napisów oraz tablic pamiąt-
kowych na granitowych skałach przy 

Pij więc łzy własne, dar smutnego 
wieku,

A w  głębi skał tych kuj grobowiec 
sobie.

Nie masz Ojczyzny! Cóż po życiu 
tobie?”

Wkrótce, z datą 15 lipca odpowie-
dział mu w  konsolacyjnym tonie Po-
lak o inicjałach „W. M.”, którego „kur-
lista” pozwala zidentyfikować jako 
Władysława Miniewskiego, porucz-
nika korpusu kadetów Księstwa War-
szawskiego, w  przyszłości poetę, dra-
matopisarza i tłumacza:

„Dobrze mówisz, rodaku, cnota na-
sza słynie,

Już się zdają wzruszone względem 
[niej i] nieba.

Polskie malowidła 
na skałach w Karlsbadzie

Z ZAGRANICY

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

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

1 | Zdjęcie polskiego 
malowidła i inskrypcji 
zamieszczone w Karlsbad im 
Munde seiner Gäste, 1932

2 | Zdjęcie upamiętnienia 
opublikowane w cieszyńskim 
kalendarzu, 1932

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

1

2
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Umiejmy ją zachować, a Polska nie 
zginie,

Zatem za wcześnie rozpaczać nie 
trzeba.

A gdyby, co broń Boże! zwiodły nas 
nadzieje,

Palma cnoty wszakże nigdy nie 
zwiędnieje”.

Ponad sto lat później, w  wojen-
nym roku 1917 przyjechał do Karls-
badu Tadeusz Szumański, nauczy-
ciel z  Galicji. W  księdze z  1932  r. 
zamieszczono fotografię fragmentu 
upamiętnienia, które wymalował na 
skale przy tzw. drodze Chotka, nie-
opodal widocznego z  daleka krzy-
ża biskupa Keglewiča. Widoczny jest 
wizerunek Matki Bożej Częstochow-
skiej z  napisem „KRÓLOWO / KO-
RONY POLSKI[E]Y / MÓDL SIĘ 
ZA / NAMI”, podpis autora i  dwie 
daty: „14.1. / 1917. / Rv. [Renova-
tio] / 4.8.1927”. Obok znajdował się 
odpisany przez edytorów, pełen na-
dziei wiersz:

„I po długich dniach niewoli,
Dniach nieszczęścia, smutku, klęski

Krwią przesiąkłej polskiej ziemi,
Wstanie orzeł znów zwycięski”.

Szansa po tylu latach wydawała 
się niewielka, a  lokalizacja mało pre-
cyzyjna, ale spacer malowniczą dróż-
ką nawet w styczniu to rzecz przyjem-
na, zatem idziemy w  górę, od strony 
ul. Pod Jelenim skokiem (można też 
od dolnej stacji kolejki linowej). I na-
gle zaskoczenie: oto ponad ścieżką, na 
sporej skalnej ściance (jakieś trzy me-
try na pięć) widnieje wyblakły, ale wy-
raźny w kształcie Orzeł Biały z rozpo-
startymi skrzydłami (o tym Niemcy 
nie napisali). Pod nim mocno zatarte 
ślady wiersza, obok dobrze widoczne 
nazwisko autora i  datowania. Nato-
miast w  miejscu obrazu Matki Bożej 
skała starta „do żywego”, ktoś się na-
pracował, żeby go unicestwić, zapew-
ne w  latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku, gdy usunięto też biskupi 
krzyż (potem zrekonstruowany).

Szumański nie wpisał się, niestety, 
na listę kuracjuszy ani za pierwszym, 
ani za drugim razem, gdy przybył 

nie z  Galicji już, lecz z  wolnej Pol-
ski, i odnowił swe malowidło. Próba 
identyfikacji pozwoliła stwierdzić, 
że osoba taka pojawia się w  spisach 
nauczycieli z lat dwudziestych, a od 
1925 do 1931  r. Tadeusz Szumań-
ski uczył w  gimnazjum w  Zakopa-
nem (obecnie im. Oswalda Balze-
ra) „robót ręcznych” i  rysunków, 
co wyjaśniałoby plastyczne umie-
jętności. W  cieszyńskim Kalenda-
rzu Związku Śląskich Katolików na 
rok zwyczajny 1933 udało się odna-
leźć zdjęcie całej, jak napisano, Ska-
ły Polskiej, słabej jakości, ale z  Or-
łem w  pełni czytelnym. Czy w  set-
ną rocznicę powstania tej pamiątki 
można by pomyśleć o jej kolejnej re-
nowacji? Oto jest pytanie.

