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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

przy współpracy 
Narodowego  
Instytutu Dziedzictwa

Od Redakcji

W Encyklopediach staropolskich Zygmunta Glogera (wydanie 1900-1903) 
i Aleksandra Brücknera (1930) na próżno by szukać objaśnienia sło-
wa „dziedzictwo”. „Wyrazy: dziedzic, dziedzictwo, dziedziczenie, są 

już późniejsze, bo pochodzą od »dziedziny«” – tłumaczy Gloger (t. II, s. 103) 
i więcej się nim nie zajmuje. Z tych samych powodów pojęcie to Brücknera nie 
interesuje, a wyraz „dziedzina” tłumaczy, że znaczy tyle, „co później dziadowi-
zną (i babizną) by zwano” (t. I, s. 290). Z kolei Witold Doroszewski w Słowni-
ku języka polskiego (t. II, Warszawa 1965, s. 561) znaczenie słowa „dziedzic-
two” omawia na kilka sposobów. Wybrane przez niego cytaty z literatury, ma-
jące przybliżyć czytelnikowi użycie tego słowa, są jednak dziś już często nie-
zrozumiałe. Może więc dobrze się stało, że organizatorzy wystawy #dziedzic-
two, otwartej w przededniu krakowskich obrad 41. sesji Komitetu Światowe-
go Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i czynnej jeszcze w Gmachu Głównym Mu-
zeum Narodowego w Krakowie do końca sierpnia br. (zob. artykuł na s. 55-57), 
odważnie stawiają pytania: „Jaki spadek przejęliśmy po tych, którzy wcześniej 
żyli na ziemiach polskich? Gdzie właściwie były te ziemie? Jakie obrazy, książki 
i wydarzenia kształtują naszą wyobraźnię zbiorową? Jakie zwyczaje porządkują 
nasze życie? Jakiego języka używamy, aby o nim opowiedzieć?”. Pytają i wska-
zują, że odpowiedzi na te i podobne pytania chce zaproponować widzom wła-
śnie ta wystawa.

Wśród eksponatów, które można na niej zobaczyć 
znajduje się wiele interesujących dzieł sztuki skła-
niających widza do zwolnienia kroku, czasem do za-
trzymania się i chwili zadumy, a jedną z takich prac 
jest intrygująca, a przy tym ujmująca prostotą rysun-
ku autolitografia Zofii Stryjeńskiej „Światowid” (z se-
rii „Bożki słowiańskie”) z 1918 r. (ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie).

Fotografii, która zdobi okładkę tego numeru, na 
wystawie nie ma. A czyż nie jest ona swoistym pen-
dant do opisanej ryciny, jeszcze jednym spojrzeniem 
na nasze jakże złożone i odczytywane na wiele sposo-
bów polskie dziedzictwo?

Z szeroko rozumianym pojęciem dziedzictwa wią-
że się też temat artykułu Wisła w dziejach Polski, któ-

ry publikujemy na pierwszych stronach w numerze (s. 8-15) nie tylko dlatego, 
że rok 2017 ogłoszony został „Rokiem Rzeki Wisły”. A jakie jest hasło tego-
rocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce, a także kiedy i w jaki sposób 
będziemy mogli w nich uczestniczyć? O tym także piszemy w numerze (s. 70) 
i, jak co roku, zachęcamy naszych czytelników do udziału w tym wydarzeniu 
(s. IV okładki). EDD 2017 – to kolejna odsłona utrwalonego już na dobre w na-
szym kalendarzu święta miłośników zabytków.

NA	OKŁADCE:	
Przydrożna kapliczka 
na drzewie w Złotym Potoku 
koło Częstochowy.

(fot. Wojciech Przybyszewski)

Zofia Stryjeńska, „Światowid”, 1918, 
autolitografia z serii „Bożki słowiańskie” 
(ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie)

(fot. Andrzej Chęć)
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PAŁAC	KRASIŃSKICH	W	WARSZAWIE	
PO	REMONCIE
Zakończyła się renowacja Pałacu Krasiń-
skich (Pałacu Rzeczypospolitej) w  War-
szawie. Prace prowadzone były od 2014 r. 
dzięki dofinansowaniu z  Funduszy Nor-
weskich i EOG. 
Kompleksową renowacją objęte zosta-
ły wszystkie elewacje pałacu, kamienne 
elementy rzeźbiarskie, detale architekto-
niczne i  sztukaterie. Na szczycie tympa-
nonu frontowego ustawiono odrestauro-
wany posąg Marka Waleriusza. Wymie-
niono okna, które zaprojektowano tak, by 
promienie słoneczne nie szkodziły prze-
chowywanym w  pałacu zbiorom. Ra-
mom okiennym przywrócono pierwot-
ną, jasną barwę, odtworzoną dzięki bada-
niom dokumentacji ikonograficznej. Od-
restaurowano drzwi frontowe. Budynek 
przystosowano do korzystania przez oso-
by niepełnosprawne poprzez montaż plat-
form zewnętrznych i wewnętrznych oraz 
drzwi automatycznych i  windy. Zamon-
towano nowoczesne systemy multime-
dialne, w  tym instalację audiowizualną 

w arkadach oraz system iluminacji oświe-
tlający wszystkie elewacje.
Pałac Krasińskich – wybudowany w  la-
tach 1688-1699 według projektu Tylmana 
z Gameren na zlecenie Jana Dobrogosta 
Krasińskiego, wojewody płockiego i sta-
rosty warszawskiego – w ciągu wieków 
był wielokrotnie przebudowywany i  od-
budowywany. Największych zniszczeń 
doznał w  trakcie drugiej wojny świato-
wej i  powstania warszawskiego. Odbu-
dowany w latach 1952-1961, przekazany 
został Bibliotece Narodowej na siedzibę 
najcenniejszych zbiorów. 

MUZEUM	WARSZAWY	OTWARTE	
DLA	PUBLICZNOŚCI
Po trzech latach remontu 26 maja br. odby-
ło się uroczyste otwarcie Muzeum Warsza-
wy. Kompleksowy remont objął wszystkie 
11 kamienic zajmowanych przez muzeum. 
Wyremontowano elewacje, dachy i  wnę-
trza. Zmieniła się kolorystyka niektórych 
elewacji, we wnętrzach wymieniono i za-
instalowano setki kilometrów przewodów 
i instalacji. Ekspozycja będzie teraz w cało-
ści dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Przed remontem eksponaty w muzeum 
prezentowane były w  układzie chrono-
logicznym, teraz historię Warszawy po-
znajemy w gabinetach. Ekspozycja jest 
całkowicie analogowa. Nowa wystawa 
„Rzeczy warszawskie” będzie zawierać 
7 tys. przedmiotów. Znajdą się one w 21 
gabinetach, na razie jest ich jedynie 
osiem: Gabinet Archeologiczny, Pocztó-
wek, Portretu, Widoków Warszawy, Sre-
ber i  Platerów, Suwenirów, Pomników, 
Syren Warszawskich.

EKSPOZYCJE	MUZEUM	NARODOWEGO	
W	KRAKOWIE
W Arsenale Muzeum Książąt Czartory-
skich w Krakowie prezentowany jest wy-
bór najcenniejszych dzieł sztuki i pamią-
tek historycznych z kolekcji książąt Czar-
toryskich.
Ekspozycja pt. „Najcenniejsze” ukazu-
je ich wielką różnorodność (sztuka staro-
żytna, malarstwo, rzemiosło artystyczne, 
militaria, rysunek i grafika, zbiory biblio-
teczne) oraz równie imponującą rozpię-
tość czasową – od starożytnego Egiptu 
aż po wiek XIX. Zaznaczone są dwa za-
sadnicze nurty tego muzeum: historycz-
no-patriotyczny i artystyczny. 
W  pierwszym na szczególną uwagę za-
sługują liczne obiekty wiązane przez tra-
dycję z  wybitnymi postaciami polskiej 
i europejskiej historii i kultury, w drugim 
na czoło wybija się arcydzieło światowe-
go malarstwa – „Krajobraz z miłosiernym 
Samarytaninem” Rembrandta. Pokazane 
są także późnogotyckie i  wczesnorene-
sansowe obrazy włoskie i niderlandzkie. 
Na wystawie zgromadzono w jednej prze-
strzeni obiekty artystyczne i pamiątki, po-
chodzące z różnych okresów i reprezentu-
jące różne style, począwszy od m.in. we-
neckiej butelki z  kryształu górskiego, łą-
czonej z królem Francji Franciszkiem I, po 
renesansową tarczę (tzw. wróżebną), wią-
zaną z  królem Janem III Sobieskim, od-
lew dłoni Fryderyka Chopina czy też klucz 
do pierwszego w  Polsce budynku muze-
alnego – Świątyni Sybilli w  Puławach, 
otwartej przez księżną Izabelę Czartory-
ską w roku 1801. Na ekspozycji zaaranżo-
wane są czasowe pokazy rycin i rysunków 
oraz rękopisów iluminowanych, starodru-
ków, map i dokumentów historycznych ze 
zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich. 
Z kolei w Gmachu Głównym krakowskie-
go Muzeum Narodowego wystawiona jest 
„Dama z  gronostajem” Leonarda da Vin-
ci; zarówno obraz ten, jak i dzieła ekspono-
wane w Arsenale od 29 grudnia 2016 r. są 
własnością Muzeum  Narodowego w Kra-
kowie. 

SYBILLA	2016
Tegoroczna, XXXVII edycja Sybilli, zorga-
nizowana przez Narodowy Instytut Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów, wyłoniła ko-
lejnych laureatów Konkursu na Wydarze-
nie Muzealne Roku. Grand Prix otrzyma-
ło Muzeum Narodowe w  Warszawie za 
projekt edukacyjny „W Muzeum wszystko 
wolno”. W ramach 10 kategorii konkurso-
wych nagrodzono m.in.: Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN za wystawę „Frank 
Stella i synagogi dawnej Polski” w katego-
rii „Wystawy sztuki”, Muzeum Narodowe 
w Szczecinie za „Wystawę Stałą Centrum 

Dialogu Przełomy” w  kategorii „Wystawy 
historyczne i  archeologiczne”, Narodowe 
Muzeum Morskie w  Gdańsku za projekt 
„Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdań-
skiej. Ewidencja i  inwentaryzacja pod-
wodnego dziedzictwa archeologicznego” 
w kategorii „Digitalizacja i nowe techno-
logie”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
za „Rewaloryzację i  przebudowę budyn-
ku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wy-
stawiennicze” w  kategorii „Inwestycje”. 
Przyznano też nagrody i  liczne wyróżnie-
nia w pozostałych kategoriach. Wszystkim 
laureatom gratulujemy!

Wielki Młyn w Gdańsku

Pałac Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej) w Warszawie 
po remoncie

Cukiernica 
ze srebrzonego 
mosiądzu, proj. 
Julia Keilowa, 
lata trzydzieste 
XX w. – eksponat 
na wystawie 
„Rzeczy 
warszawskie”
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REWITALIZACJA	TORUŃSKIEJ	
STARÓWKI	
Toruń otrzyma około 54,5 mln zł dofinan-
sowania z  Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego na realizację II eta-
pu projektu „Toruńska Starówka − ochro-
na i konserwacja dziedzictwa kulturowe-
go UNESCO” w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020.  
W projekcie przewidziano prace rewi-
talizacyjne w Domu Kopernika, w Mu-
zeum Toruńskiego Piernika, w  Zam-
ku Krzyżackim, w  Pałacu Dąmbskich, 
w  kościele Wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Win-
centego Frelichowskiego, w  kościele 
św. Jakuba Apostoła, w kościele kate-
dralnym św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Apostoła, w kościele parafii ewangelic-
ko-augsburskiej św. Szczepana, w zbo-
rze ewangelickim na Rynku Nowomiej-
skim, w  ruinach kościoła i  klasztoru 
podominikańskiego, w  Dworze Miesz-
czańskim, w  Stawie Komtura oraz 
w Domu Harcerza.

RENOWACJA	MURÓW	MIEJSKICH	
W	LWÓWKU	ŚLĄSKIM
Władze Lwówka Śląskiego zamierzają 
odbudować mury miejskie. Część z nich 
zawaliła się w  2015  r. W  planach jest 
m.in. odnowienie Baszty Lubańskiej oraz 
Bolesławieckiej, a także rewitalizacja 
plant. Zabezpieczone mają być również 
krużganki i odnowiony pomnik z pierw-
szej wojny światowej.
Mury obronne Lwówka Śląskiego wzno-
szone były w dwóch etapach: pod koniec 
XIII w. wybudowano pierścień wewnętrz-
ny, a w latach 1435-1494 postawiono pier-
ścień zewnętrzny. Do miasta prowadzi-
ły wówczas trzy bramy: Lubańska, Złoto-
ryjska i Bolesławiecka. W połowie XVI w. 
mury zostały przebudowane, a w 1643 r. 
częściowo zniszczone. Ponownie przysto-
sowano je do celów militarnych w czasie 
wojen śląskich. W XIX w. zaczęto je stop-
niowo rozbierać, ale w  latach trzydzie-
stych XX w. na nowo zrekonstruowano.

KRAKÓW	MIASTO	STANISŁAWA	
WYSPIAŃSKIEGO
Do końca roku odbędzie się w Krakowie kil-
kadziesiąt imprez w ramach projektu „Kra-
ków miasto Stanisława Wyspiańskiego”. 
W tym roku przypada bowiem 110. roczni-
ca śmierci dramatopisarza, poety, malarza 
i reformatora teatru, który zmarł, mając za-
ledwie 38 lat; w 2019 r. obchodzona będzie 
150. rocznica jego urodzin.  
Wśród wydarzeń związanych z projektem 
„Kraków miasto Stanisława Wyspiańskie-
go” zaplanowanych na jesień znalazły się 
m.in.: spektakle wystawione na Festiwalu 
Genius Loci, spektakl plenerowy „A to Pol-
ska właśnie!” na Rynku Głównym i  Ryn-
ku Podgórskim, przygotowany przez Teatr 

KTO, koncert „Wyspiański/Konieczny”, ko-
lejna odsłona projektu „Wyspiański wyzwa-
la” w Teatrze im. J. Słowackiego, a 28 li-
stopada w  Muzeum Narodowym otwar-
ta zostanie wystawa dzieł artysty, której 
towarzyszyć będzie pokaz odtworzone-
go według oryginalnych kartonów witra-
ża „Apollo – system słoneczny Kopernika”.  

PODRÓŻE	JÓZEFA	IGNACEGO	
KRASZEWSKIEGO
W tym roku zbiegają się trzy rocznice 
ważne dla Muzeum Józefa Ignacego Kra-
szewskiego w  Romanowie: 205. urodzin 
i  130. śmierci pisarza oraz 55-lecie po-
wstania muzeum. Aby uczcić te roczni-
ce, przygotowana została wystawa „Kart-
ki z  podróży Józefa Ignacego Kraszew-
skiego” (czynna do 15 października br.). 
Jej scenariusz powstał na podstawie dzie-
ła Kartki z  podróży 1858-1864 (t. 1, War-
szawa 1866 i  t. 2, Warszawa 1874). Na 
wystawie zaprezentowane są prace pla-
styczne Józefa Ignacego Kraszewskie-
go (obrazy, akwarele, rysunki) powsta-
łe w  czasie podróży na Zachód Europy, 
a także nimi inspirowane. Wśród nich 

znajdują się rysunki ze szkicownika pi-
sarza z  jego pierwszej podróży, który po-
darowała Muzeum Narodowemu w War-
szawie w 1928 r. wnuczka pisarza Maria 

z  Kraszewskich Strzemboszowa. Część 
z tych rysunków nie była nigdy wcześniej 
pokazywana. Możemy także obejrzeć iko-
nografie poloników, w grafice i fotografii, 
opisanych w Kartkach… oraz ilustracje do 
tego dzieła wykonane przez znanych dzie-
więtnastowiecznych drzeworytników i ar-
tystów. Zgromadzone na wystawie obiek-
ty pochodzą z własnych zbiorów muzeum 
w Romanowie oraz z Muzeum Narodowe-
go w  Warszawie, Muzeum Narodowego 
w Krakowie, Muzeum Narodowego w Po-
znaniu, Biblioteki Narodowej w  Warsza-
wie, Biblioteki Jagiellońskiej w  Krako-
wie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Bibliote-
ki Raczyńskich w Poznaniu i Dworku Win-
centego Pola w Lublinie. 

Fragment murów obronnych Lwówka Śląskiego

Stanisław Wyspiański, „Planty o świcie”, 1894

 Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Fragment toruńskiej Starówki
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☐ Właśnie zakończyły się obrady 41. sesji Komitetu Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO, po raz pierwszy organizo-
wane w Polsce. Co to za wydarzenie?

− Spotkania ekspertów i specjalistów z całego świa-
ta, zebranych podczas sesji Komitetu Światowego Dzie-
dzictwa, odbywają się co roku, a ich głównym celem jest 
zatwierdzanie kolejnych wpisów na Listę Światowego 
Dziedzictwa. Komitet jako organ wykonawczy został 
powołany na podstawie Konwencji o  ochronie świato-
wego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej 
na forum UNESCO w 1972 r. Powstanie Listy Świato-
wego Dziedzictwa miało być gwarantem międzynarodo-
wej ochrony najcenniejszych obiektów architektonicz-
nych, urbanistycznych i przyrodniczych na całym świe-
cie. W skład Komitetu Światowego Dziedzictwa wcho-
dzi obecnie 21 państw-stron Konwencji, wybieranych na 
sześcioletnią kadencję, skracaną ostatnio do czterech lat. 
Polska należy do Komitetu od 2013 r., a od 2016 r. prze-
wodniczy Komitetowi w osobie prof. Jacka Purchli.

☐ Wróćmy jednak do początków. Pierwsza sesja Komite-
tu odbyła się w Paryżu w 1977 r. Pan zostaje wybrany jed-
nym z czterech wiceprzewodniczących. Jak to się stało, że 
Polak, reprezentant państwa zza żelaznej kurtyny, pełnił 
tak ważną funkcję?

− Polska od początku działalności UNESCO miała 
w  tej organizacji międzynarodowej bardzo ugruntowa-
ną pozycję. Przypomnę, że takie postacie, jak prof. Sta-
nisław Lorentz czy prof. Jan Zachwatowicz, który był 
moim profesorem, cieszyły się wielkim uznaniem w śro-
dowisku konserwatorów. Ja osobiście nie miałem za sobą 
żadnej rekomendacji politycznej, jedynie, jak się wydaje, 
odpowiednie kompetencje. Od 1974 r. pełniłem funkcję 
zastępcy Generalnego Konserwatora Zabytków, którym 
był wówczas Alfred Majewski. Byłem odpowiedzialny 
m.in. za sprawy międzynarodowe. W 1976 r. UNESCO  
powierzyło Polsce organizację światowej „Konferencji 
ekspertów rządowych na temat ochrony zespołów zabyt-
kowych i tradycyjnych i ich roli w życiu współczesnym”, 

zakończonej uchwaleniem tzw. Rekomendacji Warszaw-
skiej UNESCO. Następnie również w Warszawie odby-
ła się narada na temat harmonizacji międzynarodowe-
go systemu dokumentacji zabytków. Obu tym konfe-
rencjom przewodniczyłem. Na pierwszej sesji Komitetu 
dyskutowany był projekt kryteriów wpisu na Listę Świa-
towego Dziedzictwa. W imieniu Polski zgłosiłem uwagi 
dotyczące m.in. wartości historycznych oraz kryteriów 
wpisu zespołów miejskich i zabytków techniki. Przypo-
mnę, że dziś jest ich sześć. Pierwsze wpisy dokonane zo-
stały dopiero rok później. 

☐ To znaczy?

− Na sesji w Waszyngtonie w 1978 r. każde z państw 
sygnatariuszy Konwencji miało prawo przedstawić swoje 
propozycje wpisu na Listę. Ja przedstawiłem pięć: miasto 
Kraków, kopalnię soli w Wieliczce, Puszczę Białowieską, 
Zespół Staromiejski w Warszawie oraz dawny obóz za-
głady Auschwitz-Birkenau. Każda z tych propozycji nio-
sła ze sobą ważne przesłanie. Po latach, na jednym z ju-
bileuszy Konwencji, prezes Międzynarodowej Rady 
Ochrony Zabytków stwierdził: „my na listę zgłaszaliśmy 
widokówki, a Pawłowski przedstawił problemy”. Było dla 
mnie oczywiste, że krótki okres zasiadania we władzach 
Komitetu należy wykorzystać dla pozyskania wpisów 
obiektów z  Polski, i  muszą to być obiekty różnorodne. 
Dlatego m.in. kopalnia soli w Wieliczce stanowiła przy-
kład istotnej roli zabytków techniki, choć w  latach sie-
demdziesiątych nie brano tego jeszcze pod uwagę.

☐ Inne państwa też zgłaszały tyle kandydatur?

− Nie. Decyzją Komitetu podjętą na drugiej se-
sji w  Waszyngtonie ustalono, że państwa członkow-
skie mogły zgłosić na Listę najwyżej dwa obiekty. Ale 
jako sprawozdawcy generalnemu udało mi się zaproto-
kołować propozycję, aby zgłoszone kandydatury, któ-
re nie uzyskały wpisu na pierwszą Listę, były rozpatry-
wane w pierwszej kolejności na następnej sesji. Miałem 
w owym czasie pełną świadomość, że przyjęcie naszych 

Dzieliłem losy  
mego rodzinnego miasta
– rozmowa z prof. dr. hab. inż. arch. Krzysztofem Pawłowskim
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kandydatur nie będzie łatwe, ale uznałem, że jest to spra-
wa, którą należy doprowadzić do końca. W 1978 r. pod-
pisałem w imieniu UNESCO pierwszą Listę Światowe-
go Dziedzictwa, na której znalazło się jedynie dwanaście 
obiektów z całego świata. Z polskich kandydatur trafiły 
na nią Kraków i Wieliczka. Dodam, że tym samym Kra-
ków stał się pierwszym europejskim miastem na Liście, 
dlatego nie dziwi mnie decyzja o wyborze tego miejsca 
na organizację 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzic-
twa w Polsce.

☐ Jest Pan architektem, warszawiakiem, ocalałym dziec-
kiem powstania warszawskiego, czy wpis odbudowanej 
Warszawy to była osobista sprawa?