Jarosław Komorowski

Z ZAGRANICY

3 | Stan upamiętnienia w styczniu 2017 

(fot. 3 – Jarosław Komorowski)

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

3
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i zakupił w Lublinie w 1999 r., 
a także dzięki zaangażowaniu 
wspierających go w tych działa-
niach kilku kompetentnych, pra-
cujących bez rozgłosu osób, tego 
dnia instrument, poddany sta-
rannej i długotrwałej konserwa-
cji, rozpoczął „nowe życie”. Ze-
brani nie tylko mogli go zoba-
czyć w doskonałym stanie, ale 
i usłyszeć, do czego przyczyni-
ła się m.in. współorganizator-
ka spotkania oraz autorka druko-
wanego programu poświęcone-
go recitalowi, muzykolog dr Ewa 
Sławińska-Dahlig.

Fortepian zbudowany w reno-
mowanej paryskiej firmie „Érard” 
w 1845 r. – bo o ten instrument 
tu chodzi – ma numer fabrycz-
ny 16 947 i pod takim numerem 
został wpisany do księgi handlo-
wej wytwórni w kwietniu 1845 r. 
Wkrótce potem, bo już 15 maja 
tego samego roku, znalazł na-
bywcę. Kupił go – jak wynika 
z wpisu do księgi – „Mr Gerin 

à Lyon” (Pan Geryn w Lyonie). 
W jaki sposób i kiedy fortepian 
znalazł się w Polsce – nie wia-
domo.

Obudowa fortepianu ma wy-
sokość 90,5 cm i jest forniro-
wana palisandrem. Nogi sze-
ściokątne, rzeźbione. Zawiesze-
nie dwóch pedałów (una corda 
i podnośnik tłumików) wykona-
ne w kształcie liry. Na pokrywie 
klawiatury znajduje się (widocz-
ny po jej uniesieniu) inkrustowa-
ny, ozdobny napis firmowy: „Par 
Brevet Erard à Paris” (w wolnym 
tłumaczeniu: przez Érarda w Pa-
ryżu, zgodnie z udzielonym mu 
patentem), a we wnętrzu in-
strumentu kolejny: „Par Brevet 
d’Invention / Erard à Paris.”. 
Rama fortepianu jest drewnia-
na, zakres klawiatury – 6,5 okta-
wy (C

1 – g4).
Konserwacji zabytkowego in-

strumentu podjął się Andrzej 
Włodarczyk, właściciel Pracowni 
Pianin i Fortepianów w Słupnie 

W sobotnie popołudnie, 25 
marca br., w wypełnionym 

zabytkowymi meblami i anty-
kami saloniku w podwarszaw-
skim starym domu prof. Krzysz-
tofa Hejke, operatora filmowe-
go i fotografika, wykładowcy 
Państwowej Wyższej Szkoły Fil-
mowej, Telewizyjnej i Teatral-
nej w Łodzi, garstka zaproszo-
nych gości wzięła udział w nie-
zwykłym wydarzeniu. Po wielu 
latach starań i niełatwych decy-
zji podejmowanych przez gospo-
darza spotkania w szczytnej idei 
uratowania niezwykle cennego, 
lecz znajdującego się w opłaka-
nym stanie zabytkowego instru-
mentu, który profesor wypatrzył 

Nowe życie fortepianu „Érard 1845”

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

1 | Fortepian Érarda z 1845 r., 
numer fabryczny 16 947, Paryż, stan 
po konserwacji (własność prywatna)