− Istotnie, dzieliłem losy mego rodzinnego miasta, 
ale pojęcie „dziecko” należy zrelatywizować. Moja sio-
stra relacje, spisane z naszych dramatycznych przeżyć, 
w których zginęła nasza Babka i Wuj, a my zostaliśmy 
skazani na niewolniczą pracę w  Niemczech, zatytu-
łowała Utracone dzieciństwo. Warszawa zawsze budzi-
ła we mnie olbrzymi sentyment, tu się urodziłem i wy-
chowałem, tu zacząłem chodzić do szkoły. Wpisanie 
odbudowanej Starówki było dla mnie niezwykle waż-
ne, ale nie traktowałem jej jednak jako sprawy osobi-
stej. Była to przede wszystkim chęć udowodnienia, że 
kontrowersyjna dla niektórych odbudowa zespołu sta-
romiejskiego była decyzją uzasadnioną. Moje starania 

o wpis Warszawy trwały ponad dwa lata i były przed-
miotem ożywionych dyskusji na temat autentyzmu Sta-
rówki z  przedstawicielami Komitetu, które prowadzi-
łem później jako wiceprzewodniczący Międzynarodo-
wej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS). Na pytanie 
delegata z Nairobi: „gdyby Warszawa nie została znisz-
czona, czy Polska postulowałaby jej umieszczenie na Li-
ście Światowego Dziedzictwa?” odpowiedziałem zdecy-
dowanie – „Nie!”.

☐ Co więc przesądziło o wpisie odbudowanej Warszawy na 
Listę?

− Nie inicjalne wartości Starego Miasta, lecz jakość 
i  symbolizm odbudowy, po tragicznych skutkach jego 
celowego unicestwienia, podkreślające wolę narodu 
utrzymania i udokumentowania swej tożsamości skaza-
nej na zagładę, legły u podstaw tej decyzji. W trakcie dłu-
go trwającej procedury związanej z  wpisem rozważano 
zawarcie w jego uzasadnieniu klauzuli stanowiącej, że nie 
będzie mogło być w przyszłości brane pod uwagę wpisa-
nie innych rekonstruowanych obiektów. Komitet odrzu-
cił ten zapis. Na sesji paryskiej w 1980 r. warszawskie Sta-
re Miasto wraz z Zamkiem Królewskim znalazło się na 
Liście Światowego Dziedzictwa, równocześnie z  histo-
rycznym centrum Rzymu, kościołem Santa Maria Del-
le Grazie w Mediolanie, maltańską La Vallettą oraz sta-
rożytną Palmyrą.

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

| Prof. Krzysztof Pawłowski, architekt i urbanista 
specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu historii 
urbanistyki i rewaloryzacji miejskich zespołów 
zabytkowych 

(fot. Patrycja Mic)

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

Na pytanie „gdyby Warszawa 
nie została zniszczona, czy Polska 
postulowałaby jej umieszczenie 
na Liście Światowego Dziedzictwa?” 
odpowiedziałem zdecydowanie 
– „Nie!”
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☐ Jak dziś, w obliczu tragedii Aleppo i zniszczonej Palmy-
ry należy interpretować symboliczny wpis Warszawy ?

− Już w  1995  r. z  okazji 50-lecia UNESCO i  30-le-
cia ICOMOS proponowałem ustanowienie karty praw 
i obowiązków wobec dziedzictwa, w której działania zmie-
rzające do jego zniszczenia traktowane byłyby jako zbrod-
nia przeciwko ludzkości. Przewidywałem utworzenie or-
ganizacji na wzór Amnesty International. Stało się to wo-
bec ostatnich tragicznych wydarzeń szczególnie aktualne. 
Obecnie zamach na dziedzictwo kultury jest traktowany 
przez społeczność międzynarodową jako naruszenie praw 
człowieka. W pełni popieram ten pogląd. Zamach na za-
bytki to zamach na kulturę. W ten sposób unicestwieniu 
ulega zapisana w obiektach pamięć o czasach minionych, 
a także materialne przejawy kultury i tożsamości danego 
narodu. Tak było w przypadku Warszawy, tak dzieje się te-
raz w Syrii. Symbolika Warszawy spowodowała, że deba-
ta na temat rekonstrukcji miast celowo niszczonych po-
wróciła na forum UNESCO, bowiem nie powinien być 
to powód ich wykreślania z Listy. Obecnie wszystkie wpi-
sy syryjskie są objęte szczególną ochroną i widnieją na in-
nej liście – Liście Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. 
Ich odbudowa polegająca na pieczołowitej rekonstrukcji 
będzie wymagała niezwykłej pracy konserwatorskiej. Za-
bytki te utraciły bowiem swą autentyczną substancję, ka-
tegorię, która jest niezbędna przy wpisaniu obiektu na Li-
stę. W Warszawie gruzy zawalonych budynków zalegały 
do wysokości pierwszego piętra. Szansą na odzyskanie au-
tentycznych elementów budynków było odkopanie przy-
sypanych gruzem parterów. Podczas odbudowy wszystkie 
elementy, które były możliwe do zachowania i konserwa-
cji, zostały wykorzystane.

☐ Autorem znaku „Błękitnej tarczy” widniejącego na za-
bytkach na całym świecie jest Polak Jan Zachwatowicz. Jak 
doszło do powstania tego znaku?

− System międzynarodowej ochrony dziedzictwa 
kultury powstał na podwalinach Konwencji o  ochro-
nie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego. Taka była 
geneza Konwencji haskiej z 1954 r. oraz znaku „Błękit-
nej tarczy”, który miał chronić zabytki w czasie prowa-
dzonych działań zbrojnych. Legenda mówi, że w 1954 r. 
prof. Jan Zachwatowicz w czasie kolacji z kolegami ho-
lenderskimi nagle sięgnął po serwetkę, złożył jej dwa 
boki do środka, tworząc przekątne kwadratu, i  powie-
dział: „To będzie znak ochrony dziedzictwa kultury – Błę-
kitna tarcza”.

☐ Celem utworzenia Listy Światowego Dziedzictwa była 
przede wszystkim ochrona wyjątkowych w skali świata obiek-
tów architektonicznych oraz zjawisk przyrodniczych. Tym-
czasem, już w  1979  r. został na niej umieszczony obóz 

koncentracyjny Auschwitz-Birkenau – symbol ludobójstwa. Ja-
kie były Pańskie motywy zgłoszenia tej kandydatury na Listę?

− Pomysł wpisania tego obiektu na Listę zasygnalizowa-
łem już na pierwszej sesji Komitetu. Doprowadziło to do 
zmiany kryterium dotyczącego historycznej wartości, które 
w pierwotnej wersji uwzględniało jedynie pozytywne fakty  
w dziejach rozwoju ludzkości. W moim przekonaniu wy-
darzenia negatywne mają równie ważny wpływ na historię 
ludzkości. Do tej kwestii przekonywałem m.in. ówczesne-
go Dyrektora Generalnego UNESCO Amadou-Mahtar 
M’Bowa w czasie jego wizyty w Oświęcimiu w 1977 r. Naj-
prawdopodobniej ta wizyta przyczyniła się do zapropono-
wania przez Senegal kandydatury wyspy Gorée, jako waż-
nego miejsca w międzynarodowym handlu niewolnikami, 
co zostało zatwierdzone wpisem rok później na pierwszą Li-
stę. Od samego początku kandydatura Auschwitz-Birkenau 
była bardzo kontrowersyjna. Oficjalnie członkowie Komi-
tetu ją popierali, jednak w  kuluarach słychać było zdania 
krytyczne, wskazujące, że taki obiekt nie powinien znaleźć 
się na pierwszej Liście. Sprawa powróciła więc w czasie trze-
ciej sesji w Luksorze, gdzie występowałem jako wiceprezy-
dent ICOMOS-u, co umacniało moją pozycję negocjacyj-
ną, gdyż jest to organ opiniujący składane przez państwa 
wnioski. Dzięki poparciu delegacji USA – byłego przewod-
niczącego Komitetu, udało się w 1979 r. wpisać obóz Au-
schwitz-Birkenau na Listę. Zgłaszając tę kandydaturę, by-
łem świadomy, że nie jest to dobro, lecz zło, i nie kultury, ale 
antykultury – barbarzyństwa, ale pamięć o tym miejscu na-
leży do sfery kultury.

☐ Współcześnie ochrona dziedzictwa kultury stoi przed 
wieloma wyzwaniami. Koncepcja światowego dziedzictwa 
przechodzi kryzys, brak środków na finansowanie, poli-
tyczne interesy krajów członkowskich wydają się zasłaniać 
podstawowe cele i zasady ochrony. Jaką widzi Pan receptę 
na zaistniałą sytuację?

− Tutaj trudno jest znaleźć skuteczną receptę. De-
mokratyzacja pojęcia zabytku, który winien być podda-
ny ochronie, przynosi nowe wyzwania również co do jej 
zakresu, który niekiedy jest przesadnie rozszerzany. In-
stancje międzynarodowe stają się nie tylko upolitycznio-
ne, lecz również zbiurokratyzowane, prowadząc do sy-
tuacji, w której specjalistyczne opinie miewają znaczenie 
marginalne. Niedostatek środków finansowych jest po-
wszechnie odczuwalny, ale, jak mi wiadomo, w naszym 
kraju podejmowane są kroki, aby tę sytuację radykalnie 
poprawić. Kraków, pierwsze europejskie miasto wpisane 
na Listę światową, jest przykładem, jak można zmobili-
zować państwo i społeczeństwo nie tylko do jego ochro-
ny, ale również odnowy i rewitalizacji.

Rozmawiała: Magdalena Marcinkowska
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W dniach 2-12 lipca 2017 r. w Krakowie odbyła się 
41. sesja Międzyrządowego Komitetu Ochrony 

Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO (UNESCO World Heritage Committee). 
Obrady przedstawicieli 21 państw wchodzących w skład 
tego gremium prowadził prof. dr hab. Jacek Purchla, 
przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i dy-
rektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

Uwagę publiczności i mediów w czasie dorocznych ob-
rad Komitetu Światowego Dziedzictwa przyciągają przede 
wszystkim dyskusje nad nowymi nominacjami na Listę Świa-
towego Dziedzictwa. W sesji w Polsce wzięło udział 126 de-
legacji państw-stron (Konwencję w sprawie ochrony świa-
towego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego podpisały 
193 państwa, 167 z nich posiada obiekty wpisane na Listę). 
W Krakowie wpisano 21 nowych obiektów, w tym 3 miejsca 
przyrodnicze, co spowodowało, że liczba miejsc światowego 
dziedzictwa wzrosła do 1073. Po raz pierwszy na Listę wpi-
sane zostały obiekty z Angoli i Erytrei. Wśród nowych miejsc 
światowego dziedzictwa na Liście znalazły się także zabytko-
we kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem go-
spodarowania wodami pogórniczymi w Tarnowskich Gó-
rach (szerzej na ten temat w poprzednim numerze naszego 
pisma, nr 5-6, 2017, s. 8-15). To już piętnasty polski wpis na 
Listę. Z kolei na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagroże-
niu trafiło Stare Miasto w Wiedniu oraz Hebronie.

Oprócz nowych wpisów podczas sesji podejmowane były 
również decyzje w sprawie działań służących ochronie miejsc 
światowego dziedzictwa, a także przyjmowane uchwały do-
tyczące systemu ochrony światowego dziedzictwa, budże-
tu i zagadnień ogólnych związanych ze stanem zachowa-
nia obiektów. Ochrona światowego dziedzictwa to dziś zło-
żony system, oparty na zasadach i procedurach określonych 
w  wytycznych operacyjnych do realizacji Konwencji świa-
towego dziedzictwa oraz pracach ekspertów z organizacji 
doradczych UNESCO – ICOMOS, IUCN i ICCROM. 
Oprócz rządów państw sygnatariuszy Konwencji UNESCO 
z 1972 r., które odpowiadają za właściwą ochronę i zarządza-
nie miejscami światowego dziedzictwa, ważną rolę w tym 
systemie odgrywają ich bezpośredni opiekunowie, zarządcy 
i społeczności lokalne.

Z inicjatywy Polski, po raz pierwszy sesji Komitetu Świa-
towego Dziedzictwa towarzyszyły wydarzenia, w których 
wzięły udział osoby odpowiedzialne za ochronę miejsc świa-
towego dziedzictwa na szczeblu lokalnym oraz przedstawi-
ciele międzynarodowych organizacji pozarządowych: Fo-
rum Zarządców i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Sukcesem działań strony polskiej jest rekomendacja Komite-
tu Światowego Dziedzictwa, aby spotkania te organizowane 
były co roku przez kolejne kraje gospodarzy sesji.

Na temat dziedzictwa utraconego i przywróconego roz-
mawiali z kolei uczestnicy Forum Młodych Profesjonalistów 

(World Heritage Young Professionals Forum), przygotowa-
nego przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzyna-
rodowe Centrum Kultury, pod patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wzięło w nim udział 
32 młodych ekspertów zajmujących się ochroną dziedzictwa 
z 21 krajów tworzących Komitet Światowego Dziedzictwa. 
Spotkania Forum Młodych Profesjonalistów towarzyszą ob-
radom od kilku lat.

Głównym organizatorem sesji z ramienia Rządu RP było 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a orga-
nizatorem wykonawczym Narodowy Instytut Dziedzictwa 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, 2017, s. 4-7).

41.	SESJA	KOMITETU	ŚWIATOWEGO	DZIEDZICTWA	W	KRAKOWIE

Prezentacja Deklaracji Forum Młodych podczas 41. sesji Komitetu 
Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie

(fot. Bartek Banaszak / Narodowy Instytut Dziedzictwa)

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

Materiały posesyjne dostępne są m.in. na stronach 
internetowych: Polskiego Komitetu ds. UNESCO, 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Międzynarodowego 
Centrum Kultury w Krakowie; Deklaracja Forum Młodych 
– także na stronie internetowej: www.spotkania-z-
zabytkami.pl/aktualnosci/1/599. 
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z epoki kamienia, choć liczniejsze śla-
dy ludzkiej działalności pozostawi-
ła epoka brązu. Dominowała w  niej 
kultura łużycka, charakteryzująca 
się ceramiką wytwarzaną na wyso-
kim poziomie i  ciałopaleniem zmar-
łych, których prochy składano w gli-
nianych popielnicach. Na początku 
VI w. na tereny pomiędzy Łabą a Mo-
rzem Czarnym i  Bałtykiem a Adria-
tykiem przybyli Słowianie, którzy 
przemieszali się z  ludnością miejsco-
wą. Rzeki i  jeziora były osiami osad-
niczymi i  arteriami komunikacyj-
nymi plemion słowiańskich, nad 
nimi lokowano główne grody two-
rzącego się w  X  w. państwa polskie-
go. Najstarszymi środkami transpor-
tu rzecznego były tratwy i  dłubanki, 
które w  północnej Europie wykony-
wano już w  epoce kamienia. Słowia-
nie nazywali je czółnami. Inna na-
zwa czółna: dłubanka obrazuje sto-
sowaną na Słowiańszczyźnie techni-
kę wykonania czółna, czyli dłubanie. 
Wraz z rozwojem gospodarki i wzro-
stem potrzeb przewozowych Słowia-
nie powiększali dłubanki, podwyż-
szając ich burty przybijanymi na za-
kładkę klepkami. Doprowadziło to 
do powstania łodzi klepkowej, a  za-
stosowanie około X w. żagla umożli-
wiło m.in. żeglugę morską. Systema-
tyczne modyfikowanie czółna, a na-
stępnie łodzi klepkowych, doprowa-
dziło następnie do powstania stat-
ków, budowanych na podstawie do-
świadczeń wyniesionych zarówno 
z konstruowania czółen, jak i tratw. 

Nazwa Muzeum Wisły 
w  Tczewie (oddział Na-
rodowego Muzeum Mor-
skiego w  Gdańsku) i  ty-

tuł urządzonej w nim wystawy stałej: 
„Wisła w  dziejach Polski” wielce zo-
bowiązują, bowiem Wisła odgrywa 
w naszym kraju rolę szczególną, sym-
boliczną. Wędrówka wzdłuż niej to 
kurs dziejów Polski. 

Najstarsze wiadomości o  Wiśle 
zawdzięczamy starożytnym geogra-
fom. Marek Agryppa (62-12 r. p.n.e.) 
jako pierwszy zapisał jej nazwę: Vistla. 
Pomponiusz Mela (De Chorographia 
libri tres, około 44  r. n.e.) nazwał ją 
Vistula. Regiony położone nad Wisłą 
(którą nazywał Viscla) opisywał Pli-
niusz Starszy (23-79  r. n.e.), a Tacyt 
(55-120  r. n.e.) nazwał mieszkańców 
ziem nadwiślańskich Wenedami.

Wisła jest największą rzeką w  zle-
wisku Morza Bałtyckiego i  najdłuż-
szą w  Polsce; jej długość − w  zależ-
ności od początkowego i  końcowego 
punktu pomiaru − określa się od 1 047 
do 1 092 km. Głównymi potokami źró-
dłowymi są: Czarna Wisełka i Biała Wi-
sełka płynące na stokach Baraniej Góry 
w  Beskidzie Śląskim. Dorzecze Wi-
sły zajmuje powierzchnię 193 911 km2 
(na terenie Polski 173 700 km2). Rzekę 
dzieli się na 3 odcinki: górną (od źródeł 
do Sandomierza), środkową (od Sando-
mierza do Płocka) i dolną (od Płocka do 
ujścia). Średni przepływ roczny (przy 
ujściu rzeki) wynosi 1054 m³/s.

Pierwsze ślady ludzkiego osad-
nictwa w  dolinie Wisły pochodzą 

W X  w. na arenę historii wkra-
cza Gdańsk, którego polityka i  przy-
należność państwowa miały kluczo-
we znaczenie dla intensywności i cha-
rakteru żeglugi wiślanej. We wcze-
snym średniowieczu pod rządami dy-
nastii pomorskiej miasto i  port roz-
budowywały się i  rozwijały. Po opa-
nowaniu w  latach 1308-1309 Gdań-
ska i  Pomorza Gdańskiego przez Za-
kon krzyżacki Polska została odcię-
ta od morza i  ujścia Wisły. Dopiero 
w 1466 r., w wyniku II pokoju toruń-
skiego kończącego wojnę trzynasto-
letnią z  Zakonem, Prusy Królewskie 
i  Warmia przypadły Polsce, która po 
ponad 150 latach odzyskała dostęp do 
morza, a Gdańsk stał się największym 
portem Rzeczypospolitej. Jego pozy-
cję umocniły przywileje nadane w la-
tach 1454-1477 przez Kazimierza Ja-
giellończyka, na mocy których kupcy 
gdańscy mogli uprawiać swobodnie 
handel w całej Polsce i nie płacili ceł, 
a władze Gdańska decydowały o  wa-
runkach prowadzenia handlu przez 
cudzoziemców.

Zjednoczenie Gdańska i  uj-
ścia Wisły z  Rzeczpospolitą i  zaple-
czem surowcowym oraz przywile-
je dla Gdańska zbiegły się w  czasie 
ze zmianami gospodarczymi na Za-
chodzie Europy, szybko się urbanizu-
jącym i  industrializującym. Powsta-
ło tam więc zapotrzebowanie na pro-
dukty rolne, leśne, hodowlane i  su-
rowce, których dostarczyć mogła Eu-
ropa Środkowowschodnia, a szcze-
gólnie ogromna Rzeczpospolita. 

Wisła 
w dziejach Polski
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Kontakty handlowe Gdańska i  Pol-
ski znacznie się rozszerzyły. Nastąpił 
rozwój gospodarczy i kulturalny szes-
nastowiecznej Europy, rozkwit Gdań-
ska, Rzeczypospolitej i  żeglugi wiśla-
nej, określany jako złoty wiek.

W XVI  w. Wisła wraz z  dopły-
wami zaczęła odgrywać rolę głównej 
drogi wywozowej dla zboża i produk-
tów rolnych, gdyż transport nią to-
warów masowych był znacznie tańszy 
niż drogą lądową. Ze wszystkich stron 
Rzeczypospolitej polskie produkty 
wędrowały rzekami do portów nad-
bałtyckich. Najważniejszymi towara-
mi spławu były drewno oraz zboże. 
Ukształtował się wielki „szlak zbożo-
wy”: jednym jego odcinkiem była Wi-
sła, a drugim − odcinek morski. By-
wały okresy, kiedy do Gdańska wcho-
dziło ponad 2000 statków wiślanych 

rocznie. Zaplecze portu gdańskiego 
stale się rozszerzało. 

Transport rzeczny realizowany był 
statkami spławowymi, wykształcony-
mi w toku ewolucji szkutnictwa. Były 
one przystosowane zarówno do lokal-
nych warunków nawigacyjnych, jak 
i  do transportu dużej ilości towaru. 
Wszystkie charakteryzowały się pła-
skim dnem. Zewnętrznie różniły się 
„ostrym” lub „tępym” kształtem przo-
du, a także formą tyłu. Tratwopodob-
ne były komięgi, galary oraz byki. Ce-
chy tratwy i dłubanki modyfikowanej 
łączyły w sobie natomiast szkuty, du-
basy, łyżwy i kozy.

Jednym z najważniejszych elemen-
tów sprawnej organizacji spławu były 
przystanie rzeczne, które powstawały 
zarówno w miastach, jak i majątkach 
szlachty. Mogły być rozbudowane 

(spichlerze, magazyny, rezydencja szy-
pra, warsztat, nabrzeża) lub mieć for-
mę zwykłego pala z  pomostem i  spi-
chlerzem. Inną formą przystani były 
bindugi – nadrzeczne miejsca do-
wozu z  lasu pni drzew i  wiązania 
ich w  tratwy. Nad dolną Wisłą duży 
port funkcjonował np. w  Grudzią-
dzu. Znajdowało się tu kilkanaście 
spichrzów mieszczańskich, mieszczą-
cych zboże dostarczane z okolicznych 
dóbr kościelnych, szlacheckich i  kró-
lewskich oraz zimowa przystań szkut. 
Kazimierz Dolny był z kolei głównym 

1 | Andrzej Lipniewski, „Szkuty na Wiśle” 
(współczesna wizja malarska przedstawiająca 
płynące Wisłą komięgi i szkuty), 1987, olej, 
płótno (w zbiorach Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku)

...............................................................................
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portem Lubelszczyzny, stanowiąc 
ważne centrum wysyłki zboża i pota-
żu z dóbr ukraińskich. W drugiej po-
łowie XVI w. był on portem macierzy-
stym dla niemal 40 szkut i  dubasów; 
znajdowało się tu około 45 spichlerzy. 