2 | Tabliczka firmowa na pokrywie 
klawiatury fortepianu

3 | Napis firmowy wewnątrz 
instrumentu

1

2

3
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pod Warszawą. Prace, prowa-
dzone w 2015 r., zajęły specja-
listom z tej firmy kilka miesięcy, 
a w ich zakres wchodziły m.in. 
wymiana zniszczonego fragmen-
tu strojnicy (zniszczenia te po-
wstały w wyniku wcześniejszej 
nieumiejętnej konserwacji in-
strumentu polegającej na użyciu 

międzynarodowych konkursów 
pianistycznych, a obecnie tak-
że ich juror, artystka o dużym 
doświadczeniu w grze na in-
strumentach historycznych. Jej 
udziałem – jak czytamy w pro-
gramie recitalu – było m.in. 
światowe prawykonanie Kon-
certów fortepianowych e-moll 
op. 11 i f-moll op. 21 Chopi-
na w wersji na fortepian solo 
według Wydania Narodowego 
Dzieł Wszystkich Fryderyka Cho-
pina (WN). Drugi z tych koncer-
tów, poprzedzony Walcem As-
-dur op. 69 nr 1 (WN 47), Yuko 
Kawai wykonała także podczas 
marcowego spotkania, a na bis 

w nim współczesnych strun) i za-
łożenie kompletu odpowiednio 
dobranych strun historycznych, 
uzupełnienie zewnętrznej war-
stwy filcu charakterystycznych 
dla fortepianów Érarda niezwykle 
małych (ważących zaledwie oko-
ło 3-4 g) młoteczków, naprawa 
lub uzupełnienie niektórych ele-
mentów drewnianych instrumen-
tu, prace fornierskie.

Prezentacji brzmienia for-
tepianu po przeprowadzonej 
konserwacji podjęła się japoń-
ska pianistka Yuko Kawai, ab-
solwentka Akademii Muzycznej 
w Warszawie w klasie prof. Jana 
Ekiera (1994), laureatka wielu 

zebrani usłyszeli rzadko wyko-
nywany przez pianistów Nok-
turn cis-moll (Lento con gran 
espressione) – wersja z polime-
trią.

Zarówno pod względem ar-
tystycznych doznań, jak i pod 
względem brzmienia instrumen-
tu próba wypadła znakomicie. 
Warto to podkreślić, ponieważ 
przywrócenie do życia znajdu-
jącego się w prywatnej kolekcji 
instrumentu tej klasy (nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie) należy 
do zdarzeń incydentalnych, zna-
nych tylko specjalistom.

Wojciech	Przybyszewski

W ubiegłoroczne obchody Roku Henryka Sienkiewicza (zob. artykuły w nr. 
5-6, 2016 „Spotkań z Zabytkami”) wpisały się m.in. dwie wystawy zor-

ganizowane wspólnie przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum 
Narodowe w Kielcach (oddział w Oblęgorku), przy współpracy Wydziału Po-
lonistyki UW. Ekspozycje skupiły się na fenomenie Quo vadis (w ub. roku mi-
nęło 120 lat od powstania tej powieści). Pierwsza z wy-
staw, umieszczona w holu Starej Biblioteki Uniwersyteckiej 
(otwarta pod koniec 2016 r.), przypomniała najważniej-
sze wydarzenia z życia pisarza i recepcję powieści w sztu-
ce. Na drugiej wystawie, otwartej w styczniu br. w siedzi-
bie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, w Pałacu Tyszkie-
wiczów-Potockich, pokazane zostały oryginalne eksponaty: 
portrety pisarza, obrazy pędzla zaprzyjaźnionych z nim ma-
larzy, a przede wszystkim inspirowane Quo vadis dzieła Pio-
tra Stachiewicza, pochodzące z kolekcji z Oblęgorka. 

W 2017 r. nakładem Muzeum Narodowego w Kielcach, 
Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum UW ukazała się pu-
blikacja W kręgu Quo vadis, pod redakcją Roberta Kotow-
skiego i Jerzego Miziołka, będąca dopełnieniem i podsumo-
waniem obu wystaw. 