Na przełomie XVII i  XVIII  w. 
kończył się złoty wiek Pierwszej 
Rzeczypospolitej i  złoty wiek żeglu-
gi wiślanej. Mimo prób reform, któ-
re w  dziedzinie żeglugi przejawia-
ły się m.in. planami Komisji Skarbu 

Koronnego dotyczącymi regulacji 
rzek spławnych i  budowy kanałów, 
na naprawę państwa było za póź-
no. W  latach 1772-1795 doszło do 
trzech rozbiorów Polski, w  których 
Rosja, Prusy i  Austria zlikwidowa-
ły ją jako państwo. Wisła została po-
dzielona na trzy odcinki, podda-
ne odtąd odmiennym tendencjom 
rozwojowym. Wybudowano nowe 
i  zmodernizowano stare kanały łą-
czące Ren, Łabę, Odrę, Dunaj, Wi-
słę, Niemen i mniejsze rzeki. Budowa 
kanałów spowodowała wydłużenie 
dróg wodnych, umożliwiających po-
dróże z  Wisły Kanałem Bydgoskim 
do Noteci i Warty oraz dalej na Odrę 
i  do Berlina. Po otwarciu w  1774  r. 
Kanału Bydgoskiego na Wisłę zaczę-
ły wpływać statki odrzańskie, dosto-
sowane do żeglugi kanałowej. Nie-
bawem w  nadwiślańskich ośrodkach 
zaczęto budować analogiczne kon-
strukcje. Statki te, nazwane berlin-
kami, w  XIX  w. zdominowały pol-
skie drogi wodne, zastępując daw-
ne statki spławowe. Ich konstruk-
cja i kształt ewoluowały – od kształ-
tu wrzecionowatego do bardziej pro-
stokątnego, od statku bez pokładu 
do pokładowego z  przykrytą ładow-
nią, od burt rozchylonych z  poszy-
ciem układanym na zakładkę do rów-
noległych z  poszyciem układanym 
na styk. Zastosowanie żagla rozprzo-
wego zwiększyło zwrotność i bezpie-
czeństwo berlinek, a uproszczone oli-
nowanie wymagało do obsługi tylko 
trzech osób (szypra, bosmana i mary-
narza). Ich kadłuby były węższe, ale 
wyższe od kadłubów szkut, dzięki 
czemu zabierały dwa razy więcej ła-
dunku. Większe berlinki zwano wi-
ślinkami, a mniejsze – kanałówkami.

2 | Dubas – wiślany statek spławowy, model 
wykonany w 1964 r. przez Pawła Zielińskiego 
z Gdańska (w zbiorach Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku)

3 | Szkuta drewniana wzorowana na dawnych 
szkutach wiślanych, zbudowana metodą 
tradycyjną przez „Maszoperię Wiślaną” (kabina 
jest elementem współczesnym)

4 | Berlinka, model wykonany w 2009 r. przez 
Jarosława Kosmalskiego z Gdańska (w zbiorach 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku)

...............................................................
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Kluczową dla żeglugi kwestią były 
warunki nawigacyjne na rzece. Na 
Wiśle kompleksowe prace były nie-
możliwe ze względu na jej podział 
między trzy państwa zaborcze. Każdy 
z  odcinków został poddany odmien-
nym zabiegom regulacyjnym. Na Wi-
śle galicyjskiej prace regulacyjne pod-
jęto w 1889 r. i do końca XIX w. za-
bezpieczano brzegi oraz korygowa-
no bieg potoków. Do 1918 r. ten od-
cinek rzeki został obwałowany. Wi-
sła środkowa płynąca w granicach za-
boru rosyjskiego została również do 
lat siedemdziesiątych XIX  w. obwa-
łowana. Najwięcej prac regulacyjnych 
przeprowadzono na dolnym, pruskim 
odcinku rzeki. Już w  1830  r. podję-
to tu prace w  zakresie obwałowań 
i  ochrony przed powodziami. W  la-
tach 1880-1892 przeprowadzono pra-
ce regulacyjne dążące do stworzenia 
szlaku wodnego o określonej głęboko-
ści. Uporządkowano też ujście Wisły. 
Dzięki tym zabiegom pruski odcinek 
rzeki stał się żeglowny najwcześniej 

spośród wszystkich części, na jakie zo-
stała podzielona rzeka.

Prace regulacyjne prowadzone 
w  XIX  w. na Wiśle miały również 
związek z  rewolucją, która dokona-
ła się w transporcie rzecznym, a zwią-
zana była z  wprowadzeniem napędu 
parowego. Statki parowe potrzebo-
wały lepszych warunków nawigacyj-
nych niż ich tradycyjni poprzednicy. 
Świadczą o tym choćby kłopoty z eks-
ploatacją pierwszych parowców, które 
w 1827 r. pojawiły się na Wiśle: „Vic-
tory” i  „Księcia Ksawerego”, sprowa-
dzonych z  Anglii przez przemysłow-
ca Konstantego Wolickiego. Z powo-
du zbyt dużego zanurzenia obie jed-
nostki okazały się bowiem nieprzy-
datne na Wisłę. Nietrwałe okaza-
ło się również przedsięwzięcie Piotra 
Steinkellera z  początku lat czterdzie-
stych XIX w. Dopiero za sprawą Edu-
arda Guiberta, który w 1848 r. zawarł 
spółkę handlową z  hr. Andrzejem 

Zamoyskim pod nazwą „Spółka Że-
glugi Parowej na Rzekach Spławnych 
Królestwa, Hrabia Zamoyski et Com-
pania” żegluga parowa na stałe zago-
ściła na Wiśle. 

Przedsiębiorstwo prężnie się roz-
wijało. Jego parowce wykorzystywano 
do holowania barek, ustawiania mo-
stów łyżwowych, do rejsów spacero-

wych i transportu towarów. W 1852 r. 
w  należących do Spółki Warsztatach 
Żeglugi Parowej na Solcu zbudowa-
no pierwszy parowiec w  Królestwie 
Polskim: „Płock”, a rok później bliź-
niaczy „Włocławek”. Pracowały one 
na linii Warszawa-Ciechocinek. Wnę-
trza obu jednostek były bogato deko-
rowane, m.in. obrazami czterech ów-
czesnych artystów: Wojciecha Ger-
sona, Juliana Ceglińskiego, Henry-
ka Pillatiego i  Franciszka Kostrzew-
skiego. Niestety, prace te w  większo-
ści zaginęły. Zachował się jedynie ob-
raz „Wzgórze Tumskie od zachodu” 
(„Widok Płocka”) Wojciecha Gersona 
(1852, olej na blasze, wym. 50,5 x 79 
cm); znajduje się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w  Warszawie (depozyt 
w Muzeum Mazowieckim w Płocku).

Po upadku powstania stycznio-
wego ograniczenie swobody prze-
mieszczania się ludzi, zastój gospo-
darczy oraz represje wobec Andrzeja 

Zamoyskiego spowodowały upa-
dek Spółki w  1871  r. Część jej stat-
ków i  infrastruktury odkupił Mau-
rycy Fajans − były dyrektor oddzia-
łu Spółki we Włocławku. Jego firma 
− Żegluga Parowa Maurycego Fajan-
sa − miała odtąd odgrywać największą 
rolę wśród przedsiębiorstw armator-
skich na Wiśle aż do wybuchu pierw-

szej wojny światowej. Fajans odku-
pił również „Płock” , który w  latach 
1872-1873 przeszedł gruntowny re-
mont, a pierwszy rejs po remoncie 
odbył w  maju 1873  r. Służbę zakoń-
czył najprawdopodobniej w  1890  r. 
Przez cały ten czas na Wiśle środko-
wej przeważały przewozy pasażerskie; 
przewozy towarowe były nieregularne 
i mniejsze.

W zaborze pruskim, gdzie wobec 
dobrze rozwiniętej sieci kolejowej ist-
niało małe zapotrzebowanie na pasa-
żerską komunikację wodną, bardziej 
rozwinięty był ruch towarowy. Praco-
wało tu najwięcej berlinek i holowni-
ków. Płynęły głównie na zachód, do 
Niemiec oraz w dół Wisły do Gdań-
ska. Do Niemiec Kanałem Bydgoskim 
płynęły berlinki z  obrobionym drew-
nem oraz bardzo duże ilości okrągłe-
go budulca spławianego tratwami. Do 
Gdańska płynął przede wszystkim cu-
kier, soda, zboże i drewno. Działało tu 

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

5 | Władysław Skoczylas, „Spichlerze 
w Kazimierzu Dolnym”, ok. 1930, drzeworyt

...............................................................
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wielu armatorów, głównie z Gdańska 
i Bydgoszczy.

W Galicji przewozy były ograni-
czone i miały lokalny charakter. Prze-
mszą i  Wisłą transportowano węgiel 
do Krakowa i jego najbliższych okolic. 
Niewielki ruch towarowo-osobowy 
odbywał się między Krakowem a No-
wym Korczynem i Szczuciem. Od po-
czątku XX w. parowce i tabor pomoc-
niczy (m.in. pogłębiarki) konstru-
owano w krakowskiej Fabryce Wyro-
bów Żelaznych Zieleniewskiego.

Oprócz łodzi i  statków Wisłą 
przez wieki płynęły również tratwy. 
W XIX w. było ich szczególnie dużo, 
co miało związek z  sytuacją politycz-
no-ekonomiczną ziem polskich. Po 
nieudanych powstaniach szlachcie 
konfiskowano majątki, co w  połącze-
niu z  rosnącym popytem na drewno 
potrzebne rozwijającemu się przemy-
słowi prowadziło do masowego wy-
rębu lasów. Drewno stało się jednym 
z  ważniejszych produktów eksporto-
wych ziem polskich, a transportowa-
no je głównie rzekami.

Wybuch pierwszej wojny świa-
towej ograniczył żeglugę na Wiśle. 
W  zaborze rosyjskim statki zostały 
w dużej mierze zmobilizowane, a nie-
które uzbrojone. W zaborze austriac-
kim 30 lipca 1914  r. sformowano 

Flotyllę Wiślaną (K.u.K. Weichsel- 
-Flottille) z siedzibą w Krakowie. Flo-
tylle uczestniczyły w  starciach zbroj-
nych, transportowały zaopatrzenie, 
prowadziły działania patrolowe, kon-
trolowały żeglugę, zapewniały łącz-
ność i przeprawy, transportowały ran-
nych i jeńców. Późnym latem 1915 r., 
po wielkiej ofensywie niemiecko-au-
striackiej, utworzono niemiecką Wei-
chsel-Flottille z  bazami w  Warszawie 
i  Modlinie. Wyparcie Rosjan daleko 
poza Wisłę spowodowało jednak, że 
znaczenie flotylli jako jednostek bo-
jowych zmalało. Zaczęły one pełnić 
funkcje głównie transportowe.

Po odzyskaniu przez Polskę 
w  1918  r. niepodległości przedsię-
biorstwa żeglugowe i  statki zostały 
znacjonalizowane. Część z nich prze-
jęło wojsko, a część Polska Żegluga 
Państwowa, zajmująca się przewozem 
żywności dla wojska i  ludności War-
szawy. 28 listopada 1918 r. powołano 
do życia Polską Marynarkę, a 23 grud-
nia 1918  r. z  połączenia dwóch pol-
skich flotylli wiślanych, utworzonych 
na bazie przejętych wcześniej flotyl-
li austriackiej i  niemieckiej, powstała 
Flotylla Wiślana w Modlinie – pierw-
szym porcie wojennym odrodzonej 
Rzeczypospolitej. Jej głównym zada-
niem miało być obsadzanie przejętych 

jednostek oraz ochrona transportów 
z żywnością i materiałami wojennymi, 
przepraw i mostów.

Flotylla Wiślana brała udział we 
włączaniu Pomorza pod zwierzch-
ność państwa polskiego w 1920 r. Sta-
tek uzbrojony „Wisła”, płynąc rów-
nolegle do maszerującego brzegiem 
1. Batalionu Morskiego, uczestni-
czył w  zajmowaniu portów w  Toru-
niu, Fordonie, Grudziądzu i Tczewie. 
„Wisła” wprowadziła Polską Marynar-
kę na morze.

Po zakończeniu wojny polsko- 
-bolszewickiej i  bitwy warszawskiej 
1920  r. pojawiły się na Wiśle czte-
ry monitory rzeczne zbudowane 
w  gdańskiej Danziger Werft: „War-
szawa”, „Pińsk”, „Horodyszcze”, „Mo-
zyrz” oraz dwie barki artyleryjskie 
i dwie barki zbiornikowe. 

Gdy zagrożenie minęło, od 1921 r. 
zaczęto zwracać prywatnym arma-
torom zarekwirowane na czas wojny 
statki. Jesienią 1925 r. Flotyllę Wiśla-
ną rozwiązano.

Po odzyskaniu niepodległości pol-
ska żegluga śródlądowa miała teo-
retycznie dobre warunki do rozwo-
ju. Sieć rzeczna była rozwinięta i  ko-
rzystnie ukształtowana, Wisła łączy-
ła stolicę państwa z morzem i najważ-
niejszymi ośrodkami produkcyjnymi 

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

6 | Wojciech Gerson, 
„Widok Płocka” 
(„Wzgórze Tumskie od 
zachodu”), 1852, olej, 
blacha (depozyt Muzeum 
Narodowego w Warszawie 
w Muzeum Mazowieckim 
w Płocku)

7 | Maksymilian Fajans, 
„Bielany” wg malowidła 
hr. Fryderyka Skarbka 
(fragment; na tle 
zabudowań statek 
„Włocławek”), 1854, 
litografia

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

6

|    Spotkania z Zabytkami       7-8  2017           12



oraz obszarami rolniczymi. Wiślanej 
drogi jednak nie wykorzystano w od-
powiedni sposób, o czym przesądziło 
kilka powodów: polsko-gdańska kon-
wencja z 9 października 1920 r. znacz-
nie ograniczająca Polsce dostęp do uj-
ścia Wisły, odmienne warunki żeglu-
gowe na poszczególnych odcinkach 
rzeki wynikające z  podejmowanych 
od XIX  w. różnych zabiegów regula-
cyjnych, odmienne drogi rozwoju go-
spodarczego w  poszczególnych za-
borach, zbyt małe nakłady finansowe 
przeznaczane przez państwo na utrzy-
manie dróg wodnych.

W byłym zaborze austriackim na-
dal funkcjonowała przede wszystkim 
żegluga lokalna: całodzienne rejsy re-
kreacyjne do podmiejskich miejsco-
wości i  stosunkowo nieduże przewo-
zy węgla Przemszą i Wisłą do Krako-
wa oraz okolic. Jedynym większym 
przedsiębiorstwem armatorskim na 
tym odcinku Wisły było Towarzy-
stwo Żegluga Polska S.A., dysponują-
ce czterema parowcami.

Na Wiśle środkowej, w byłym za-
borze rosyjskim, utrzymał się ożywio-
ny ruch osobowy w dół rzeki od War-
szawy do Płocka i  Włocławka oraz 
mniejszy w górę rzeki – od Warszawy 
do Puław i  Sandomierza. Parowcami 
osobowymi i  osobowo-towarowymi 

przewożono ludzi zamieszkałych 
w  miejscowościach pozbawionych 
komunikacji kolejowej i  znaczne ilo-
ści drobniejszych przesyłek. Nieduża 
była natomiast właściwa żegluga śród-
lądowa, czyli transport towarów ma-
sowych barkami i  berlinkami holo-
wanymi przez holowniki. W  1921  r. 
rozpoczął się proces zwrotu właści-
cielom znacjonalizowanych wcześniej 
statków. Powstały wówczas: Towa-
rzystwo Żeglugi Polskiej i  Warszaw-
skie Towarzystwo Transportu i  Że-
glugi. W  1924  r. połączyły się, two-
rząc Zjednoczone Warszawskie Towa-
rzystwo Transportu i Żeglugi Polskiej. 
W 1927 r. powstało przedsiębiorstwo 
Polska Żegluga Rzeczna „Vistula”, 
w  skład którego weszli dotychczaso-
wi konkurenci. Parowce „Vistuli” kur-
sowały na trasach: Warszawa-Płock-
Włocławek-Toruń oraz Warszawa-Pu-
ławy-Sandomierz. W 1934 r. armator 
utworzył linię wycieczkową z Warsza-
wy do Tczewa i dalej do Gdyni.

Nie zmienił się również charak-
ter żeglugi na dolnej Wiśle, na któ-
rej właściwa żegluga śródlądowa była 
najlepiej rozwinięta. Pracowało tam 
najwięcej statków pasażersko-towa-
rowych, holowników, barek i  berli-
nek. W  dół rzeki do Gdańska (i da-
lej morzem) transportowano nadal 

przede wszystkim cukier, sodę, zboże 
i  drewno. Transport towarów maso-
wych w  górę rzeki był zdecydowanie 
mniejszy. Wśród przewoźników więk-
szość stanowili prywatni właścicie-
le jednego lub kilku statków bez na-
pędu mechanicznego. Działało rów-
nież kilka dużych przedsiębiorstw że-
glugowych dysponujących licznym ta-
borem mechanicznym: Lloyd Bydgo-
ski, Lloyd Toruński i „Weichsel” Dan-
ziger Dampfschiffahrts & Seebad 
AG. Lloyd Bydgoski S.A. (następca 
częściowo spolonizowanej w  1920  r. 
Bromberger Schleppschiffahrt Ak-
tien Gesellschaft) był w  dwudzie-
stoleciu międzywojennym najwięk-
szym przedsiębiorstwem żeglugowym 
w  Polsce. Ruch osobowy był na dol-
nej Wiśle ograniczony. W  okolicach 
miast, np. Gdańska, Torunia czy Byd-
goszczy funkcjonowała żegluga lo-
kalna i wycieczkowa. W latach 1927- 
-1934 pierwszą regularną linię pasa-
żersko-towarową z Torunia do Gdań-
ska prowadziła toruńska firma Żeglu-
ga Parowa na Wiśle Ludwika Szymań-
skiego. Po dolnej Wiśle pływały po-
nadto statki „Vistuli”, której przed-
stawicielstwo w  1929  r. utworzono 
w Tczewie.

Wiosną 1939 r., wobec zaostrze-
nia stosunków polsko-niemieckich 

7

   Spotkania z Zabytkami       7-8  2017    |   13



w ramach Flotylli Rzecznej utworzo-
no Oddział Wydzielony rzeki Wi-
sły (OW „Wisła”) z  bazą w  Brdyuj-
ściu. We wrześniu 1939  r. OW „Wi-
sła” zniszczył kilka niemieckich samo-
lotów i czołgów, przeprawę pontono-
wą pod Topolnem i zwyciężył w star-
ciu z czołgami niemieckimi pod Wło-
cławkiem. Wobec niskiego poziomu 
wody w  Wiśle i  szybkiego zajmowa-
nia nadwiślańskich miast przez Niem-
ców podjęto decyzję o  samozatopie-
niu okrętów Oddziału. Do Modlina 
przedarł się jedynie „KU 30”, który 
brał udział w  obronie twierdzy. Wo-
bec planów jej kapitulacji 29 września 
załoga zatopiła kuter. Tego dnia Od-
dział Wydzielony rzeki Wisły Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej zakoń-
czył swoją działalność bojową. 

Po zajęciu Polski jesienią 1939  r. 
przez Niemców na dolnej i  środko-
wej Wiśle ocalały w  większości ta-
bor rzeczny polskich i  żydowskich 
armatorów został zarekwirowany 

przez Niemiecki Zarząd Komisarycz-
ny Głównego Powiernictwa Rzeszy 
Wschód dla Żeglugi Śródlądowej Ob-
szaru Dorzecza Wisły. W  kolejnych 
latach polskie firmy zlikwidowano, 

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

8 | 9 | Aleksander Gierymski, „Piaskarze”, 
1887, olej, płótno (8) oraz „Przystań na Solcu”, 
(szkic), 1883, olej, płótno (9) (w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie) 
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a ich tabor sprzedano niemieckim ar-
matorom. Żegluga uległa ogranicze-
niu. Statki pasażerskie obsługiwa-
ły tylko linię z Warszawy do Torunia 
i  rzadziej do Bydgoszczy. W  związ-
ku z  tym duża liczba parowców stała 
w  portach. Niektóre wykorzystywa-
no jako bazy noclegowe dla niemiec-
kich żołnierzy, pływające kawiarnie 
czy szpitale.

Na górnej Wiśle i Przemszy żeglu-
ga zintensyfikowała się, gdyż Niemcy 
jej potrzebowali do transportu węgla. 
Istotnym elementem żeglugi stał się 
przemyt: na galarach przemycano wę-
giel, a na bocznokołowcach pływają-
cych od Zatora aż do Korczyna − ty-
toń, mięso i alkohol.

Wycofujące się w  1945  r. wojska 
niemieckie ewakuowały w  dół Wisły 
lub zatopiły część taboru pływające-
go: statki pasażerskie, holowniki i bar-
ki. Zniszczeniu w dużym stopniu ule-
gła infrastruktura żeglugowa, porto-
wa oraz mosty na Wiśle.

Po 1945 r. Wisła przestała być je-
dyną drogą wodną Polski płynącą 
z południa na północ. Drugą stała się 
Odra. Wobec niewystarczających na-
kładów finansowych żegluga na Wiśle 
i jej zalanej delcie – Żuławach – odra-
dzała się powoli. Następowały jednak 
zmiany: małe i stare holowniki zastą-
piono barkami motorowymi i  pcha-
czami transportującymi piasek i  żwir 
na potrzeby budownictwa. Przewozy 
rosły, choć malała ich różnorodność 
i  długość tras. Wisłą transportowa-
no do Gdańska i  Gdyni głównie wę-
giel i kamień gipsowy, a w górę rzeki 

– rudę i  zboże. Na dolnej Wiśle re-
gularne przewozy towarowe odbywa-
ły się między Elblągiem, Malborkiem 
i Białą Górą.