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej zamiesz-
czone zostały eseje napisane przez autorów związanych 
z wymienionymi wcześniej instytucjami. Barbara Brzuska opisuje okres stu-
diów Henryka Sienkiewicza w Szkole Głównej Warszawskiej. Pobyty pisarza 
we Włoszech przybliża Maria Bokszczanin. Jerzy Miziołek zajmuje się kore-

spondencją Sienkiewicza z Henrykiem Siemiradzkim oraz ilustracjami do Quo 
vadis, wykonanymi przez Jana Stykę. O pamiątkach związanych z tworzeniem 
słynnej powieści oraz inspirowanych nią wizualizacjach – „kwowadiskach”, 
przechowywanych w zbiorach Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 
piszą Robert Kotowski i Agnieszka Kowalska-Lasek. Magdalena Klamka z kolei 

skupia się na roli Piotra Stachiewicza w populary-
zowaniu twórczości Henryka Sienkiewicza. Zwień-
czeniem tych artykułów jest esej Jerzego Mizioł-
ka o adaptacji Quo vadis w filmie, operze i… re-
klamie.

Druga część publikacji zawiera katalog dzieł 
eksponowanych na wystawie w siedzibie Muzeum 
UW. Prezentacji tej towarzyszą teksty Agnieszki 
Kowalskiej-Lasek, Jerzego Miziołka, Adama Tysz-
kiewicza i Krzysztofa Mordyńskiego. 

Warto dodać, że zainteresowanie Quo vadis 
przekracza granice Polski. Szczególnie interesują 
się powieścią Włosi, a właśnie w tym roku wydana 
została w języku włoskim książka Nel segno di Quo 
vadis? na temat dzieła Henryka Sienkiewicza, na-
pisana przez Jerzego Miziołka. 

Publikację W kręgu Quo vadis można ku-
pić (cena: 50 zł) w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim 
Przedmieściu 32 w Warszawie (tel. 22 55 20 107, mail: muw@adm.uw. 
edu.pl).

Spotkanie z książką

W	KRĘGU	QUO	VADIS

4 | Wpis dotyczący fortepianu 
numer 16 947 w księdze handlowej 
paryskiej firmy Érard

(fot. 1-3 – Krzysztof Hejke, 4 − http://
archivesmusee.citedelamusique.fr/
pleyel/archives.html)

............................................................
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akademia
dziedzictwa

dwusemestralne studia podyplomowe skierowane do pracowników instytucji kultury, 
operatorów turystycznych, służby ochrony zabytków, nauczycieli, muzealników, 
a także właścicieli obiektów zabytkowych i inwestorów

Akademia Dziedzictwa to ponad 15 lat doświadczenia, 11 edycji i ponad 260 absolwentów

Akademia Dziedzictwa to 16 spotkań  weekendowych, 314 godzin zajęć, 
składających się z wykładów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych

WIĘCEJ INFORMACJI: mck.krakow.pl/studia-podyplomowe  ZAPISY TRWAJĄ!

→

→

→

Kluczem do skutecznej ochrony naszych zasobów kulturowych dysponują dziś ekonomia, zarządzanie, 
prawo i sprawna administracja publiczna, toteż od samego początku oferta dydaktyczna Akademii 
Dziedzictwa łączyła teorię dziedzictwa kulturowego, doktryny konserwatorskie i historię sztuki 
z wykładami z ekonomii, � nansów publicznych, zarządzania, marketingu, prawa, administracji 
czy planowania przestrzennego. Taka synergia – „egzotyczna” dla środowisk konserwatorskich, 
ukształtowanych jeszcze w realiach PRL-u – szybko stała się jednym ze źródeł sukcesu Akademii.

Prof. dr Jacek Purchla

Na organizowanych przez nas studiach podyplomowych chcemy zapewnić humanistom podstawowe 
informacje na temat tego, jak zarządzać instytucją kultury. Podpowiadamy pragmatyczne rozwiązania, 
jak skutecznie zdobywać środki, jak dobrze komunikować się z publicznością. Współpracujemy 
z najlepszymi fachowcami. Partnerem studiów jest Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Mamy kadrę wybitnych specjalistów, z  prof. Jerzym 
Hausnerem na czele. Naszymi wykładowcami są naukowcy związani z UJ i UEK, ale także praktycy, 
którzy z sukcesami zarządzają dużymi muzeami, takimi jak choćby Pałac w Wilanowie.