Inaczej było z wiślaną żeglugą pa-
sażerską, która w  pierwszych powo-
jennych latach cieszyła się dużym po-
wodzeniem, m.in. ze względu na brak 
transportu autobusowego. W  kolej-
nych latach nastąpiła zmiana funkcji 
żeglugi pasażerskiej z  komunikacyj-
nej na turystyczną. Na bocznokołow-
cach: „Bałtyk”, „Generał Świerczew-
ski” i „Traugutt” organizowano popu-
larne rejsy wczasowe i czarterowe. Ich 
kres związany był z  wyparciem bocz-
nokołowców przez wprowadzone do 
eksploatacji w 1958 r. statki typu SP-
150 − małe i bezkabinowe, a więc do-
stosowane wyłącznie do kilkugodzin-
nej żeglugi rzecznej. Po wycofaniu ze 
służby wiślane bocznokołowce ulega-
ły dewastacji i w większości zostały ze-
złomowane. Niewiele po nich pozo-
stało. Na brzegu Wisły w  Kazimie-
rzu Dolnym można zobaczyć wymon-
towane z  „Traugutta” koła łopatko-
we, a  na wystawie „Wisła w  dziejach 
Polski” w  Muzeum Wisły w  Tczewie 
− tłoki pieczętne „Poczty na statku” 
z nazwami i uproszczonymi wizerun-
kami poszczególnych parowców. 

W drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych XX w. powstał program kom-
pleksowego zagospodarowania Wi-
sły, tzw. Program Wisła, zakładają-
cy hydrotechniczną zabudowę rzeki, 
ochronę czystości i  jakości wód, in-
tensyfikację rolnictwa w dolinie i do-
rzeczu Wisły, rozwój transportu i jego 

urządzeń, rozwój energetyki wod-
nej, zagospodarowanie Wisły i dorze-
cza na cele rekreacyjno-turystyczne 
i sportowe. Program przyjęto do reali-
zacji w  1978 r., jednak dwa lata póź-
niej z  powodów ekonomiczno-poli-
tycznych został zaniechany. Mimo to 
w 1980 r. rzekami w Polsce przetrans-
portowano ponad 22 mln ton to-
warów. 

Obecnie polskie drogi wodne, 
z wyjątkiem delty Wisły i ujścia Odry, 
nie są dostosowane do wymogów 
współczesnej europejskiej żeglugi śród-
lądowej. Powoli sytuacja zmienia się 
jednak na lepsze. Dzięki m.in. pomocy 
finansowej Unii Europejskiej nad rze-
kami powstają przystanie turystyczne, 
m.in. w Tczewie i Grudziądzu.

Wyraźny jest również renesans 
wiślanego szkutnictwa i  tradycji. Pa-
sjonaci rzeczni przywracają na Wi-
słę i jej dopływy tradycyjne wzory ło-
dzi komunikacyjnych i rybackich, or-
ganizowane są flisy wiślane oraz licz-
ne imprezy cykliczne, nawiązujące do 
rzecznego dziedzictwa. 

Szeroko zarysowanej historii za-
gospodarowania Wisły na tle dziejów 
Polski poświęcona jest wspomnia-
na na początku wystawa w  Muzeum 
Wisły w  Tczewie. Zachęcamy do jej 
obejrzenia szczególnie w  tym roku, 
w Roku Rzeki Wisły. 

Jadwiga Klim

Wystawę stałą „Wisła w  dziejach Pol-
ski” można zwiedzać w  Muzeum Wisły 
(ul.  30  Stycznia 4, 83-110 Tczew). Mu-
zeum czynne jest od 1 lipca do 31 sierp-
nia od poniedziałku do niedzieli w godz. 
10.00-16.00, od 1  września do 31 grud-
nia od wtorku do niedzieli w  godz. 
10.00-16.00.

10 | Zacumowane u brzegu Wisły, zapewne 
w Krakowie jednostki K.u.K. Weichsel-Flottille 
(wśród nich SMS „Krystyna”), 1916, fotografia 
(w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku)

(ilustracje: 1, 2, 4, 5, 10 – Archiwum Fotograficzne 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku; 
3 − fot. Jakub Chmielewski; 6, 9 – fot. Krzysztof 
Wilczyński / Muzeum Narodowe w Warszawie; 7 – BN 
POLONA; 8 – cyfrowe.mnw.art.pl)

...............................................................................
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paweł kendra

Dzieje Piotrkowa są długie, interesujące i ważne w aspekcie 
wydarzeń związanych z historią Polski. Miasto to przez lata 
było miejscem zjazdów sejmikowych i sejmów, siedzibą 
Trybunału Koronnego, a także miejscem obrad synodów 
duchowieństwa. W 2017 r. obchodzimy 800-lecie pierwszej 
wzmianki o trybunalskim grodzie, która zawarta została 
w Kopiarzu Sulejowskim, przechowywanym dziś w skarbcu 
miejscowego Archiwum Państwowego.

Zabytki Piotrkowa 
Trybunalskiego 
na Trakcie  
Wielu Kultur



Aż do XVI  w. ludność Piotrkowa 
etnicznie i  religijnie pozostawa-
ła jednolita, ale w  okresie sejmo-
wym, trybunalskim, a także w cza-

sach późniejszych przybywali tutaj i osiedla-
li się przedstawiciele różnych narodowości, 
którzy często osiągali ważną pozycję w  lo-
kalnej społeczności. Byli to przede wszyst-
kim kupcy i rzemieślnicy. Nie brakowało po-
śród nich prawosławnych Greków, Ormian, 
Rosjan, Niemców, Węgrów, Szkotów, Żydów 
czy Włochów. Niektórzy regionaliści doli-
czyli się nawet 20 różnych narodowości, któ-
re przez wieki tworzyły klimat wielokulturo-
wego Piotrkowa.

Ślady dawnej świetności miasta odna-
leźć możemy dzisiaj spacerując po tzw. Trak-
cie Wielu Kultur i zwiedzając znajdujące się 
tu zabytki. Do najcenniejszych i najpiękniej-
szych należą: dawny dworzec kolei warszaw-
sko-wiedeńskiej, wieża ciśnień, cerkiew kate-
dralna, gmach sądów piotrkowskich, klasz-
tor bernardynów, pomnik Hildebranda, 
dawny klasztor sióstr dominikanek, staro-
miejski rynek, zbór ewangelicko-augsburski, 
sanktuarium Matki Boskiej Trybunalskiej 

− patronki polskich parlamentarzystów, 
kościół farny, renesansowy pałac wieżowy 
Zygmunta Starego i  dawna synagoga piotr-
kowska.

To nie wszystkie zabytki miasta. Wie-
le z  nich położonych jest poza główną osią 
„Traktu Wielu Kultur”. Dlatego też po-
wstały liczne szlaki tematyczne, pozwalają-
ce na zapoznanie się z  malowniczymi zauł-
kami Piotrkowa. Aktualna oferta skierowa-
na zarówno do turystów indywidualnych, 
jak również grup zorganizowanych, dostęp-
na jest w Centrum Informacji Turystycznej.

Wędrówkę po „Trakcie Wielu Kultur” 
rozpocząć można od dworca kolejowego, pa-
miętającego czasy Drogi Żelaznej Warszaw-
sko-Wiedeńskiej. Wjazd pierwszego pociągu 
do Piotrkowa nastąpił 7 października 1846 r. 
Do dziś, oprócz dworca, na powierzchni li-
czącej około 4 ha znajdują się obiekty zwią-
zane z  obsługą ruchu kolejowego. Są wśród 
nich dawna lokomotywownia, budynek spe-
dycji towarowej oraz obiekty administra-
cyjne i  magazynowe. Budynek dworca za-
chował oryginalną bryłę architektoniczną. 
W latach 2010-2012 przeprowadzony został 

1 | Rynek w Piotrkowie 
Trybunalskim z zarysem 
murów dawnego ratusza
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gruntowny remont gmachu dworcowego, 
podczas którego odkryto żeliwne detale ar-
chitektoniczne. Usunięto też strop wykona-
ny w końcu lat siedemdziesiątych XX w. Po-
zwoliło to na przywrócenie dawnego charak-
teru starej poczekalni dworcowej. Obecnie 
trwają prace związane z renowacją zabytko-

wej wiaty usytuowanej nad peronem dworca, 
której ażurowa konstrukcja dachu wsparta 
została na żeliwnych, kanelowanych kolum-
nach zwieńczonych ozdobnym kapitelem.

Charakterystycznym budynkiem poło-
żonym w bezpośrednim sąsiedztwie dworca 
kolejowego jest wieża ciśnień. Budowa tego 
obiektu ukończona została w 1926 r. Wieża 
miała być częścią sieci wodno-kanalizacyjnej 

Piotrkowa, dlatego ulokowana została w sa-
mym centrum miasta. Wzniesiona w  stylu 
neoklasycystycznym przez inż. Władysława 
Leszka Horodeckiego, wolno stojąca wieża 
powstała na planie koła. Elewacja ma wyraź-
ny, trzyczęściowy układ. W  przyziemiu wi-
doczny jest wysoki, gładki cokół, część środ-
kowa z prostokątnymi, wąskimi oknami uło-
żonymi wzdłuż biegu wewnętrznej klat-
ki schodowej, część górna z wieńcem okien, 
oddzielonych od siebie pojedynczymi i  po-
dwójnymi pilastrami. Na dolnym gzymsie 
umieszczony został kartusz, otoczony liśćmi 
akantu z używanym wówczas herbem Piotr-
kowa. Wieża, której sylweta często wykorzy-
stywana jest dziś w materiałach promujących 
miasto, odzyskała pierwotny wygląd dzięki 
pracom renowacyjnym przeprowadzonym 
w 2008 r. Obecnie obiekt czeka na nadanie 
nowej funkcji użytkowej, która pozwoli na 
pokazanie tego cennego zabytku techniki.

Kolejnym zabytkiem jest piotrkowska ka-
tedra, czyli cerkiew prawosławna Wszyst-
kich Świętych. Zbudowana została w latach 
1844-1847 na planie krzyża greckiego w sty-
lu bizantyjskim według projektu Andrze-
ja Gołońskiego. Po 1867 r., kiedy Piotrków 
został stolicą guberni, cerkiew rozbudowano 
(1868-1870). Ostateczny kształt nadany zo-
stał przez Iwana Wasyljewicza Sztrema. Do-
budowano wówczas nawę z wieżą, wydłużo-
no ramiona krzyża. We wnętrzu znajduje się 
sprowadzony z Petersburga, cenny ikonostas, 
datowany na 1848 r. Umieszczone są w nim 
ikony i obrazy z przełomu XIX i XX w.

Uwagę odwiedzających Piotrków przy-
kuwa znajdujący się przy głównej ulicy mia-
sta gmach sądów piotrkowskich. Wybudo-
wany został na planie podkowy w 1909 r. we-
dług projektu Feliksa Nowickiego. Na osi fa-
sady umieszczony został ryzalit zwieńczo-
ny tympanonem i  balustradą, wejście ujęto 
dwoma kolumnami. W konkursie „Zabytek 
Zadbany” gmach sądów piotrkowskich uzy-
skał w 2000 r. nominację do nagrody Gene-
ralnego Konserwatora Zabytków, natomiast 
kierownictwo Sądu otrzymało gratulacje 
i  podziękowania za troskę i  zaangażowanie 
w doprowadzenie obiektu do obecnego sta-
nu. W skrzydle wschodnim przy ul. Toruń-
skiej ma swoją siedzibę Archiwum Państwo-
we, utworzone w 1919 r. jako jedno z pierw-
szych w  niepodległej Polsce. To właśnie tu 
przechowywane są najcenniejsze dokumenty 

2 | Kościół farny 
św. Jakuba Apostoła
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związane z przeszłością Piotrkowa. W archi-
walnym skarbcu znajduje się m.in. tzw. Ko-
piarz Sulejowski, tj. zbiór dokumentów, od-
naleziony na Podolu przez Michała Rawi-
tę Witanowskiego. Pośród licznych zapi-
sów jest i ten podający pod datą 1217 r. na-
zwę Piotrków. Jest to najstarsza wzmianka 
o Piotrkowie, która stała się wyznacznikiem 
obchodów jubileuszu 800-lecia.

Już krótki spacer po Piotrkowie daje wra-
żenie, że jest tu wiele budowli sakralnych. 
Do cenniejszych należy m.in. klasztor ber-
nardynów z kościołem Matki Boskiej Aniel-
skiej i św. Krzyża. Barokowy wystrój świąty-
ni, przypisywany Gotfrydowi Sztekel, dato-
wany jest na połowę XVIII w. Ołtarz główny, 
z 1758 r., jest trójosiowy, z rzeźbą Chrystusa 
na krzyżu z 1646 r. Po bokach umieszczone 
są rzeźby św. Pawła i Mojżesza oraz drewnia-
ne, złocone tabernakulum. W nawie głównej 
znajduje się sześć ołtarzy bocznych, wśród 
których największą czcią wiernych od stule-
ci wyróżnia się ołtarz Matki Boskiej z cudow-
nym obrazem Matki Boskiej Piotrkowskiej, 

ufundowanym w  1625  r. przez prowincja-
ła bernardynów o. Leona Starczewskiego. 
Na uwagę zasługuje także barokowa ambo-
na, balustrada chóru muzycznego i prospekt 
organowy oraz barokowe wyposażenie za-
krystii z  1751  r. Szafa, komody i  klęczniki 
są dziełem Jakuba z Prus, który porzucił lu-
teranizm i przyozdobił kościół pracą swoich 
rąk. W  bezpośrednim sąsiedztwie świątyni 
przetrwały pozostałości dawnego cmentarza 
z ciekawym nagrobkiem Jana Karola Hilde-
brandta z 1820 r. Człowiek ten stał się sym-
bolem wielokulturowości Piotrkowa. Oto 
bowiem poddany pruski − ewangelik pocho-
wany został na polskiej ziemi – na cmenta-
rzu katolickim, a nagrobek ufundowali mu 
piotrkowscy Żydzi. Napis na obelisku głosi: 
„Cny Mężu, ten zimny głaz, ta zimna mogiła, 
niechaj zaświadczy ile publika w  Tobie stra-
ciła”.

W niewielkiej odległości znajduje się 
wsparty o mury obronne klasztor sióstr do-
minikanek z  przylegającym do niego ko-
ściołem rektorskim Matki Bożej Śnieżnej. 

3 | Kościół św. Franciszka 
Ksawerego
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Budowę obiektu rozpoczęto w 1627 r. Dzi-
siejszy wygląd zabudowań nadany został 
m.in. przez gubernialnego architekta Felik-
sa Nowickiego, który w  1882  r. przebudo-
wał kompleks klasztorny. Uwagę zwraca bu-
dynek, będący zachodnim skrzydłem ze-
społu z  barokowymi szczytami i  malowni-
czą elewacją od strony zachodniej. Płaszczy-
zna dawnego muru miejskiego urozmaicona 
jest przez zwieńczone gzymsem okna. Wnę-
ka w  ryzalicie tworzy balkon, nad którym 

znajduje się półkoliście sklepione okno. Ele-
wacja, z wyjątkiem ryzalitu, zwieńczona jest 
gzymsem i pełną attyką z okienkami strycho-
wymi w kształcie strzelnic. 

W krużgankach klasztornych odkryte zo-
stały cenne, siedemnastowieczne polichro-
mie. Siedemnaście malowideł, przedstawia-
jących sceny z  życia świętych, wykonanych 
zostało w  latach 1676-1689. Odsłonięto je 
ponownie dopiero w  1953  r. i  poddano za-
biegom konserwatorskim w 1984. 

Wnętrze jednonawowego kościoła przy-
kryte jest sklepieniem kolebkowym z luneta-
mi i gurtami. Warto zwrócić uwagę na odre-
staurowany w ostatnich latach ołtarz główny 
z 1755 r. z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej 
z przełomu XVII i XVIII w., a także dwa ba-
rokowe ołtarze boczne, św. Stanisława Kost-
ki i  św. Rocha. Cennymi elementami wy-
posażenia świątyni są też rokokowa ambo-
na z  1767  r. i  krucyfiks z  XVII w., umiesz-
czony na belce tęczowej. Wykonane w ostat-
nim czasie prace konserwatorskie pozwoli-
ły na odtworzenie polichromii przedstawia-
jących m.in. kartusze herbowe na sklepieniu 
nawy głównej. Herby Abdank, Pobóg, Juno-
sza, Jelita upamiętniają dobroczyńców klasz-
toru i kościoła. 

Obecnie po przebudowie i  rozbudo-
wie dawnego klasztoru Panien Dominika-
nek powstało tu Centrum Idei ku Demo-
kracji. Przebudowany zespół klasztorny stał 
się miejscem imprez kulturalnych i  żywym 
ośrodkiem spotkań. Efekt podjętych dzia-
łań to kompromis między zaleceniami i wy-
mogami konserwatorskimi a oczekiwania-
mi i  potrzebami współczesnego odbiorcy. 
Istniejące i  zniszczone przez liczne przebu-
dowy budynki zespołu odtworzono w  pier-
wotnym kształcie ze szczególnym uwzględ-
nieniem oryginalnej konstrukcji stropów ko-
lebkowych, zabytkowych fresków oraz deta-
li stolarki drzwiowej i okiennej. Odtworzo-
no również fragment dawnej ul. Przymurnej, 
biegnącej wzdłuż pierwotnych murów miej-
skich, a stanowiącej przez lata wewnętrzny 
korytarz budynku wspartego o mury obron-
ne. Przeszklony wirydarz, będący sercem 
dawnego klasztoru, wydzielony został z we-
wnętrznego dziedzińca, na którym znajdu-
je się także ogólnodostępne wejście na odre-
staurowany fragment murów miejskich, speł-
niających obecnie funkcję punktu widoko-
wego.

4 | Zachowany fragment 
malowideł w budynku 
dawnej synagogi

5 | Cerkiew katedralna 
Wszystkich Świętych

|    Spotkania z Zabytkami       7-8  2017           20



Po dzień dzisiejszy w  niemal niezmie-
nionej formie zachował się średniowieczny 
układ urbanistyczny piotrkowskiej starów-
ki. Tworzą go wąskie uliczki i niemal central-
nie położony rynek, który funkcję centrum 
administracyjnego utracił w drugiej połowie 
XIX stulecia, gdy rozebrano stojący tu nie-
gdyś Ratusz Miejski, będący również, przez 
prawie dwa wieki, siedzibą Trybunału Ko-
ronnego – najwyższego sądu dawnej Rzeczy-
pospolitej. Murowany ratusz miejski powstał 
na przełomie XVI i XVII w. Była to jedno-
piętrowa budowla w kształcie wydłużonego 
czworoboku. W 1611 r. dobudowana zosta-
ła wieża, służąca jako areszt. Obecnie na daw-
nych fundamentach ratusza utworzono tzw. 
wielofunkcyjny element małej architektu-
ry, który pokazuje lokalizację i zasięg dawnej 
siedziby Trybunału oraz jest też plenerową 
sceną koncertową, wykorzystywaną do or-
ganizacji rozmaitych wydarzeń kulturalnych 
i artystycznych. 

Stojące w rynku kamienice mają w więk-
szości dziewiętnastowieczne elewacje. Na ich 
wyglądzie zaważyły kolejne pożary, skutkiem 

których była likwidacja podcieni i przebudo-
wa domów w stylu klasycystycznym. Znajdu-
jące się tu zabytkowe kamieniczki noszą hi-
storyczne nazwy: „Wójtowska”, „Ormiańska”, 
„Szynk Wierzbicza” i  inne. W  południo-
wo-zachodnim narożniku rynku, w  bezpo-
średniej bliskości „Kamienicy Szefferów” wi-
doczny jest „Pałac królowej Bony”.

Nieopodal, w  dawnym kościele popijar-
skim, znajduje się zbór ewangelicko-augs-
burski, do którego przylegają pozostałości 
dawnych zabudowań kolegium. Po pożarze 
kolegium i klasztoru w 1786 r. pijarzy prze-
nieśli się do budynków otrzymanych po ka-
sacie zakonu jezuitów. W 1793 r. pijarskie za-
budowania klasztorne zaadaptowane zostały 
przez Prusaków na koszary i więzienie. Spa-
lony kościół odsprzedany został w  1796  r. 
gminie ewangelickiej. Jednonawowa świąty-
nia powstała w latach 1689-1718. Nawa uzy-
skała sklepienie krzyżowe, wsparte na szero-
kim, profilowanym gzymsie. Po jej bokach 
w  1824  r. dobudowano drewniane empory. 
Z pierwotnego wyposażenia kościoła zacho-
wał się barokowy ołtarz główny z  początku 

6 | Fragment zabudowy 
na dziedzińcu dawnego 
klasztoru sióstr dominikanek
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XVIII w., a także barokowy chór muzyczny 
z  rokokowymi ornamentami. Zewnętrzny 
wygląd kościoła zmieniony został w 1824 r. 
i  pod koniec XIX w., gdy do elewacji fron-
towej dobudowano dwie wieże, a fasadzie 
nadano półkolisty szczyt, przez co świątynia 
przypomina kościół jezuitów.

Najcenniejszym elementem zespołu bu-
dynków użytkowanych przez jezuitów jest 
położony na południe od rynku kościół św. 
Franciszka Ksawerego, który zaprojektowa-
ny został przez Jana Delamarsa. Mimo że 
jezuici przybywali do Piotrkowa już w dru-
giej połowie XVI w., to barokowa świąty-
nia wybudowana została dopiero w  latach 
1701-1727. Warto zwrócić uwagę na ba-
rokowe wyposażenie wnętrza wykonane 
przez snycerzy i  rzeźbiarzy, a jednocześnie 
zakonników jezuickich: Ignacego Bartscha 
ze Śląska, Ferdynanda Kiltza, Wolfganga 
Wimmera, Mateusza Makowskiego. Za-
chwycają nie tylko starannie odnowione oł-
tarze boczne, św. Iwona, św. Ignacego Loy-
oli, św. Stanisława Kostki, Matki Boskiej 
Łaskawej, Serca Jezusowego, św. Barbary, 
lecz także rokokowe ławki i  konfesjona-
ły. Wspaniale prezentuje się barokowa am-
bona, która przeniesiona została w 1796 r. 
z  kościoła pijarów. Odnowiona w  ostat-
nich latach, podobnie jak ołtarz główny, 
zdumiewa przepychem i  zachwyca złotym 
blaskiem. W  głównym ołtarzu umieszczo-
ny jest koronowany w  2006  r. obraz Mat-
ki Bożej Trybunalskiej. Przed laty wizeru-
nek ten był świadkiem rozpraw Trybuna-
łu Koronnego. Dziś zyskał miano Patron-
ki Polskich Parlamentarzystów. Kolebko-
we sklepienia nawy na gurtach z  lunetami, 
oparte na podłużnych filarach, ozdobio-
ne zostały polichromią i dekoracyjną sztu-
katerią. W latach 1735-1741 prezbiterium 
świątyni udekorowano polichromiami wy-
konanymi przez jezuitę Andrzeja Ahor-
na. Jest to znakomity przykład osiemnasto-
wiecznego 3D − malarstwa iluzjonistycz-
nego z wykorzystaniem techniki kwadratu-
ry, która łączy elementy architektury, ma-
larstwa i rzeźby, dając efekt iluzji przestrze-
ni. Artysta namalował pewne elementy ar-
chitektoniczne w  taki sposób, że sprawia-
ją one wrażenie rzeczywistych. Ciekawost-
ką jest ruchomy fragment malowidła, który 
dzięki zabiegom konserwatorskim umożli-
wia zobaczenie autoportretu malarza.

Za najstarszy piotrkowski kościół uzna-
wana jest świątynia św. Jakuba Apostoła. Go-
tycka fara z barokowymi kaplicami i hełmem 
wieży oraz neogotyckimi przekształceniami 
wzniesiona została przed 1400  r. W  latach 
1456-1628 odbywały się tu synody kościel-
ne. W 1467 r. przy południowej ścianie nawy 
dobudowana została kaplica św. Krzyża, 
ufundowana przez Stanisława Ostoję. Na po-
czątku XVI w. wydłużono prezbiterium, któ-
re wraz z nawą otrzymało sklepienia kolebko-
we z lunetami. W 1674 r. od strony północ-
nej wzniesiona została kaplica Matki Boskiej 
Częstochowskiej, ufundowana przez Elżbie-
tę i Krzysztofa Amendów. Przed 1657 r. na 
wysokiej, 55-metrowej wieży umieszczono 
barokowy hełm, a w  1686  r. barokowy wy-
strój otrzymała kaplica św. Krzyża. W  la-
tach 1872-1878 kościół przebudowany zo-
stał w  stylu neogotyckim według projektu 
Ignacego Markiewicza. W ołtarzu głównym 
znajduje się obraz przedstawiający Zaśnięcie 
Matki Boskiej, ufundowany przez królową 
Bonę około 1520 r. Obraz stanowi fragment 
późnogotyckiego tryptyku, który nie zacho-
wał się do naszych czasów. W  świątyni od-
najdziemy też obrazy namalowane przez Ra-
fała Hadziewicza, Władysława Bończę-Rut-
kowskiego oraz rzeźby wykonane przez Fau-
styna Cenglera. Godna uwagi jest także mar-
murowa chrzcielnica z  1641 r., barokowa 
ambona oraz stalle przeniesione z (nieistnie-
jącego już) kościoła franciszkanów. W ostat-
nich latach udaje się sukcesywnie przywracać 
dawny blask piotrkowskiej farze. Przeprowa-
dzone zostały m.in. prace konserwatorskie 
elewacji wieży kościelnej i sterczyn, renowa-
cja ołtarzy i  obrazów, a także wzmocniono 
posadowienie obiektu. Z uwagi na doniosłą 
rolę wydarzeń, które odbywały się w murach 
świątyni, podjęte zostały starania o  nadanie 
zabytkowi tytułu „Pomnika Historii”.

Warto przyjrzeć się także tzw. Kamienicy 
Greckiej, zlokalizowanej przy południowej 
pierzei pl. Czarnieckiego, która wyróżnia się 
wyjątkową długością i  oryginalnym wystro-
jem. Jej elewacja ozdobiona jest gzymsami 
i  pilastrami oraz finezyjnymi zwieńczenia-
mi okien. Od połowy XVIII  w. wielokrot-
nie zmieniali się jej właściciele. W  1972  r. 
budynek zakupił Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. 
Michała Rawity Witanowskiego w Piotrko-
wie. W 2010 r. kamienica otrzymała nagrodę 
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prezydenta Piotrkowa w  konkursie „Nowa 
Elewacja”, a w  2013  r. wyróżniona została 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego za „szczególną troskę o ochronę dzie-
dzictwa narodowego, ochronę dóbr kultury, 
podtrzymywanie tradycji narodowej i  pielę-
gnowanie polskości”.

Zakrojone na szeroką skalę prace konser-
watorskie prowadzone były również w związ-
ku z renowacją elewacji i próbą odtworzenia 
elementów renesansowej kamieniarki przy 
pałacu wieżowym Zygmunta Starego, gdzie 
obecnie mieści się Muzeum w  Piotrkowie 
Trybunalskim. Rezydencja królewska, popu-
larnie określana „zamkiem”, wzniesiona zo-
stała na planie zbliżonym do kwadratu, z ce-
gły i  kamienia, w  latach 1511-1519 przez 
mistrza Benedykta Sandomierzanina. Czte-
rokondygnacyjny gmach, z  piwnicą, wyso-
kim parterem i dwoma piętrami, ma naroża 
wzmocnione ciosami z  piaskowca. W  przy-
ziemiu umieszczone są niewielkie okna piw-
niczne. Poczynając od parteru, okna są dwu-
dzielne, których rozmiary rosną wraz z  wy-
sokością pięter aż do okazałych rozmiara-
mi okien trójdzielnych znajdujących się na 
drugim piętrze. Wszystkie okna, ozdobio-
ne kamiennymi obramieniami i  portalami, 
przypominają detale architektoniczne zam-
ku na Wawelu w Krakowie. Gmach nakryty 
jest czterospadowym dachem namiotowym, 
a na szczycie znajduje się cokolik z masztem 
flagowym. W  granicach administracyjnych 
Piotrkowa znajduje się jeszcze jeden zamek − 
rezydencja rodu Jaxa Bykowskich w Bykach, 
w  którym zachowały się renesansowe obra-
mienia okien i portale.

Ważnym obiektem na „Trakcie Wielu Kul-
tur” jest gmach dawnej synagogi. Wybudowa-
na została w latach 1791-1793 z fundacji Moj-
żesza Kocyna. W połowie XIX w. została prze-
budowana i  rozbudowana przez wysunięcie 
elewacji zachodniej. W  czasie drugiej wojny 
światowej uległa spaleniu i dewastacji. W la-
tach 1964-1966 została wyremontowana i za-
adaptowana dla potrzeb Biblioteki Publicz-
nej. Obok synagogi znajduje się budynek daw-
nej szkoły żydowskiej, ufundowany w 1765 r. 
przez Herna Piotrkowera. Tam też zachował 
się jedyny fragment polichromii ściennej na-
malowanej w 1931 r. przez Pereca Wilenber-
ga. Naznaczone śladami kul karabinowych 
malowidło, przedstawiające lwy podtrzymu-
jące tablice mojżeszowe z  dziesięciorgiem 

przykazań, jest niemym świadectwem zagłady 
piotrkowskiej gminy żydowskiej.

Z pewnością warto też zobaczyć inne 
piotrkowskie zabytki. Pośród nich są te, któ-
re usytuowane zostały w  pewnej odległości 
od głównej osi „Traktu Wielu Kultur”: Pałac 
Rudowskich, dawny Dom Rzemiosła, Park 
Księcia Józefa Poniatowskiego, hale targo-
we, browar Braulińskiego, kościół podomi-
nikański, secesyjna willa „Wanda” czy daw-
ny gmach Towarzystwa Dobroczynności 
dla Chrześcijan. Nie można zapomnieć też 
o  wielowyznaniowych nekropoliach: cmen-
tarzu żydowskim, prawosławnym, ewange-
lickim i  katolickim. Na tym ostatnim spo-
czywa m.in. pierwszy inwentaryzator zabyt-
ków na ziemiach polskich, ojciec nauk po-
mocniczych historii, numizmatyk, sfragistyk 
i heraldyk – Kazimierz Stronczyński.

Paweł Kendra

7 | Gmach sądów – tzw. 
pałac sprawiedliwości

(zdjęcia: Urząd Miasta 
w Piotrkowie)
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

o dużym znaczeniu dla kultury mate-
rialnej. Jako przykłady można tu po-
dać prace konserwatorskie na zam-
kach w Sochaczewie, Rudnie, Procho-
wicach, Siewierzu, Rabsztynie, Smo-
leniu, Płoninie, Inowłodzu, Czorsz-
tynie, Janowcu, Muszynie czy Chu-
dowie.

Jednocześnie, wraz z licznymi po-
zytywnymi przykładami, zauważal-
ne jest zjawisko polegające na kreacji 
obiektów, które w  swoim historycz-
nym kształcie przestały istnieć set-
ki lat temu i których forma, z powo-
du braku źródeł ikonograficznych, 
jest przedmiotem wielu kontrower-
sji. Dotyczy to obiektów, które albo 
znajdowały się w  formie prawie cał-
kowitej destrukcji, albo nie przetrwa-
ły w  jakiejkolwiek formie material-
nej. Abstrahując od toczącej się dys-
kusji o dopuszczalności rekonstrukcji 
obiektów utraconych, np. w  wyniku 

działań wojennych, pokusić się moż-
na o ocenę, że o ile w polskim środo-
wisku konserwatorskim w  większości 
krytycznie reaguje się na takie przed-
sięwzięcia, to w praktyce w ostatnich 
kilkunastu latach mamy do czynienia 
z  nurtem, który budzić musi zastrze-
żenia także wśród osób liberalnie od-
noszących się do doktryn konserwa-
torskich. Zjawisko to polega na budo-
wie w  historycznych miejscach swo-
istych kreacji, nie na podstawie ikono-
grafii (jak w  przypadku wielu obiek-
tów, np. w Warszawie, Berlinie, Dreź-
nie, Poczdamie, Frankfurcie), a jedy-
nie wyobrażenia, tylko w bardziej lub 
mniej umiejętny sposób nawiązujące-
go do epoki, którą jakoby ma repre-
zentować wznoszony od nowa obiekt. 
Do zespołu powstałych de facto „na 
nowo” budowli, do których istniała 
albo bardzo ogólna, albo szczątkowa 
ikonografia można zaliczyć obiekty 

Stary Zamek w Grodnie 
– odbudowa poprzez wyburzenie

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

Ostatnie dwudziestolecie 
przyniosło liczne prze-
obrażenia w  kształcie ar-
chitektonicznym założeń 

obronno-rezydencjonalnych znajdu-
jących się na terenie Polski. Zaintere-
sowanie lokalną historią oraz rozwój 
turystyki, umożliwiający zwiększenie 
wpływów do budżetów mniejszych 
miejscowości, w  połączeniu z  możli-
wością pozyskania zewnętrznego fi-
nansowania w  postaci środków unij-
nych, spowodowały, że wiele nieza-
gospodarowanych obiektów zabytko-
wych zaczęło być postrzeganych jako 
szansa na zwiększenie atrakcyjności 
miejsc położonych wcześniej na ubo-
czu ruchu turystycznego. W  konse-
kwencji doprowadziło to do podję-
cia działań, które umożliwiły prze-
prowadzenie prac konserwatorskich, 
powstrzymujących postępującą de-
strukcję wielu obiektów zabytkowych 

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

1 | Fragment 
ryciny Tomasza 
Makowskiego 
z około 1600 r., 
przedstawiającej 
widok Grodna 
od południa 

2 | Plan Starego 
Zamku w Grodnie 
z połowy XVIII w. 
(w zbiorach 
Hauptstaatsarchiv 
Dresden)
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powstałe m.in. w Gostyninie, Tropsz-
tynie, Tykocinie, Poznaniu. O ile re-
alizacje w znajdujących się na uboczu 
mniejszych miejscowościach zwracały 
uwagę swoją ahistoryczną formą jedy-
nie niektórych historyków sztuki i ar-
chitektury, szczególnego rozgłosu na-
brała budowa „zamku” na Wzgórzu 
Przemysła w  Poznaniu. Jego budo-
wa w  kształcie, w  którym obiekt ten 
nigdy nie istniał w  przeszłości, spo-
tkała się z  licznymi krytycznymi pu-
blikacjami już nie tylko w prasie spe-
cjalistycznej, ale także tej skierowa-
nej do masowego odbiorcy. Efekt re-
alizacji poznańskiej, rażący nawet la-
ików swoją sztucznością i  absurdalną 
formą, jest smutnym przykładem de-
wastacji przestrzeni publicznej i atro-
fii odpowiadających za nią służb pu-
blicznych, które jeśli nawet nie mogły 
powstrzymać tej realizacji, to nie były 
w stanie przeforsować formy bardziej 
prawdopodobnej z  punktu widzenia 
historii architektury. Trudno z  gory-
czą nie zacytować opinii prof. Jana 
Zachwatowicza: „Nie mogąc się zgo-
dzić na wydarcie nam pomników kul-
tury, będziemy je rekonstruowali, bę-
dziemy je odbudowywali od funda-
mentów, aby przekazać pokoleniom, 
jeśli nie autentyczną, to przynajmniej 
dokładną formę tych pomników, żywą 
w  pamięci i  dostępną w  materiałach” 

(Piotr Majewski, Ideologia i  konser-
wacja. Architektura zabytkowa w  Pol-
sce w  czasach socrealizmu, Warszawa 
2009).

Powyższy problem, niestety, nie 
dotyczy jedynie Polski, ponieważ 
z podobną sytuacją mamy do czynie-
nia także za naszą wschodnią granicą. 
W kwietniu 2017 r. na Białorusi zapa-
dła decyzja, aby skierować do realiza-
cji projekt mający na celu „odbudo-
wę” Starego Zamku w  Grodnie. Po-
dobieństwo tego przypadku do przy-
toczonych wyżej polskich przykła-
dów jest jednak pozorne, ponieważ je-
żeli przyjrzeć się dokładniej inicjaty-
wie związanej z  projektem, dostrzec 
można, że niesie ona ze sobą znacz-
nie większe zagrożenia. W  przypad-
ku zamku w Grodnie chodzi o obiekt 
w  dużej części istniejący i  składają-
cy się w  znacznych partiach z  orygi-
nalnych murów wzniesionych w XVI 
i XVII w. Planowana przebudowa ma 
polegać na częściowym wyburzeniu 
i  wzniesieniu na zachowanej struk-
turze ahistorycznej formy, będącej 
w dużej mierze wytworem wyobraźni 
projektanta i jednocześnie ignorującej 
ustalenia naukowców zajmujących się 
historią tego obiektu.

W ostatnich latach władze biało-
ruskie przeprowadziły częściową re-
konstrukcję zamków w Lidzie, Mirze, 

kontrowersyjną restaurację zamku 
w  Nieświeżu, rekonstrukcję ratu-
sza w  Mińsku, ratusza w  Mohylewie 
oraz rekonstrukcję kilku obiektów sa-
kralnych, m.in. w  Witebsku, Mińsku 
i Orszy. O ile prace te oparte były czę-
sto na materiale ilustracyjnym, który 
dość dobrze prezentował wygląd wy-
żej wymienionych obiektów w  prze-
szłości, o  tyle projekt przebudowy 
Starego Zamku w Grodnie oparty jest 
w  zasadzie jedynie na bardzo niepre-
cyzyjnej rycinie Tomasza Makowskie-
go z około 1600 r., która pozwoliła na 
dużą dowolność przy stworzeniu skie-
rowanego do realizacji projektu prze-
budowy.

Pierwszy murowany zamek 
w  Grodnie w  miejscu wcześniejsze-
go grodu polecił zbudować w XIV w. 
książę Witold. W  XV  w. warownia 
zaczęła pełnić także funkcję rezyden-
cji, gdy przez dłuższy czas zamieszki-
wał w  niej Kazimierz Jagiellończyk. 
Zamek nabrał szczególnego znacze-
nia po dokonanej w  drugiej połowie 
XVI w. na polecenie króla Stefana Ba-
torego renesansowej przebudowie, po 
której stał się ulubioną siedzibą tego 
króla. Tu powstawały jego plany poli-
tyczne i militarne, tu też zmarł.

Po zniszczeniach z  okresu woj-
ny z  Moskwą w  połowie XVII  w. za-
mek podupadł, jednak sytuacja ta 
zmieniła się, gdy na sejmie w 1673 r. 
podjęto uchwałę, że to nie w Wilnie, 
ale w Grodnie będzie odbywał się co 
trzeci sejm Rzeczypospolitej. Zda-
niem prof. Jerzego Lileyki od tej pory 
państwo miało dwie stolice – Kraków 
i  Wilno oraz dwa miasta sejmowe − 
Warszawę i Grodno.

W konsekwencji postanowień sej-
mu na zamku w  Grodnie na zlece-
nie kanclerza Krzysztofa Paca podję-
to szeroko zakrojone prace remonto-
we i budowlane. W ich trakcie prze-
budowano w stylu barokowym pałac 
Stefana Batorego oraz przekształco-
no budynek bramny, wraz z  sąsiadu-
jącymi z  nim zabudowaniami. Zbu-
dowano także osobny gmach prze-
znaczony na obrady Izby Poselskiej, 
który przylegał od wewnątrz do muru 
zamkowego od strony Niemna. Pałac 
mieszczący apartamenty królewskie 
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przeprowadziły na Starym Zamku ba-
dania i częściowy remont z przeznacze-
niem na cele muzealne, którą to funk-
cję obiekt ten pełni do dzisiaj.

W 1994  r. architekt Uładzimir 
Baczkou sporządził projekt przebudo-
wy gmachów zamkowych na podsta-
wie, wspomnianego już, powstałego 
około 1600  r. widoku zamku autor-
stwa Tomasza Makowskiego. Projekt 
ten miał na celu przywrócenie obiek-
towi domniemanego renesansowe-
go wyglądu z czasów rezydowania na 
zamku Stefana Batorego, przy jedno-
czesnym usunięciu późniejszych prze-
kształceń, w  tym barokowej przebu-
dowy z czasów panowania Jana III So-
bieskiego, a więc z okresu przekształ-
cenia zamku na siedzibę sejmu. Nie-
stety, historyczny widok Makowskie-
go trudno uznać za wiernie prezentu-
jący stan obiektu około 1600  r., po-
nieważ detale przedstawione są sche-
matycznie i nieprecyzyjnie, a zabudo-
wa wzniesiona w  obrębie murów ma 
wyraźnie zachwiane proporcje. Pomi-
mo tego projekt, po niewielkich zmia-
nach, został w kwietniu 2017 r. zaak-
ceptowany i przeznaczony do realiza-
cji. Decyzja ta jest o tyle zaskakująca, 
że badania oparte na analizie lustracji 

spisanych w  XVII i  XVIII  w. oraz 
znajdujących się w  Dreźnie planach 
zamku dowodzą, że realizacja projek-
tu w proponowanym kształcie dopro-
wadzi do powstania w miejscu histo-
rycznego założenia obiektu zafałszo-
wującego formę istniejącej tam wcze-
śniej zabudowy. Uznał tak m.in. histo-
ryk Mikola Volkau z Instytutu Histo-
rii Narodowej Akademii Nauk Biało-
rusi, który stwierdził, że projekt Uła-
dzimira Baczkou spowoduje nie tyl-
ko nieodwracalne skutki zniekształca-
jące bryłę zamku, ale także częściowe 
zniszczenie historycznych zabudowań 
z XVII w.

W pierwszym etapie przebudowy 
projekt przewiduje nadbudowę wie-
ży bramnej o  jedną kondygnację, po-
mimo tego, że z informacji zawartych 
w lustracjach wynika, że wieża bram-
na nigdy nie miała więcej kondygna-
cji niż obecnie. Kolejnym elementem 

został połączony z  Izbą Poselską ko-
rytarzem (częściowo zachowanym do 
dzisiaj), poprowadzonym przez wieżę 
bramną i dalej wzdłuż muru od stro-
ny Niemna do czworobocznej wieży. 
Prace budowlane zakończono niedłu-
go przed rozpoczęciem obrad sejmu, 
który zgromadził się na Starym Zam-
ku w  1678  r. Kolejne sejmy w  tym 
miejscu odbyły się w  1688 i  1693  r. 
Lokalizacja i  wielkość budynków 
znajdujących się ówcześnie na zam-
ku jest dobrze znana dzięki planom 
i inwentaryzacjom saskim z pierwszej 
połowy XVIII  w. Stary Zamek uległ 
częściowemu zniszczeniu w  1708  r. 
podczas wojny północnej, a następ-
nie część zabudowań runęła do Nie-
mna w 1729 r.

W związku ze zniszczeniami, 
w  XVIII  w. funkcję rezydencji mo-
narszej, Sejmu i  Senatu przejął Nowy 
Zamek w  Grodnie, wzniesiony oko-
ło 1740  r. na sąsiednim wzgórzu 
przez króla Augusta III. Przyczyni-
ło się to do coraz większej destrukcji 
Starego Zamku. Nie przysłużyły mu 
się także przebudowy przeprowadzo-
ne w  XIX  w., które znacznie zuboży-
ły jego wygląd. W latach trzydziestych 
XX w. polskie władze konserwatorskie 

3 | Widok zamku od wschodu – po lewej most 
i budynek bramny, po prawej główny budynek 
zamkowy wzniesiony przez Stefana Batorego 
(stan obecny)

4 | Fragment siedemnastowiecznego budynku, 
który ma ulec wyburzeniu

...............................................................................
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budzącym kontrowersje jest kształt 
kopuły, która ma zostać umieszczo-
na na podwyższonej wieży bramnej. 
Kopuła w  zaproponowanej formie 
nie ma analogii w architekturze XVI- 
-XVIII  w. z  terenu Rzeczypospolitej 
i może powodować znaczny dysonans 
w odbiorze całego zespołu.

Od strony południowej do bra-
my przylega budynek, który obecną 
postać w znacznym stopniu otrzymał 
w wieku XVII, dlatego też jego forma 
zdaniem projektanta powinna zostać 
przekształcona tak, aby przypominała 
swoim kształtem wygląd z czasów Ste-
fana Batorego. Z tego powodu plano-
wane jest zburzenie zabytkowej dru-
giej kondygnacji budynku i  zbudo-
wanie na jej miejscu wysokiego muru 
z galerią widokową dla turystów.

Kolejnym kontrowersyjnym ele-
mentem projektu Uładzimira Bacz-
kou jest plan budowy tzw. Kamieni-

cy, która ma wznosić się przy (także 
w przyszłości odbudowanej) czworo-
bocznej wieży. Tymczasem żadne ana-
lizy zebranego materiału badawczego 
nie potwierdzają, aby budynek w pro-
ponowanej formie i  rozmiarach kie-
dykolwiek wznosił się w tym miejscu. 