Dr Michał Wiśniewski, Międzynarodowe Centrum Kultury

Studiom – poza wykładami w Krakowie – towarzyszą warsztaty, które odbywają się w najciekawszych 
muzeach i instytucjach kultury w całym kraju. To ogromny atut Akademii Dziedzictwa. Poznanie 
instytucji śląskich i wielkopolskich i możliwość zderzenia teorii z praktyką było dla mnie elektryzujące. 
Bardzo cenne było także poznanie ludzi, którzy pracują w różnych polskich instytucjach kultury i borykają 
się w swojej pracy z podobnymi problemami co ja. To zresztą zaowocowało także, do dziś pielęgnowanymi, 
kontaktami prywatnymi.

Joanna Hojda-Pepaś, absolwentka 7. edycji Akademii Dziedzictwa

Projekt do� nansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy



przeprowadzone z maksymal-
nym poszanowaniem substancji 
zabytkowej. Prace, zrealizowa-
ne zgodnie z najwyższymi stan-
dardami w obiekcie zdegradowa-
nym w czasie drugiej wojny świa-
towej, stanowią zwieńczenie wie-
loletnich działań polskich konser-
watorów.

Laureatem w kategorii „Re-
waloryzacja przestrzeni kulturo-
wej i krajobrazu” (w tym założe-
nia dworskie i pałacowe) został 

Zespół pałacowo-parkowy w Do-
brzycy (woj. wielkopolskie). Jury 
doceniło rewaloryzację założenia 
w Dobrzycy, pozwalającą zacho-
wać i wyeksponować walory ar-
chitektoniczne i krajobrazowe 
zespołu rezydencjonalnego.

W kategorii „Adaptacja 
obiektów zabytkowych” nagrodę 
otrzymało Skrzydło zamku ksią-
żęcego, obecnie Centrum Kon-
ferencyjne ZAMEK w Szczecinku 
(woj. zachodniopomorskie). Na-
groda została przyznana za wzo-
rową adaptację, przeprowadzoną 
z zachowaniem wartości histo-
rycznej budowli oraz maksymal-
nym poszanowaniem substan-
cji zabytkowej. W efekcie prac 

wykonanych na bazie starannych 
badań konserwatorskich wyeks-
ponowano poszczególne fazy 
rozwoju obiektu. Nowa funk-
cja została harmonijnie wpisana 
w obiekt historyczny.

Tegoroczna nagroda w kate-
gorii „Architektura i budownic-
two drewniane” została przyzna-
na budynkowi drewnianemu – 
dawniej nazywanemu wytwórnią 
fajek – w Zborowskiem (woj. ślą-
skie). Jury doceniło uratowanie 
bardzo zdegradowanego drew-
nianego zabytku budownictwa 
wiejskiego. Prace przeprowadzo-
no z maksymalnym poszanowa-
niem substancji zabytkowej oraz 

ekspozycją cech charakterystycz-
nych historycznego procesu bu-
dowlanego. Rewitalizacja obiek-
tu szczególnie ważnego dla spo-
łeczności lokalnej została prze-
prowadzona po wykonaniu rze-
telnych badań naukowych.

W kolejnej kategorii „Archi-
tektura przemysłowa i budow-
nictwo inżynieryjne” laureatem 
został Dworzec kolejowy Wie-
liczka Park (woj. małopolskie). 
Jury przyznało nagrodę za rewi-
talizację obiektu, przeprowadzo-
ną z zachowaniem i wyekspono-
waniem w maksymalnym stop-
niu substancji zabytkowej, utrzy-
maniem pierwotnego charakte-
ru wnętrz dworca galicyjskiego 

i przywróceniem formy ogrodu 
przydworcowego.