Nie potwierdzają tego ani spisane lu-
stracje, ani plany zamku, ani badania 
archeologiczne, na podstawie których 
wiadomo, że przy wieży znajdował się 
jedynie niewielki aneks mieszczący 
klatkę schodową, do której prowadził 
wspomniany wyżej korytarz z  Pałacu 
Batorego. Poddawany jest także kry-
tyce projekt przewidujący odbudowę 
czworobocznej „Wieży od Niemna” 
w  formie budynku wyższego o  jed-
ną kondygnację niż wzmiankowany 
w lustracjach. Projekt przewiduje tak-
że inne bardzo dyskusyjne rozwiąza-
nia, jak np. nadbudowę dawnego Pa-
łacu Batorego i  ozdobienia go „rene-
sansowymi” szczytami. 

Po upublicznieniu projektu au-
torstwa Uładzimira Baczkou w  pra-
sie białoruskiej oraz w  internecie za-
częły ukazywać się liczne teksty kry-
tykujące formę, którą ma otrzymać 
zamek po przeprowadzeniu plano-

wanych prac budowlanych. Pomijając 
już sensowność takiego zamierzenia 
jak kreacja zamku w  formie znanej 
jedynie z  bardzo ogólnego widoku 
i opisów, szczególnie zwracano uwagę 
na proponowane wyburzenie siedem-
nastowiecznej części przylegającej do 

budynku bramnego. Niestety, uwa-
gi te nie zostały uwzględnione, a pro-
pozycje przedyskutowania jeszcze raz 
kształtu, jaki ma otrzymać Stary Za-
mek, były konsekwentnie ignorowa-
ne przez autora projektu. Nie została 
przeprowadzona żadna merytoryczna 
dyskusja nad przedstawionym projek-
tem i jest on w zasadzie niezmieniony 
w stosunku do pierwotnej propozycji 
przedstawionej jeszcze w latach dzie-
więćdziesiątych XX  w. Jest to o  tyle 
zdumiewające, że ten sam projektant 
był, zdaniem Mikoly Volkau, odpo-
wiedzialny za wzniesienie na wie-
ży zamku w  Nieświeżu zwieńczenia 
w formie kopuły cerkiewnej, którą po 
kilku latach musiano usunąć w wyni-
ku licznych protestów, m.in. człon-
ków rodziny Radziwiłłów. Mimo po-
jawiających się zastrzeżeń, projekt 
przewidujący wyburzenie i  wzniesie-
nie nowej zabudowy na Starym Zam-

ku w  Grodnie został skierowany do 
realizacji. Mamy tu zatem do czynie-
nia z  traktowaniem zabytku nie jako 
obiektu, w  którym należy zachować 
i  wyeksponować wszystko to, co ma 
istotną wartość, ale jako przedmio-
tu zabiegów wyłącznie estetycznych, 
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uwzględniającego zachowanie orygi-
nalnych faz budowlanych, będących 
świadkiem naszego wspólnego dzie-
dzictwa.

Proponowana forma zamku po 
przebudowie nie znajduje potwier-
dzenia ani w  historycznych opisach, 
ani w  formach zachowanych podob-
nych obiektów z  terenu Rzeczypo-
spolitej. W  przypadku jej realizacji 
w miejscu dzisiejszego zamku powsta-
nie atrapa, mająca niewiele wspólnego 
z  pierwotną formą obiektu oraz nie-
szanująca oryginalnej substancji i ele-
mentów będących autentycznym do-
kumentem przeszłości. 

Łukasz Malczewski

z  którego wielowiekowych warstw 
wybiera się tę postać, która jest dla 
projektanta najbardziej integralna 
ideowo. Sprawa jest tym bardziej bul-
wersująca, że dotyczy budowli o zna-
czeniu ponadlokalnym − w  nim to 
bowiem odbyły się sejmy Rzeczypo-
spolitej, w  których brali udział po-
słowie z  ziem wchodzących obecnie 
w skład Litwy, Ukrainy, Polski i Bia-
łorusi. Stary Zamek w Grodnie znaj-
duje się obecnie w  stanie wymagają-
cym pilnego remontu, jednak pra-
ce, jakie bez wątpienia powinny być 
przeprowadzone na jego terenie, mu-
szą opierać się na rzetelnych wielo-
aspektowych badaniach zmierzają-
cych do nadania obiektowi kształtu 

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

5 | 6 | Makieta 
przedstawiająca 
wygląd Starego 
Zamku w Grodnie 
po zakończeniu 
pierwszego etapu 
prac budowlanych 
wg projektu 
Uładzimira Baczkou

(ilustracje: 1,2 – 
wikipedia; 3, 4 – fot. 
Łukasz Malczewski; 
5, 6 – fot. Mikola 
Volkau)
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Spotkanie z książką

W marcu br. kościół Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Klępsku (gm. Sulechów, woj. 

lubuskie) został uznany za Pomnik Historii. Jak 
czytamy w uzasadnieniu, celem ochrony kościo-
ła „jest zachowanie, ze względu na wartości hi-
storyczne i naukowe oraz autentyczność substan-
cji, drewnianego kościoła o konstrukcji szkieleto-
wej, z zachowanymi reliktami gotyckiej świąty-
ni w konstrukcji zrębowej oraz niezwykle bogatą 
nowożytną dekoracją snycerską i malarską wnę-
trza, powstałą w duchu sztuki luterańskiej, będą-
cego świadectwem przenikania tradycji i inspira-
cji artystycznych na polsko-niemieckim pograni-
czu kulturowym”. 

Kościół powstał w XIV w. jako świątynia katolic-
ka podległa diecezji poznańskiej. Pod koniec XVI w. 
przejęli go ewangelicy, którzy rozpoczęli długo-
trwały proces jego przebudowy i adaptacji na po-
trzeby nowego kultu. Od 1945 r. kościół stanowi fi-
lię rzymskokatolickiej parafii Łęgowo.

Świątynia jest licznie 
odwiedzana przez wy-
cieczki z Polski i zagrani-
cy, dlatego w parafii na-
rodził się pomysł opraco-
wania albumu na jej te-
mat. Nakładem Agencji 
Fotograficzno-Wydaw-
niczej DIApress Zielo-
na Góra ukazała się więc 
publikacja pod redakcją 
Ewy Lukas-Janowskiej Kościół w Klępsku. Pamięć. 
Biblia. Sztuka, fotograficzny album z bogatą czę-
ścią tekstową opracowaną przez Jana Harasimo-
wicza oraz w części dotyczącej organów w Klępsku 
przez Wolfganga J. Bryllę.

Na 91 stronach albumu opisano historię świą-
tyni i przedstawiono jej detale: ołtarz, chrzcielni-
cę, ambonę, empory, nawę, prezbiterium, orga-
ny. Na szczególną uwagę zasługują prace malar-
skie − 117 malowideł o tematyce biblijnej, któ-
re zdobią kościół. Są to najcenniejsze elementy 
jego wystroju. Sceny z Biblii malowano na prze-
łomie XVI i XVII w., ale pierwsze obrazy pocho-
dzą z 1566 r. Różnorodność stworzonych zespo-
łów ikonograficznych wskazuje na kilku artystów, 
którzy je tworzyli. Same obrazy to przede wszyst-
kim sceny dynamiczne, urzekające swą wymową 
i mistrzostwem, z jakim zostały wykonane. Towa-
rzyszące im liczne inskrypcje to także swego ro-
dzaju dzieła sztuki − setki zdań, cytatów, które 
są komentarzami do malowideł, a także stanowią 
objaśnienia i przesłania dla przyszłych pokoleń. 

Wszystkie teksty w albumie opublikowane zo-
stały z tłumaczeniem na język angielski i niemiec-
ki. Ilustruje go 177 zdjęć kościoła i detali wnę-
trza, wykonanych przez Grzegorza Smolarskiego, 
Ryszarda Janowskiego i Andrzeja Hrechorowicza 
z archiwum Kancelarii Prezydenta RP, rozmiesz-
czonych na kolorowych tintach. 

Czytelnicy zainteresowani kupnem publika-
cji (cena: 50 zł) mogą pisać w tej sprawie do ks. 
Olgierda Banasia (Parafia Rzymskokatolicka św. 
Stanisława Bpa, 66-110 Babimost, Łęgowo  48, 
e-mail: olgierd.b@gazeta.pl).

KOŚCIÓŁ	W	KLĘPSKU
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IV z  9 sierpnia 1245  r. Otmuchow-
ski kasztel najprawdopodobniej zo-
stał zdobyty po najeździe Mongo-
łów w  1241  r. Jan Długosz podał, że 
Mongołowie obozowali pod Otmu-
chowem, zapuszczając się na sąsiednie 
ziemie.

Nie ma pewności, kto rozpoczął 
budowę murowanej warowni, tę ini-
cjatywę przypisuje się biskupowi wro-
cławskiemu Wawrzyńcowi, który no-
sił sakrę biskupią w latach 1207-1232, 
jednakże liczne rozbudowy i odbudo-
wy mogą świadczyć, iż murowany za-
mek powstał w późniejszym okresie.

Zamek biskupi 
w Otmuchowie

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

Otmuchów to małe miasto 
z bogatą historią, malow-
niczo położone w  połu-
dniowo-zachodniej czę-

ści woj. opolskiego na Przedgórzu Su-
deckim nad Jeziorem Otmuchow-
skim. Jednym z  cenniejszych zabyt-
ków jest tu zamek kasztelański bisku-
pów wrocławskich, który niemalże od 
tysiąca lat góruje nad miastem i oko-
licą (225 m n.p.m.). Dzięki malowni-
czemu położeniu u podnóża zamku 
Otmuchów jeszcze w  XIX  w. zyskał 
przydomek „Śląskiego Salzburga”.

Warowny kasztelański zamek od 
zarania dziejów należał do biskup-
stwa wrocławskiego. Po raz pierw-
szy wzmiankowany jest w tzw. Srebr-
nej Bulli papieża Hadriana IV z  23 
kwietnia 1155 r.; potwierdza to także 
późniejsza bulla papieża Innocentego 

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

1 | Panorama Otmuchowa od wschodu, stan 
w 2013 

2 | Makieta zamku biskupiego w Otmuchowie 
(w zbiorach Archiwum Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Opolu)

1
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i  Wacławowi II Legnickiemu; oby-
dwaj w  XIV  w. dokonali żywota na 
otmuchowskim zamku. Biskup Wa-
cław II został pochowany w  ustano-
wionej przez siebie kolegiacie św. Mi-
kołaja, którą po zrujnowaniu pod-
czas najazdu husytów przeniesiono 
w  1477  r. do Nysy. Wówczas prze-
niesiono także szczątki biskupa Wa-
cława wraz z  jego sarkofagiem. Jedy-
ną pozostałością po sarkofagu jest 
kamienna tablica z  przedstawieniem 
zmarłego biskupa, która znajduje 
się w kościele św. Jakuba i Agnieszki 
w Nysie. 

Główne działania wokół odbudo-
wy zamku w  Otmuchowie toczą się 
w  latach 1341-1376, za czasów księ-
cia-biskupa Przecława z Pogorzeli. Po 

nadaniu przez niego w 1347 r. Otmu-
chowowi praw miejskich i  ukończe-
niu w 1369 r. budowy miejskich mu-
rów obronnych łączących się z umoc-
nieniami zamkowymi Otmuchów 
pod koniec XIV w. uzyskał imponują-
cy system obronny.

Od tej pory warowny zamek był 
trudny do zdobycia, co pokazał póź-
niejszy okres wojen husyckich (1419- 
-1436). Zamek został jednak zdoby-
ty podstępnie, za sprawą ówczesne-
go zarządcy Mikołaja von Alzenau. 
Za obiecane pieniądze oraz nietykal-
ność poddał on zamek, narażając się 
tym samym biskupowi, który umie-
ścił w warowni swój skarbiec. Wkrót-
ce po tym von Alzenau został ścięty 
na rynku we Wrocławiu. Zagarnięty 
przez husytów zamek znacznie rozbu-
dowano i  dodatkowo ufortyfikowa-
no. Ostatecznie, w 1435 r. wykupił go 
biskup za 1100 kop groszy czeskich. 
Osiem lat później po raz kolejny za-
mek został zagarnięty, gdy na miasto 
najechał Hinko Kruszyna z  Lichten-
burga, jednak zwrócono go w zamian 
za haracz w  wysokości 2000 węgier-
skich guldenów. 

W latach 1484-1485 zamek 
w  Otmuchowie zyskał późnogotycką 
szatę. Prace przebudowujące zamek 
w  stylu renesansowym zostały prze-
prowadzone w  latach 1586-1596 za 
czasów biskupa Andrzeja Jerina. Pod-
czas wojny trzydziestoletniej zamek 
zdobywano i  niszczono kilkakrot-
nie. W 1741 r. wojska pruskie zbom-
bardowały warownię, doprowadza-
jąc do ruiny jej część północną oraz 

Zanim Kasztelania Otmuchowska 
przerodziła się w Księstwo Nyskie bi-
skupów wrocławskich, a  Otmuchów 
stał się jego pierwszą historyczną sto-
licą, pomiędzy biskupem wrocław-
skim Tomaszem II Zarembą a  księ-
ciem Henrykiem IV Probusem toczył 
się w  latach 1274-1287 spór o  wła-
dzę nad tymi ziemiami. W  wyniku 
tego sporu otmuchowski zamek zo-
stał zdobyty przez księcia w  1285  r. 
i zniszczony; zasypano wówczas także 
fosy zamkowe. W  1290 r., po śmier-
ci księcia wrocławskiego Henryka IV 
Probusa, biskupi wrocławscy oficjal-
nie zaczęli używać tytułu książęcego.

Otmuchów wiele zawdzięcza 
szczególnie dwóm biskupom wro-
cławskim: Przecławowi z  Pogorzeli 

3

4
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czy lipę kanadyjską. W rękach rodzi-
ny von Humboldt zamek pozostawał 
do 1928 r., kiedy to prawnuk Wilhel-
ma Bernhard von Humboldt-Dache-
röden odsprzedał zamek miastu. 

Po 1945  r. zamkiem zarządzał 
m.in. Fundusz Wczasów Pracowni-
czych, a na początku lat dziewięćdzie-
siątych XX w. zamek przejęło miasto 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

zachodnią. Po okresie wojen śląskich 
(1740-1763) z  rozplanowanej na 
kształt zamkniętej podkowy ówcze-
snej warowni ostała się tylko połowa. 
Podczas wojen napoleońskich zamek 
został zdobyty w 1807 r. i stał się kwa-
terą główną generała Dominique Van-
damme’a oraz szpitalem dla żołnierzy 
francuskich.

Zniszczone skrzydła zamko-
we rozebrano w  czasach, kiedy wła-
ścicielem zamku był Wilhelm von 
Humboldt, założyciel Uniwersytetu 

w  Berlinie. Otrzymał on zamek od 
Fryderyka Wilhelma III po prze-
prowadzonej w  1810  r. sekularyzacji 
dóbr kościelnych. Za czasów Hum-
boldtów na miejscu rozebranych 
skrzydeł zamkowych założono oka-
zały ogród. Sprowadzono wówczas 
do Otmuchowa rzadkie okazy drzew 
i  krzewów, np. perukowiec, miłorząb 

3 | Bombardowanie Otmuchowa podczas 
oblężenia w 1741 r., reprodukcja miedziorytu 
zamieszczona w Heimatkalender im Neissegau 
(6. Jahrgang 1942), Breslau 1941 

4 | Panorama Otmuchowa od wschodu 
(fragment), przed 1739, miedzioryt ręcznie 
kolorowany, [w:] Friedrich Bernhard Werner, 
Scenographia urbium Silesiae, Tab. IV 
(fragment), Nürnberg 1738

5 | Zamek biskupi w Otmuchowie, stan obecny

6 | Fragment dekoracji sgraffitowej na murze 
wschodniej elewacji zamku, stan w 2016

7 | Końskie schody wiodące do sali rycerskiej 
i zamkowej wieży

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

5
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i  do dnia dzisiejszego nim zarządza. 
Mieści się tu hotel oraz restauracja. 
Niedawno zaczął także działać Dom 
Kultury Zamek. 

Najstarszymi zachowanymi czę-
ściami zamku są jego wieża oraz skrzy-
dło południowo-wschodnie, a  także 

gotycka brama prowadząca na dzie-
dziniec. Z  pozostałości renesanso-
wych godne uwagi są okienne deko-
racje sgraffitowe oraz tarcze herbowe 
biskupa Andrzeja Jerina umieszczo-
ne na wieży zamkowej od strony mia-
sta. Od strony wschodniej na elewacji 

zwraca uwagę już ledwo widoczna de-
koracja sgraffitowa, w  lepszym stanie 
zachowała się w  części południowej. 
Z okresu epoki baroku pochodzi klat-
ka schodowa, wybudowana zapewne 
za czasów biskupa wrocławskiego Ka-
rola Ferdynanda Wazy. Kryje ona jed-
ną z ważniejszych osobliwości zamku 
− tzw. końskie schody, które powstały 
prawdopodobnie za czasów biskupa 
wrocławskiego Filipa von Sinzendor-
fa, noszącego sakrę biskupa wrocław-
skiego w  latach 1732-1747. Służyły 
one do wnoszenia do komnat zamko-
wych biskupa, który z powodu choro-
by noszony był w  lektyce. Od strony 
wschodniej zachowały się także mury 
ze strzelnicami, pochodzące najpraw-
dopodobniej z  okresu przebudowy 
zamku po wojnach husyckich. 

W skrzydle zachodnim, w pobliżu 
studni zamkowej na dziedzińcu jesz-
cze w 1828 r. stała kaplica zamkowa; 
istnieje prawdopodobieństwo, że po-
zostałością po niej są zegary słonecz-
ne zamontowane na budynku ratusza.

Nieopodal bramy wjazdowej na 
dziedziniec zachował się marmuro-
wy relief, przedstawiający ostatniego 
właściciela zamku − Wilhelma von 
Humboldta, autorstwa Josefa Obetha 
(1847-1961), słynnego śląskiego rzeź-
biarza.

We wnętrzach zamkowych znajdu-
ją się m.in. strop kasetonowy zapew-
ne z  przełomu XVI i  XVII w., który 
w  XX  w. został zrekonstruowany, a na 
drugim piętrze w części środkowej strop 
belkowany z przełomu XVII i XVIII w. 
oraz w  dawnej sali rycerskiej ciosana 
belka modrzewiowa z  gryfami pocho-
dzącymi z  herbu biskupa Andrzeja Je-
rina. W  sali kominkowej (dawnej ry-
cerskiej) godny uwagi jest również ko-
minek z  ukrytym przejściem. W  zam-
ku zachowały się także dwie cele śmier-
ci − głodowa i zapadnia. 

Adrian Dwornicki

Więcej informacji na temat Otmuchowa i jego 
zabytków można znaleźć w internecie na por-
talu „Otmuchowskie zabytki i  osobliwości”:  
www.facebook.com/Otmuchowskie.zabytki. 
i.osobliwosci oraz pod adresem: www.otzioot-
muchow.co.nf.

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

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

8 | Gotycka brama 
prowadząca na 
dziedziniec zamku

9 | Fragment 
stropu belkowego 
z motywami 
roślinnymi

(ilustracje: 1, 5-9 – 
fot. Adrian Dwornicki; 
2 – Archiwum 
Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony 
Zabytków w Opolu; 
3 – Śląska 
Biblioteka Cyfrowa; 
4 – Wirtualne Oblicze 
Kultur. Cyfrowe 
Muzeum polsko- 
-czeskiego 
pogranicza: http://
wok4u.eu)

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

8
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ptactwa, takie jak cietrzewie, głusz-
ce, dzikie kaczki i gęsi, a także ptactwa 
drapieżnego, w  tym orły, jastrzębie, 
sokoły. Za czasów panowania rodu 
Anhaltów (1765-1846) rozwinię-
to hodowlę bażantów. Z kolei ich na-
stępcy, Hochbergowie (1846-1945), 
zapoczątkowali hodowlę żubrów w la-
sach pszczyńskich.

W 1846  r. właścicielem ziemi 
pszczyńskiej została rodzina Hoch-
bergów, której główną siedzibą był 
dotychczas Zamek Książ koło Wał-
brzycha na Dolnym Śląsku. W  tym 
samym roku ważną siedzibą rodu stał 
się zamek w  Pszczynie. Pasją panują-
cego na ziemi pszczyńskiej w  latach 
1855-1907 Jana Henryka XI Hoch-
berga były polowania. Nic więc dziw-
nego, że niedługo po przejęciu wła-
dzy po śmierci ojca postanowił wy-
budować w  lasach pszczyńskich pa-
łacyk myśliwski. Stanął on w  1861  r. 
w  lasach nad Jeziorem Paprocańskim 

i  otrzymał nazwę Zameczku Myśliw-
skiego „Promnice”; w języku niemiec-
kim nazywany był domem myśliw-
skim (Jagdhaus), a następnie zamkiem 
(Jagdschloss). Nazwa „Promnice” na-
wiązywała do nazwiska rodu panują-
cego na ziemi pszczyńskiej w  latach 
1548-1765 (dolnośląski ród szlachec-
ki Promnicowie). Tak również nazy-
wał się obszar leśny, na terenie które-
go Promnicowie wybudowali obiek-
ty niezbędne do organizacji polowań. 
Z zameczku wyruszano na polowania, 
ale także był on miejscem wypoczyn-
ku i  zabawy w  towarzystwie wyśmie-
nitych gości. 

Budynek w  stylu neogotyku an-
gielskiego z  elementami szwajcarski-
mi zaprojektowany został przez kró-
lewskiego budowniczego krajowe-
go i  nadwornego architekta pszczyń-
skiego Olivera Pavelta. Pełne uroku 
miejsce nad Jeziorem Paprocańskim, 
z  dala od zabudowań mieszkalnych, 

Zameczek Myśliwski 
„Promnice”

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

W lasach pszczyńskich, 
rozciągających się na 
południe od Gór-
nośląskiego Okręgu 

Przemysłowego, stoi dziewiętnasto-
wieczny pałac, nazywany zdrobniale 
Zameczkiem Myśliwskim „Promni-
ce”. Znajduje się on na terenie gminy 
Kobiór, nad Jeziorem Paprocańskim, 
w  sąsiedztwie miasta Tychy. Niero-
zerwalnie związany z  historią zie-
mi pszczyńskiej, przypomina o  wie-
kowych tradycjach myśliwskich na 
tym terenie, a także o  stylach i  nur-
tach w  dziewiętnastowiecznej archi-
tekturze.

Historyczna ziemia pszczyńska 
obejmuje wschodnią część Górne-
go Śląska. Najważniejszymi miejsco-
wościami na jej terenie były Pszczy-
na (z zamkiem, będącym siedzibą ko-
lejnych rodów panujących na tym te-
renie), Mikołów, Bieruń i  Mysłowice 
(te ostatnie należały do dóbr pszczyń-
skich do 1536 r.). Obszar ten sąsiadu-
je z  historycznymi ziemiami: oświę-
cimską, cieszyńską, raciborską i  by-
tomską.

Bogaty drzewostan, stanowią-
cy fragment Puszczy Pszczyńskiej, 
w większości należał do panów i ksią-
żąt pszczyńskich, którzy od XV  w. 
prowadzili zorganizowaną gospo-
darkę leśną i  łowiecką. Ta ostatnia 
była dla nich nierozerwalnie zwią-
zana z  tradycjami myśliwskimi. Po-
lowano na rysie, jelenie, daniele, sar-
ny, lisy, dziki i zające. Na tym terenie 
występowały również liczne gatunki 
............................................................................... 

1 | Projekt pierwszego Zameczku Myśliwskiego 
„Promnice” autorstwa Olivera Pavelta, 1872, 
staloryt (w zbiorach Muzeum Miejskiego 
w Tychach)
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było połączone aleją, nazywaną dro-
gą myśliwską, z  parkiem zamkowym 
w  Pszczynie. Zameczek był więc jed-
nym z elementów całego pszczyńskie-
go założenia ogrodowo-krajobrazo-
wego. Poza zameczkiem w  skład ze-
społu budynków wchodziły również 
wozownia, stajnie i leśniczówka.

W 1867  r. zameczek uległ znisz-
czeniu w  wyniku pożaru. Dzięki 
ubezpieczeniu w Towarzystwie Ubez-
pieczeń Ogniowych szybko rozpoczę-
to budowę nowego zameczku, którą 
zakończono już w 1868 r. 

Architektura budynku o  trzech 
kondygnacjach nadziemnych, zbu-
dowanego na planie krzyża, z cegły, 
kamienia i  drewna, prezentuje po-
łączenie różnych stylów budowla-
nych. Bryłę tworzą dwa przecinają-
ce się pod kątem prostym piętrowe 
budynki oraz dominująca nad cało-
ścią ośmioboczna wieża, zwieńczo-
na spiczastym hełmem, z  ażurową 
postacią lwa ze strzałą wskazującą 
kierunek wiatru. Elewację urozma-
icają liczne wykusze oraz wieżyczki 

z  okienkami i  wysokimi hełmami. 
Fragmenty odsłoniętej drewnianej 
konstrukcji na ścianach zewnętrz-
nych pomieszczeń na pierwszym 
i  drugim piętrze od strony połu-
dniowej oraz w części wieży to tzw. 
mur pruski. W innych częściach bu-
dynku konstrukcję muru pruskie-
go imituje oszalowanie. Kryty gon-
tem dach jest dwuspadowy o  zróż-
nicowanej wysokości. O związku za-
meczku z  polowaniami przypomi-
nają zawieszone na budynku gło-
wy jeleni z porożami. Zwracają uwa-
gę rynny zwieńczone rzygaczami 
w kształcie smoczych głów. 

Parter budynku miał charakter za-
równo reprezentacyjny, jak i  prywat-
ny. W  wyodrębnionej części środko-
wej znajdowały się przedpokój, westy-
bul i wielka sala, w części bocznej zaś 
apartamenty dla gospodarzy. Rodzi-
na książęca i  goście mieli swe poko-
je na piętrze, z  kolei izby zajmowane 
przez służbę znajdowały się na podda-
szu, a piwnice były zapleczem gospo-
darczym. 

2

3

2 | Zameczek Myśliwski „Promnice”, stan obecny 

3 | Wykusz
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Zwiedzając dziś zameczek, moż-
na podziwiać misternie rzeźbione bo-
azerie, witrażowe okna, kręte schody 
prowadzące na piętro, kominki z  lat 
sześćdziesiątych XIX w. czy unikato-
wy żyrandol wykonany z poroży jele-
ni. Na ścianach wiszą trofea myśliw-
skie, które przypominają o  pierwot-
nym przeznaczeniu budynku. Daw-
niej obok trofeów zawieszona była 
także broń myśliwska. 

Po 1868 r. zameczek nie był prze-
budowywany, dzięki czemu możemy 
dzisiaj podziwiać go w  pełnej okaza-
łości, przenosząc się w  czasie do po-
czątku XX w., gdy przebywał tu cesarz 
Niemiec Wilhelm II, goszczony przez 
Jana Henryka XV Hochberga i  jego 
żonę, piękną Angielkę Marię Teresę 
Cornwallis-West, zwaną pieszczotli-
wie Daisy (zob. następny artykuł). 

Nieopodal głównego wejścia do 
zameczku stoi odlana z  cynku grupa 
figuralna przedstawiająca patrona my-
śliwych św. Huberta z jeleniem i dwo-
ma psami (na głowie jelenia pośrod-
ku poroża znajduje się krzyż). Grupa 
figuralna została wykonana w 1864 r. 
przez rzeźbiarza Johanna Jandę. Świę-
ty ubrany jest w krótką tunikę, na ple-
cy ma zarzuconą skórę z niedźwiedzia, 

a na prawym ramieniu łuk i torbę my-
śliwską. Twarz świętego wzorowa-
na była na twarzy księcia Jana Henry-
ka XI Hochberga. Porównując współ-
czesny wygląd rzeźby z archiwalnymi 
fotografiami i  pocztówkami, baczny 
obserwator dostrzeże wyraźne różni-
ce. Są to m.in. brak zawieszonego na 
ramieniu św. Huberta rogu myśliw-
skiego oraz postawa jednego z  psów, 
który skierowany jest w inną niż pier-
wotnie stronę. Czas i ludzka ręka zro-
biły swoje. 

Polowania organizowane w  do-
brach pszczyńskich za czasów Jana 
Henryka XI Hochberga znane były 
daleko poza Śląskiem. Stanowiły one 
ważny element życia towarzyskie-
go. Brali w nich udział przedstawicie-
le arystokracji, głównie niemieckiej 
i  austriackiej. Najznamienitszymi go-
śćmi byli królowie i  cesarze niemiec-
cy: Wilhelm I i  Wilhelm II, a tak-
że przyszły cesarz Fryderyk III. Polo-
wania urozmaicano sprowadzaniem 
nowych gatunków zwierzyny, w  tym 
żubrów przywiezionych w  1865  r. 
z  Puszczy Białowieskiej. Były to 
cztery żubry (jeden byk i  trzy kro-
wy). W  zamian car rosyjski Aleksan-
der II otrzymał od Jana Henryka XI 

Hochberga dwadzieścia jeleni z Pusz-
czy Pszczyńskiej.

Świadectwem zainteresowań my-
śliwskich Jana Henryka XI Hochber-
ga były także tytuły i stanowiska, któ-
re piastował, w  tym wysoka godność 
dworska Królewsko-Pruskiego Wiel-
kiego Łowczego oraz szefa cesarskiego 
urzędu łowieckiego w Berlinie. 

Dokonany w  1921 r., po trzech 
powstaniach śląskich i  plebiscycie, 
podział Górnego Śląska włączył po-
wiat pszczyński w  granice Drugiej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Spory po-
datkowe z  polskimi władzami, a tak-
że m.in. rozrzutny tryb życia rodziny 
Jana Henryka XV Hochberga (1861- 
-1938) doprowadziły do objęcia za-
rządem przymusowym majątku ksią-
żęcego w 1934 r. Po upływie roku za-
mek w  Pszczynie i  zameczek nad Je-
ziorem Paprocańskim wróciły do 
Hochbergów. Był to jednak początek 
likwidacji wielkiego pszczyńskiego la-
tyfundium tego rodu.

W 1963  r. Zameczek Myśliwski 
„Promnice” został wpisany do rejestru 
zabytków. Obecnie pełni funkcję ho-
telu i restauracji. 

Agnieszka Ociepa-Weiss

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

4 | Głowa i poroże 
jelenia na elewacji 
budynku

5 | Rzeźba św. Huberta 
z jeleniem i psami 
myśliwskimi nieopodal 
głównego wejścia 
do zameczku

(zdjęcia: 2-5 − Agnieszka 
Ociepa-Weiss)

.......................................
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Zagadka portretu 
księżnej Daisy von Pless

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

Daisy von Pless (1873-
-1943), żona księcia 
pszczyńskiego Hansa 
Hein richa XV von Hoch-

berga, spadkobiercy jednej z najwięk-
szych śląskich fortun, należała do gro-
na najbardziej znanych arystokra-
tek przełomu XIX i XX w. Uchodzi-
ła za jedną z  najpiękniejszych kobiet 
swej epoki, a jej wizerunki, zarówno 
malarskie, jak i  fotograficzne, licznie 
przetrwały do naszych czasów. Każdy 
z nich ma swoją historię.

W listopadzie 1895 r. księżna skła-
dała wizytę w  Anglii, odwiedzając 
m.in. Londyn oraz jedną z  posiadło-
ści swego ojca, pułkownika Williama 
Cornwallisa-Westa, położony w hrab-
stwie Hampshire zamek Newlands. 
Wkrótce potem wyruszyła w  długą 
podróż do Indii. Płynąc wzdłuż wy-
brzeży Wysp Jońskich, wspominała 
niedawny pobyt w  rodzinnych stro-
nach, notując w pamiętniku pod datą 
3 grudnia 1895 r.: „Potem pojechałam 
do Newlands na 10 dni, pan Arthur 
namalował mój obraz w  pełnej posta-
ci, oczywiście nie mógł go skończyć, zro-
bił jedynie twarz, ręce i uchwycił pozę. 
Myślę, że odniesie duży sukces”. Wspo-
mniany „pan Arthur” to Reginald Ar-
thur (1862-1899), artysta, który zdo-
był uznanie jako twórca dużych płó-
cien ukazujących sceny z  Biblii oraz 
historii starożytnej, a także portreci-
sta modnych dam z socjety. Swe prace 
wystawiał m.in. w  Królewskiej Aka-
demii Sztuki w Londynie, tam też na 
wystawie trwającej od 2 maja do 3 
sierpnia 1896  r. zaprezentował obraz 
przedstawiający księżną Daisy; repro-
dukcja malowidła pojawiła się w kata-
logu towarzyszącym wystawie, w tym 
samym roku opublikowano ją także 1
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w  The Book of Beauty pani Harcourt 
Williamson, prezentującej piękności 
epoki późnowiktoriańskiej, jak rów-
nież w  czasopiśmie „The Illustrated 
News” z  dnia 5 maja. Arystokratka, 
choć nie miała już więcej okazji po-
zować do portretu, śledziła jego dal-
sze losy. Wracając z  podróży do In-
dii, w  pociągu do Wiednia 16 maja 
1896 r. zapisała w pamiętniku: „dosta-
łam […] także wycinki z gazet dotyczą-
ce mojego portretu w Akademii. Wyda-
je się, iż to ładny obraz, choć nie jestem 
na nim podobna, ale cóż tak naprawdę 
można powiedzieć na podstawie repro-
dukcji”.

Reginald Arthur uwiecznił Dai-
sy w całej postaci na tarasie dolnoślą-
skiego Zamku Książ na tle kutej kraty 
z motywem róży. W ręku tuliła czar-
nego pieska, najprawdopodobniej 
był to znany z kart jej pamiętnika pu-
pil zwany Fiend, czyli Diabeł. Obec-
nie obraz znajduje się w  zbiorach 
Muzeum Zamkowego w  Pszczynie. 
Jego wygląd różni się jednak od tego 
sprzed ponad 120 lat. Zamiast pieska 

księżna trzyma w  ręku bukiet cykla-
menów, modyfikacji uległa także suk-
nia i  inne detale. Dlaczego dzieło zo-
stało przemalowane i  kiedy? Czyżby 
nie przypadło arystokratce do gustu? 
Czy zdążył go przemalować jeszcze 
sam twórca, którego świetnie zapo-
wiadającą się karierę przerwała przed-
wczesna śmierć z  powodu gruźlicy 
w  1899 r.? Te pytania skłoniły mu-
zeum do przeprowadzenia bardziej 
wnikliwych badań obrazu. Okazją ku 
temu stał się I Konkurs Krajowego 
Centrum Badań nad Dziedzictwem 
na Wykonanie Prac Badawczych, któ-
rego Muzeum Zamkowe w Pszczynie 
zostało laureatem. Czy zagadka prze-
malowania doczekała się odpowiedzi? 

Krajowe Centrum Badań nad 
Dziedzictwem to inicjatywa Muzeum 
Narodowego w  Krakowie (MNK) 
oraz Narodowego Instytutu Muze-
alnictwa i  Ochrony Zbiorów, współ-
finansowana ze środków Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowe-
go. W  ramach tej inicjatywy kon-
serwatorzy i  naukowcy z  Muzeum 

Narodowego w  Krakowie realizują 
najciekawsze projekty badawcze, wy-
brane spośród tematów zgłoszonych 
przez muzea z  całej Polski. Badania 
portretu księżnej Daisy von Pless wy-
konano w grudniu 2016 r. Dzięki za-
stosowaniu przenośnego sprzętu ba-
dawczego należącego do Laborato-
rium Analiz i  Nieniszczących Badań 
Obiektów Zabytkowych MNK prze-
prowadzono je w  miejscu ekspozycji 
obrazu, czyli w Muzeum Zamkowym 
w  Pszczynie. Aby pogłębić wiedzę 
o charakterze i zakresie przemalowań, 
zastosowano techniki fotograficzne, 
które pozwalają zajrzeć niejako w głąb 
obrazu – przez ujawnienie niewidocz-
nych gołym okiem warstw. Są to: fo-
tografia w świetle ultrafioletowym, fo-
tografia na różnych długościach fal 
w zakresie podczerwieni oraz rentge-
nografia cyfrowa. Badania uzupełnio-
no punktową analizą pierwiastkową 
za pomocą metody spektroskopii flu-
orescencji rentgenowskiej (XRF) oraz 
dokumentacją fotograficzną w świetle 
widzialnym. 

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

1 | Reginald Arthur, 
„Portret księżnej Daisy 
von Pless na tarasie 
Zamku Książ”, 1896, olej, 
płótno

2 | Radiogram obrazu

3 | Zdjęcie fluorescencji 
wzbudzonej ultrafioletem 
(UV)

........................................
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Rentgenografia cyfrowa to, po-
dobnie jak w przypadku medycznych 
zdjęć rentgenowskich, prześwietle-
nie obrazu promieniowaniem rentge-
nowskim. Cięższe pierwiastki, jak np. 
ołów, absorbują więcej promieniowa-
nia rentgenowskiego, dzięki czemu na 
rentgenogramie widoczne są obszary 
o różnej intensywności. Z kolei foto-
grafia w ultrafiolecie polega na oświe-
tlaniu obiektu światłem UV i rejestra-
cji wzbudzonej na jego powierzchni 
fluorescencji. Jej kolor oraz intensyw-
ność zależy od składu chemicznego 
materiałów. Co istotne, spoiwo ma-
larskie wraz z  upływem czasu zmie-
nia intensywność świecenia w świetle 
UV. Dzięki temu ciemniejsze obszary 
można przypisać obszarom przemalo-
wań. Obserwacje rentgenogramu oraz 
fotografii w  świetle UV „Portretu 
księżnej Daisy” potwierdziły zawar-
te w  materiałach źródłowych infor-
macje o  istnieniu wcześniejszej wersji 

portretu. Przemalowano w znacznym 
stopniu suknię księżnej, która pozba-
wiona została dekoracyjnych dodat-
ków, a także zyskała nieco smuklej-
szą formę. Zamalowano, widoczną na 
radiogramie, kokardę na lewym ra-
mieniu.

Obrazy zarejestrowane w różnych 
zakresach podczerwieni pozwoliły 
zajrzeć w  zamalowaną warstwę ma-
larską. Pod bukietem kwiatów poja-
wił się trzymany przez księżną w pra-
wej ręce pies Fiend. Jego sylwetka 
uwidoczniła się w zakresie długości fal 
powyżej 1700 nm. Na podstawie ana-
lizy pierwiastkowej metodą XRF wy-
kazano, że obszar domalowanego bu-
kietu kwiatów różni się pod wzglę-
dem składu pierwiastkowego od kwia-
tów w wazonie, a także od zbadanych 
obszarów sukni. Nie wykryto w  jego 
obszarze baru, obecny jest natomiast 
ołów i cynk. Wyraźna zielona fluore-
scencja obserwowana w  świetle UV 

pozwala przypuszczać, że zastosowa-
nym w  tym miejscu pigmentem jest 
biel cynkowa (tlenek cynku ZnO). 
Podobną fluorescencję wykazują tak-
że niektóre fragmenty sukni księżnej. 
Obecność baru w  pozostałych zba-
danych punktach sugeruje, że w pier-
wotnej wersji biel uzyskano z  dodat-
kiem bieli barytowej, np. w  postaci 
litoponu, który jest mieszaniną siar-
czanu baru (BaSO4) i  siarczku cyn-
ku (ZnS), co wyjaśniałoby obecność 
w tych miejscach cynku. 

O ile sam fakt przemalowania wi-
zerunku księżnej jest bezsprzeczny, 
o  tyle trudno ustalić, kiedy dokona-
no tej zmiany. Badanie składu pier-
wiastkowego wtórnej warstwy ma-
larskiej nie wykazało obecności żad-
nego pigmentu datującego (np. bie-
li tytanowej), który mógłby okre-
ślić ramy czasowe. Chociaż nie moż-
na jednoznacznie odpowiedzieć na 
postawione pytania, obraz daje nam 
jednak pewne wskazówki. Wyraźny 
kontrast we fluorescencji pomiędzy 
oryginalną powierzchnią warstwy 
malarskiej a  wtórnymi nawarstwie-
niami wskazuje, że przemalowanie 
nastąpiło w  znacznym, choć trud-
nym do określenia odstępie czaso-
wym. Ten fakt wskazywałby, że zmia-
ny nie mogły być dokonane przez au-
tora, który zmarł zaledwie 3 lata po 
namalowaniu portretu. Należy mieć 
jednak na uwadze, że farby olejne 
na bazie różnych białych pigmen-
tów mogą wykazywać różną inten-
sywność fluorescencji, niezależnie od 
ich wieku. Trudno więc jednoznacz-
nie ocenić, na ile kontrast we fluore-
scencji wynika z wieku warstwy ma-
larskiej, a na ile z  różnicy w  jej skła-
dzie chemicznym.

Sylwia  
Smolarek-Grzegorczyk

Piotr Frączek 
Agata Mendys 

Michał Obarzanowski

4 | Zdjęcia w podczerwieni: na długość fali 1003 
nm (po lewej) oraz 1877 nm (po prawej)

(zdjęcia: 1, 3 – Piotr Frączek, Michał Obarzanowski)

...............................................................................
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Historia rozwoju techni-
ki pożarniczej w  Polsce 
nie została dotychczas 
kompleksowo opracowa-

na. Zamieszczone w specjalistycznych 
periodykach publikacje na ten temat 
obejmują jedynie, ujęte w sposób frag-
mentaryczny, niektóre zagadnienia 
dotyczące dziejów technik walki z po-
żarami.

Informacje o  wynalezieniu urzą-
dzeń do pompowania wody pocho-
dzą z  czasów przed naszą erą. Pierw-
szy opis pompy wykonanej z  meta-
lu zawdzięczamy Ctesibiosowi (250 r. 
p.n.e.), greckiemu mechanikowi 
z  Aleksandrii. Pompa ta wyposażo-
na była w  dwa cylindry, zawory tło-
czone i  ssawne, jednak bez rury wy-
lotowej. Dopiero uczeń Ctesibiosa, 

Heron z Aleksandrii, uzupełnił pom-
pę, wyposażając ją w sterowaną meta-
lową rurę skrętną. Był on więc wyna-
lazcą pierwszej sikawki, dającej możli-
wość gaszenia pożarów.

Na podstawie konstrukcji i  spo-
sobu działania ówczesne sikawki po-
dzielone zostały na podręczne (szpry-
ce, obsługiwane przez jedną osobę), 
ręczne (uruchamiane przez kilka do 
kilkunastu osób), parowe, gazowe 
i  motopompy (napędzane silnikami 
spalinowymi).

Sikawki podręczne po raz pierw-
szy zastosowano do gaszenia pożarów 
w  XIV  w. Były one dwóch rodzajów: 
wykonane z  drewna oraz nowsze, wy-
konane z  metalu. Obsługiwała je jed-
na osoba. Szpryce te miały drewnia-
ny lub metalowy cylinder, zakończony 

zwężonym wylotem. Wewnątrz cylin-
dra znajdował się przesuwny tłok z tło-
czyskiem i uchwytem. Działanie szpry-
cy było podobne do działania lekar-
skiej strzykawki. Jej koniec zanurzano 
w zbiorniku z wodą i przez ruch tłoka 
wypełniano cylinder wodą. Gaszenie 
pożaru polegało na wypchaniu tłoka, 
co powodowało wypływ strumienia 
wody, który skierowany w miejsce po-
żaru umożliwiał jego gaszenie. Ogra-
niczeniami stosowania tego rodzaju si-
kawek były dość mała pojemność (od 1 
do 5-7 litrów wody) oraz niewielki za-
sięg i mała siła strumienia, co zmusza-
ło gaszącego do niebezpiecznego zbli-
żania się do pożaru.

Sikawki podręczne, jako po-
wszechny sprzęt gaśniczy w  Polsce, 
funkcjonowały jeszcze w  XVIII  w. 

Sikawki strażackie
.........................................................................................................................................

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

1 | Urządzenie 
gaśnicze 
skonstruowane 
przez Hansa 
Hautscha w akcji, 
rycina z 1650 r.

............................
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W  dokumentach źródłowych wid-
nieją zapisy, że były one na wyposa-
żeniu Krakowa (1546 r.), Warsza-
wy (1548 r.), Zamku Królewskiego 
w Warszawie (1779 r.), krakowskiego 
Wawelu (1665 r.), a 85 miast w Wiel-
kopolsce było wyposażonych w  206 
szpryc, na ogół drewnianych.