W tym roku po raz pierwszy 
została przyznana nagroda w ka-
tegorii specjalnej „Właściwe użyt-
kowanie i stała opieka nad zabyt-
kiem”. Zwycięzcą została Kapli-
ca Trójcy Świętej na zamku w Lu-
blinie. Jury nagrodziło obiekt za 
wieloletnie, systematyczne i kon-
sekwentne prowadzenie działań 
konserwatorskich oraz rewalory-
zacyjnych zabytku o unikatowej 
wartości, obejmujących nie tyl-
ko wnętrza kaplicy, ale i jej formę 
zewnętrzną. Należy podkreślić, że 
informacja o działaniach konser-
watorskich, na bieżąco aktuali-

zowana, jest stałym elementem 
ekspozycji zabytku i ma istotny 
walor dydaktyczny.

Międzynarodowy Dzień Ochro-
ny Zabytków został ustanowio-
ny przez Komitet Wykonawczy 
Międzynarodowej Rady Ochro-
ny Zabytków ICOMOS w 1983 r. 
i wpisany przez UNESCO do reje-
stru ważnych imprez o znaczeniu 
światowym. Celem obchodów jest 
przede wszystkim przybliżenie 
społeczeństwu problemów ochro-
ny kulturowego dziedzictwa.

Więcej o laureatach i wyróż-
nionych w konkursie „Zabytek Za-
dbany” na stronie: www.nid.pl.

☐

Podczas tegorocznych ob-
chodów Międzynarodowego 

Dnia Ochrony Zabytków nastąpi-
ło ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród w konkursie Gene-
ralnego Konserwatora Zabytków 
„Zabytek Zadbany 2017”. Uro-
czysta gala odbyła się 19 kwiet-
nia 2017 r. w Bydgoszczy, a jej 
organizatorem był Narodowy In-
stytut Dziedzictwa wraz z Mia-
stem Bydgoszcz. Wśród zaproszo-
nych gości byli m.in. przedstawi-
ciele Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, środowi-
ska konserwatorskie, specjali-
ści od ochrony zabytków, przed-
stawiciele środowisk naukowych 
i opiniotwórczych, osoby zasłu-
żone kulturze i ochronie zabyt-
ków. Podczas uroczystości wrę-
czono trzy odznaczenia przyznane 
przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego osobom, które 
miały swój wkład w tej dziedzi-
nie: złoty medal „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis” otrzymała Bo-
gumiła Rouba, przewodnicząca 
Rady Ochrony Zabytków, srebr-
ny – Izabella Galicka, autorka Ka-
talogu zabytków sztuki w Polsce, 
brązowy – Wojciech Przybyszew-
ski, redaktor naczelny „Spotkań 
z Zabytkami”. Wręczono również 
odznaki „Za opiekę nad zabytka-
mi” osobom zasłużonym w spo-
łecznej opiece nad dobrami kul-
tury lub w działalności konserwa-
torskiej, które otrzymali: Andrzej 
Budziak, Beata Dygulska, Anna 
Marconi-Betka, Ewa Prusicka, Re-
nata Stachańczyk, Włodzimierz 
Witkowski (odznaki złote) i Alfre-
da Kala (odznaka srebrna).

W konkursie „Zabytek Zadba-
ny 2017” w kategorii „Utrwalenie 
wartości zabytkowej obiektu” lau-
reatem został Kościół Najświęt-
szej Marii Panny w zespole zam-
kowym w Malborku (woj. pomor-
skie) (zob. „Spotkania z Zabyt-
kami”, nr 7-8, 2016, s. 12-16). 
Jury konkursu przyznało nagrodę 
za kompleksowe prace konserwa-
torsko-restauratorskie oparte na 
wnikliwych badaniach archeolo-
gicznych, historycznych, archi-
tektonicznych i konserwatorskich, 

Zabytek Zadbany 2017

ROZMAITOŚCI

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

| Zamek Wysoki 
w Malborku, 
widok zza 
Młynówki

(fot. Bożena 
i Lech Okońscy)

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

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. 

Nowe numery czasopisma „Ochro-
na Zabytków”, wydawanego przez 

Narodowy Instytut  Dziedzictwa, które 
ukazały się w 2016 r., zawierają wiele 
ważnych artykułów.

Pierwszy numer stanowi zwieńcze-
nie zorganizowanej przez NID w 2014 r. 
w pałacu żagańskim i na terenie Par-
ku Mużakowskiego konferencji „Ogrody 

zabytkowe jako 
przedmiot pielę-
gnacji, konser-
wacji i restaura-
cji”. Organizato-
rzy spotkania wy-
szli z założenia, 
że Polska jako je-
den z niewielu 
krajów europej-
skich dysponuje 
bogatą ewiden-
cją ogrodów i no-
woczesnymi me-

todami ich badań. W numerze zostały 
opublikowane wybrane referaty wygło-
szone na konferencji. Prelegenci z pol-
skich i zagranicznych instytucji podkre-
ślali potrzebę odrębnego traktowania 
dawnych ogrodów na tle innych zabyt-
ków. Wśród poruszanych tematów war-
to odnotować m.in. tekst Briana Dixa 
o wykorzystywaniu archeologii w kon-
serwacji zabytkowych parków i ogro-
dów, rozważania Doroty Sikory o histo-
rii ochrony i konserwacji zabytków sztu-
ki ogrodowej w Polsce czy artykuł Alfre-
da Scheltera o szczególnej recepcji sta-
rych ogrodów, traktowanych z jednej 
strony jako zabytki, a z drugiej − jako 
pomniki przyrody.

Drugi numer czasopisma po raz 
pierwszy został wydany w wersji dwuję-
zycznej, polsko-angielskiej. Znajdziemy 
w nim m.in. tekst Ewy Popławskiej-Bu-
kało i Bogdana Popławskiego na temat 
drugiego najwyższego budynku przed-
wojennej Warszawy (stał przy ul. Ko-
pernika 36/40), artykuł Bartłomie-
ja Gadeckiego o ochronie Znaku Polski 
Walczącej, referat Małgorzaty Korpa-
ły o  interpretacji zapisów Karty Wenec-
kiej na przykładzie malowideł ściennych 
w obiektach architektury czy rozważania 
Marzeny Gałeckiej i Renaty Sarzyńskiej- 
-Janczak o zegarach słonecznych w woj. 
lubelskim.

Numery „Ochrony Zabytków” można 
nabyć (cena egzemplarza – 49 zł) w sie-
dzibie NID (00-924 Warszawa, ul. Ko-
pernika 36/40) lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (zamowienia@
nid.pl). 

Spotkanie z książką

OCHRONA	ZABYTKÓW

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

Nagrody otrzymują:

Piotr	Miłosz	z	Nowodworu − Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, pod red. Micha-
ła Kapiasa i Dawida Kellera, wyd. Muzeum w Rybniku, Rybnik 2016
Barbara	Olech	z	Ryk − Wczesnochrześcijańskie skarby nubijskiej pustyni. Galeria Faras, wyd. Fundacja 
VRP i Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015 
Michał	Jajko	z	Tarnobrzega	− Tomasz B. Otrębski, Wojskowe busole polowe ze zbiorów Fundacji im. 
Tadeusza Kościuszki w Krakowie, katalog wystawy, wyd. Muzeum Narodowe w Kiecach, Kielce 2007
Urszula	Witek	z	Jeziorzan − Mirosław Pisarkiewicz, Groby szlacheckie i ziemiańskie na polskich cmen-
tarzach, wyd. Ridero, 2016
Muzeum	Sopotu − Krzysztof Pomian, Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną świa-
tową, wyd. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa  2016 

SPROSTOWANIE
Autorem fotografii studyjnej zamieszczonej na okładce numeru 3-4, 
2017 „Spotkań z  Zabytkami”,  przedstawiającej naczynia z  Serwisu 
Łabędziego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, jest Piotr 
Ligier / MNW (© Copyright by Ligier Piotr), a nie Bartosz Bajerski 
/ MNW, jak omyłkowo podpisaliśmy, za co obu Panów serdecznie 
przepraszamy.                                                                                                                                    

Redakcja





Narodowy Instytut Dziedzictwa
zaprasza na film

„Krajobraz mojego miasta”

Do obejrzenia na kanale youtube: TV NID

Zapraszamy do włączenia się w kampanię społeczną!
Więcej na: www.krajobrazmojegomiasta.pl

Piękne polskie miasta i miasteczka  
bez reklam zasłaniających obiekty zabytkowe?

To możliwe!

www.nid.pl