Bardziej skutecznym urządzeniem 
mechanicznym służącym do gaszenia 
pożarów były sikawki mechaniczne, 
które tłoczyły wodę lub wodę ze środ-
kiem pianotwórczym. Tego typu me-
chanizmy mogą być wyposażone w je-
den lub dwa cylindry, z tłokiem (tło-
kami) o podwójnym działaniu.

Powszechne zastosowanie sikawek 
do gaszenia pożarów rozpoczęło się 

w  średniowieczu za sprawą złotnika 
z Augsburga Antoniego Platera, któ-
ry w  1518  r. na nowo skonstruował 
i  ulepszył zapomnianą od starożyt-
ności sikawkę. Jego prace już od po-
łowy XVII  w. kontynuowali Jan van 
der Heyden z  Amsterdamu, Georg 
Rieger i  Hans Hautsch z  Norymber-
gi, Heinrich Zeising z Lipska. Ich wy-
nikiem było zamontowanie na drew-
nianych płozach metalowego cylin-
dra z  tłokiem, zanurzonym w  drew-
nianej skrzyni wypełnionej wodą, któ-
rą nalewano wiadrami. Technologicz-
ne zastosowanie dość krótkiej skrętnej 
rury wylotowej, kierującej strumień 
wody na miejsce pożaru, wymagało 
bliskiego umieszczenia sikawki, szcze-
gólnie gdy pożar wybuchł w budynku. 

Pompowanie odbywało się przez na-
przemienne pchanie i ciągnięcie drąż-
ków uruchamiających tłok pompy. 

W 1673  r. ulepszono sikawkę 
przez zastosowanie jednoramiennych 
dźwigni do pompowania, co znacz-
nie poprawiło efektywność działań 
gaśniczych. Zastosowanie w  tym sa-
mym roku tłocznych węży pożarni-
czych do sikawek umożliwiło z  ko-
lei przesyłanie wody na większe od-
ległości i  operowanie jej strumieniem 
bezpośrednio na źródło pożaru. Na 
przełomie XVII i  XVIII  w. na miej-
sce płóz wprowadzono czterokoło-
we podwozia, co znacznie usprawni-
ło transport sikawek. W  pierwszej 
połowie XVIII w. zastosowano w si-

kawkach dwuramienne dźwignie, 
umo żliwiając w  ten sposób pompo-
wanie wody z  dwóch stron oraz do-
stęp do urządzenia większej licz-
by osób. Przełom w  czerpaniu wody 
przez sikawki przyniosło wynalezie-
nie w 1735 r. węża ssawnego, zbudo-
wanego ze zszywanej skóry, usztyw-
nionej metalowymi pierścieniami, 
które później zastąpiono spiralą. Na-
leży podkreślić, że małe przenośne si-
kawki ręczne lub przewożone na dwu-
kołowych wózkach albo doczepiane do 
zaprzęgu konnego używane były prze-
ważnie do czynności pomocniczych, 
stąd też znalazły przede wszystkim za-
stosowanie w fabrykach i folwarkach. 
Ich obsługa nie wymagała skompliko-
wanych procedur, z  tego też powodu 
obsługiwała je załoga zakładu pracy.

Istotnymi zaletami sikawek były 
ich prosta budowa, łatwość zasysa-
nia wody, nieskomplikowana obsługa 
oraz konserwacja i  niskie koszty eks-
ploatacji. Miały jednak także znaczące 

wady: niską wydajność wody i wrażli-
wość na jej zanieczyszczenie, koniecz-
ność wieloosobowej obsługi oraz pul-
sacje (w starszych modelach) strumie-
nia wody. Wady te były na tyle istotne, 
że sikawki są sprzętem o znaczeniu je-
dynie historycznym.

W literaturze przedmiotu sikawki 
ręczne podzielone zostały na przeno-
śne – mocowane na podstawie, prze-
ważnie drewnianej, z  zamontowany-
mi uchwytami do przenoszenia, oraz 
przewoźne – montowane trwale na 
pojazdach kołowych, przede wszyst-
kim wozach konnych, stąd potocz-
na nazwa „sikawka konna”. Starsze ich 
wersje nie miały nasady ssawnej i wy-
magały ręcznego nalewania wody wia-
drami do tzw. skrzyni wodnej (z któ-
rej była zasysana).

Wraz ze wzrostem liczby poża-
rów oraz koniecznością skuteczniej-
szej walki z  „czerwonym kurem” na-
stąpiło stopniowe unowocześnianie 
sprzętu do gaszenia pożarów. Od-
działy do gaszenia ognia zostały wy-
posażone w  wydajniejsze oraz spraw-
niejsze urządzenia, zasadniczo różnią-
ce się gabarytami od sikawek przeno-
śnych. Już na początku XIX w. więk-
szość elementów sikawek wykonywa-
na była z  metalu. Zastosowanie po-
wietrznika pozwalało na uzyskanie 
ciągłego strumienia wody. Znacznie 
zwiększoną skuteczność gaśniczą sika-
wek uzyskano z  chwilą wynalezienia 
węży pożarniczych. Możliwość ich łą-
czenia najczęściej za pomocą elemen-
tów śrubowych, storza, polonia, ro-
tha, uniemożliwiała kierowanie stru-
mienia wody z oddalonego od źródła 
ognia zbiornika, szczególnie gdy po-
żar miał miejsce wewnątrz budynku.

W europejskich katalogach sprzę-
tu pożarniczego widnieje podział si-
kawek przewoźnych na lekkie – okre-
ślane mianem „sikawka dla małych 
gmin” i ciężkie – „nowoczesna sikaw-
ka miejsko-terenowa”. Te pierwsze wy-
konywane były w  dziewięciu odmia-
nach, wyposażanych w  zbiornik na 
wodę i mechanizm tłoczny z zawora-
mi. Nie miały one siedziska dla woź-
nicy oraz zwijadła na wąż pożarni-
czy. Drużynom strażackim i właścicie-
lom fabryk oferowano za dodatkową 

3

2

3

2 | Szpryca drewniana, pocz. XX w., Polska

3 | Szpryca drewniano-mosiężna, pocz. XX w., 
Francja

................................................................................
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opłatą osprzęt w  postaci węża ssaw-
nego z  koszem, węży tłocznych, na-
sad, prądownic, smarownic, młotka 
i kompletu kluczy. Na życzenie mon-
towano hamulec i  małe siedzisko dla 
woźnicy.

Z biegiem czasu powszechne stało 
się instalowanie sikawek na czterokoło-
wych wozach ciągnionych przez kon-
ne zaprzęgi, na których było miejsce na 
osprzęt strażacki (bosaki, tłumice, dra-
biny, oświetlenie, dzwonek, węże po-
żarnicze), a także siedzenia dla załogi 
pożarniczej (4-6 osób). Ciężkie prze-
woźne sikawki miały zwykle podwój-
nie działającą pompę ssąco-tłoczącą 
i  czerpały wodę z  otaczającej ją skrzy-
ni wodnej lub wprost z  naturalnego 
zbiornika wodnego. Spotykało się dość 
często, że do pojazdu dołączana była 
dwukołowa beczka napełniona wodą. 
Po 1929 r. została zaniechana produk-
cja sikawek konnych czterokołowych, 
a  dla użytku straży pożarnych konty-
nuowano jedynie wytwarzanie sikawek 
przenośnych bez skrzyni wodnej z jed-
nym lub dwoma cylindrami.

Pierwsze, pochodzące z  Polski 
źródłowe dane z  1690 r., autorstwa 
ks. Stanisława Solskiego, przedstawia-
ją instrument do gaszenia pożarów – 
drewnianą sikawkę, z  dwoma dźwi-
gniami jednoramiennymi, ze skrzynią 
wodną i rurą wylotową na wodę. Sześć 
lat później w dokumentach Warszaw-
skiej Rady Miejskiej (24 IX 1696 r.) 
odnotowano, że miasto posiada dużą 
konną sikawkę do gaszenia ognia, do 
której obsługi wyznaczono 20 osób 
do pompowania i 40 osób do nalewa-
nia wody do zbiornika.

W XIX  w. sikawki ręczne stano-
wiły podstawowy sprzęt gaśniczy, stąd 
wzrastało zapotrzebowanie na ich 
dostawy dla wyposażenia jednostek 

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

4 | Sikawka kubłowa przenośna, przed 1919, 
drewno, metal, WM Knaust, Wiedeń

5 | Sikawka kubłowa przenośna dwucylindrowa 
ze zbiornikiem wodnym, pocz. XX w., drewno, 
metal

6 | Sikawka przenośna dwucylindrowa 
z żeliwnym powietrznikiem, pocz. XX w., drewno, 
metal, Polska (?) 

7 | Sikawka przenośna dwucylindrowa bez 
skrzyni wodnej, pocz. XX w., drewno, metal

4
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strażackich. W  1889  r. w  96 galicyj-
skich ochotniczych strażach pożar-
nych (OSP) było 27 sikawek przeno-
śnych, 92 sikawki dwukołowe i 133 si-
kawki czterokołowe. Trzy lata później 
odpowiednio: 453, 205, 415 sikawek. 
W tym samym czasie w Wielkopolsce 
było w OSP łącznie 281 sikawek i po-
nad 1000 na stanie wiosek i  dworów, 
540 na Górnym Śląsku. Dane z 1919 r. 
zebrane od 760 straży poświadczają, że 
OSP posiadały wówczas 483 sikawki 
przenośne, 277 sikawek dwukołowych 
i 603 czterokołowe, a w 1925 r. odpo-
wiednio: 1186, 567, 1289 sikawek.

Polskim pionierem w  inicjowa-
niu prac nad rozwojem krajowej tech-
niki pożarniczej był inż. Józef Tulisz-
kowski (1867-1939), który kilkakrot-
nie podczas zjazdów Delegatów Stra-
ży Pożarnych oraz w licznych publika-
cjach przedstawiał stan i ocenę sprzę-
tu do gaszenia pożarów oraz jego wy-
magania techniczne. Zaprezento-
wał on także program ujednolicenia 
sprzętu pożar niczego w celu wyelimi-
nowania zróżnicowanych rozwiązań 
stosowanych w  poszczególnych za-
borach.

Działania naczelnych władz stra-
ży pożarnych spowodowały wzrost 
zapotrzebowania na sikawki stra-
żackie, co sprawiło powstanie wielu 
firm zajmujących się ich produkcją. 
W  dokumentach z  1918  r. widnie-
ją zapisy, że dostarczycielami sikawek 
było 15 zagranicznych producentów 
oraz 26 krajowych producentów si-
kawek ręcznych: przenośnych i  prze-
woźnych.

8 | Sikawka ręczna kubłowa dwucylindrowa 
na podwoziu dwukołowym, tzw. taczkowa, pocz. 
XX w., drewno, metal

9 | Sikawka czterokołowa konna z dolną 
skrzynią wodną, pocz. XX w., drewno, metal

10 | Sikawka kubłowa przenośna zamontowana 
na wozie konnym, pocz. XX w., drewno, metal

11 | Sikawka czterokołowa konna z dolną 
skrzynią wodną i poziomo umieszczonym 
cylindrem, pocz. XX w., drewno, metal

(ilustracje: 1 − https://commons.wikimedia.org/
wiki; pozostałe obiekty w zbiorach Działu Historii 
Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku / fot. Grzegorz 
Sznaj)

................................................................................
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Do krajowych producentów 
w tym okresie należeli wytwórcy z Bu-
czacza, Krakowa, Lwowa, Nowego Są-
cza, Ottynia, Poznania, Podhajec, Ra-
wicza, Rzeszowa, Sanoka, Sosnowca, 
Tarnopola, Tarnowa, Trzcianki i War-
szawy. Do 1939 r. producentami sika-
wek przenośnych były firmy ze Lwo-
wa (2 zakłady), Katowic (1  firma), 

Poznania (1 firma) i  z  Warszawy 
(7  firm), które w  latach 1935-1938 
wyprodukowały 898 różnego typu si-
kawek. W  działających w  1938  r. na 
terenie Polski 14 334 strażach ochot-
niczych i  zawodowych do celów ga-
śniczych używano 13  982 sikawek 
przenośnych i  przewoźnych. W  tym 
też okresie liczne zamożniejsze OSP 

i  wszystkie zawodowe na stan bojo-
wy wprowadziły motopompę – urzą-
dzenie napędzające wirnikową pom-
pę wodną za pomocą silnika spalino-
wego.

Ważne miejsce w  prezentowa-
niu historycznych urządzeń do ga-
szenia pożarów zajmują organizo-
wane od początku lat osiemdziesią-
tych XX  w. zawody sikawek przeno-
śnych i  przewoźnych (zaprzęgi kon-
ne). Zadaniem oddziału prezentujące-
go jest przedstawienie, w  sposób naj-
wierniejszy dla danej epoki, pożarni-
czego sprzętu, wyposażenia i  umun-
durowania. Do prezentacji musi być 
wystawiona sprawna sikawka z wyma-
ganym osprzętem oraz odpowiednio 
umundurowana załoga. Na podsta-
wie informacji zamieszczanych w  in-
ternecie zauważa się znaczne zainte-
resowanie problematyką organizacji 
zawodów i  pokazem historycznego 
sprzętu. Spowodowało to restaurację, 
a także konstruowanie replik sikawek 
przez wyspecjalizowane firmy.

Zdzisław Jan Zasada

11

Od maja do lipca br. czynna była w Zamku Królewskim w Warszawie wysta-
wa „Polskie białe złoto. Porcelana z Korca i Baranówki z kolekcji Andrzeja 

Wasilewskiego”. Andrzej Wasilewski zajmuje się kolekcjonerstwem od wcze-
snych lat szkolnych. Początkowo fascynował się malarstwem i kupował tylko 
obrazy, z czasem zainteresował się także porcelaną, której kolekcję tworzy od 
ponad 20 lat. Zgromadzone przez niego obiekty z Korca i Baranówki to naj-
większy po 1945 r. zbiór wytworów tych manufaktur, przewyższający liczeb-
nie zbiory przedwojennych kolekcjonerów (Stanisława Patka, Ryszarda Sta-
nisława Ryszarda, Stanisława Ursyn-Rusieckiego, Konstantego Tarasowicza) 
i ich powojennych następców (Marii i Jerzego Łosiów, Tadeusza Wierzejskie-
go, Ireneusza Szarka, Stanisława Gebethnera). Warto podkreślić, że Andrzej 
Wasilewski nabywał przedmioty z porcelany nie tylko w domach aukcyjnych, 
ale również od prywatnych kolekcjonerów. 

Z okazji wystawy w Zamku Królewskim opublikowany zo-
stał katalog, opracowany przez Annę Szkurłat (kurator eks-
pozycji) i Andrzeja Wasilewskiego, którzy są również autora-
mi not. We wstępie przypomniano historię manufaktur ko-
reckiej i baranowieckiej. Receptura wyrobu polskiego białego 
złota została opracowana w Korcu w 1790 r. przez Francisz-
ka Mezera. Manufaktura w Baranówce, założona przez bra-
ta Franciszka – Michała Mezera, zaczęła wytwarzać porce-
lanę w 1804 r. Dzięki katalogowi można prześledzić wzory 
i kształty stosowane w obu manufakturach. Najczęściej wy-
twarzano modele cylindrycznej filiżanki zestawionej z konicz-

nym spodkiem, a ulubionym motywem zdobniczym koreckich i baranowiec-
kich artystów-malarzy był bukiet z dominującym jednym kwiatem. 

Publikacja jest podzielona na dwie części. W pierwszej przedstawiono 42 
przedmioty wyprodukowane w manufakturze w Korcu: sosjerkę, talerze ser-
wisowe (najliczniej reprezentowane), półmiski, wazę do zupy, podstawki pod 
musztardniczki, filiżanki, spodki, ażurowy kosz na owoce, mlecznik. Ciekawe 
jest zestawienie trzech falsyfikatów – talerza, filiżanki i filiżanki ze spodkiem. 
Falsyfikaty porcelany koreckiej zaczęto wykonywać już od połowy XIX w., co 
świadczyło o randze wyrobów i statusie, jaki jej nadano, określając ją jako 
„narodową” w okresie zaborów.

W drugiej części katalogu zawarta jest prezentacja 106 obiektów z manu-
faktury w Baranówce. Są to talerze serwisowe (najliczniej reprezentowane), 

salaterki, półmiski, sosjerki, ażurowe kosze na owoce, wazy 
do zupy, bigośnica, kubki, filiżanki, spodki, czarki, dzbanu-
szek do śmietanki, dzbanek do kawy.

Ze względu na brak dostępności na rynku antykwarycznym 
w kolekcji Andrzeja Wasilewskiego brakuje przedmiotów uzu-
pełniających zastawy stołowe (np. solniczki czy podstawki pod 
sztućce), przedmiotów użytkowych (np. przyborników do pi-
sania) czy dekoracyjnych wazonów.

Na końcu publikacji zamieszczono sygnatury obu manu-
faktur.

Katalog można kupić (cena: 39 zł) w sklepiku Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie.

Spotkanie z książką

POLSKIE	BIAŁE	ZŁOTO
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i przenośnych, licząca około 40 obiek-
tów. Większość z  nich pochodzi 
z przełomu XIX i XX w. Wyjątek sta-
nowi sikawka konna jednodźwignio-
wa, skrzyniowa z  tzw. rurą skrętną, 
która datowana jest na wiek XVIII. 
Należy ona do najcenniejszych ekspo-
natów muzeum, od którego rozpoczy-
na się wyjątkowa historia ludzi zaan-
gażowanych w walkę z pożarami i ra-
towanie dobytku, pamięci historycz-
nej, kultury materialnej i  niemate-
rialnej. 

Osiemnastowieczny zabytek jest 
dziełem sztuki późnego baroku. Jest 
to obiekt snycerski, o  bogatych sym-
bolicznych motywach zdobniczych, 
takich jak putto nawiązujące do wzo-
ru antycznego czy dębowa korona 
osadzona na kolumnie, podtrzymu-
jąca dźwignię tłoczną, będąca zwień-
czeniem wozu, a symbolizująca przy-
należność Śląska do Cesarstwa Rzym-
skiego Narodu Niemieckiego. Z kolei 

żurawie, które w  szponach trzyma-
ją kamień, miały symbolizować czu-
wanie cysterskie, nakazujące cyster-
som modlić się i  pracować od godzi-
ny 2.00 nad ranem do godziny 20.00 
wieczorem.

Na sikawce konnej pełne wyra-
zu i symboliki są także rzeźby herbów 
opactw cysterskich w  Henrykowie 
i Zirc na Węgrzech, połączone z sym-
bolicznym, liturgicznym nakryciem 
głowy. Herb opactwa z  Henrykowa 
charakteryzuje śląski czarny orzeł na 
równoramiennym krzyżu cysterskim, 
a herb z Zirc – żurawia trzymającego 
w szponach kamień. Herby nawiązują 
do współpracy łączącej oba opactwa, 
która została przypieczętowana unią 
personalną w 1699 r.

Ciekawym elementem zdobni-
czym omawianej sikawki jest również 

Zaproszenie do Mysłowic
.........................................................................................................................................

W Mysłowicach na Gór-
nym Śląsku od 1975 r. 
funkcjonuje Central-
ne Muzeum Pożarnic-

twa. Gromadzi ono eksponaty związa-
ne z historią straży pożarnych i ochro-
ną przeciwpożarową w kraju i za grani-
cą. Obecnie posiada ponad 4 tys. mu-
zealiów, na które składają się m.in. si-
kawki, samochody pożarnicze, dawne 
narzędzia pożarowe, armatura, mun-
dury strażackie, odznaki, medale, foto-
grafie i  inne dokumenty ikonograficz-
ne. Muzeum to, będące największą pla-
cówką w  Polsce zajmującą się groma-
dzeniem i  opracowywaniem zbiorów 
o tematyce pożarniczej, znajduje się na 
„Szlaku Zabytków Techniki” – trasie 
turystycznej łączącej ponad 40 indu-
strialnych obiektów woj. śląskiego. 

Jedną z  ciekawszych kolek-
cji w  zbiorach Muzeum Pożarnic-
twa w Mysłowicach jest kolekcja wo-
zów rekwizytowych, sikawek konnych 

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

1 | Sikawka z 1717 r.

|    Spotkania z Zabytkami       7-8  2017           44



ZBIORY I ZBIERACZE

metalowy łącznik z wizerunkiem del-
fina, najprawdopodobniej wykona-
ny na wzór nyskiej fontanny Tryto-
na. Nie sposób też nie zauważyć wy-
rytych na dwóch tarczach łacińskich 
inskrypcji. Jedną z  nich można prze-
tłumaczyć słowami: „Jestem nosiciel-
ką Neptuna przeznaczoną do wal-
ki z Wulkanem. Wykonaną w naszych 
warsztatach z potrzeby serc klasztorów 
henrykowskiego i  zircskiego na polece-
nie naszego słynnego opata Tobiasza”. 

Sikawka z  1717  r. historycznie 
związana jest z  Dolnym Śląskiem, 
opactwem cysterskim w  Henryko-
wie. Nad budową jej dębowego kor-
pusu pracowali bracia zakonni, nato-
miast wszystkie elementy mosiężne, 
miedziane, m.in. pompa i  rura skręt-
na, a  także elementy żeliwne zostały 
odlane w znanej wówczas odlewni Se-
bastiana Götza z  Wrocławia, o  czym 
świadczy sygnatura „Sebastian Götz 
Wratisl: Me Fecit 1717”. W  sikawce 
tej zastosowana została zasada tłocze-
nia wody, która polegała na podno-
szeniu jednoramiennej dźwigni za po-
mocą podłużnych ramion. 

W 1945  r. ówczesny dyrektor ge-
neralny dominium henrykowskiego 
− Karol Hans von Wiesmann zwró-
cił się z  pismem do straży pożarnej 
z Ząbkowic Śląskich (niem. Franken-
stein) o możliwość przechowania i za-
opiekowania się zabytkową sikawką. 
W  przesłanym dokumencie czytamy: 
„Niech Pan Komendant zrobi, coby te 
Handspritze zabrac. Bo inacej zabe-
rom Rusy. To jest bardzo stare i szkoda 
utracic taki Antyk” (sic!). Po 1945  r. 
losy sikawki są nieznane. W  latach 
osiemdziesiątych XX  w. zdobiła ko-
mendę straży pożarnej w Łodzi. Hen-
ryk Chruzik, pierwszy dyrektor i  za-
łożyciel muzeum pożarnictwa w  My-
słowicach, czynił starania, by sikaw-
ka ta znalazła się w zbiorach muzeum. 
Udało się tego dokonać w 1985 r. i od 
tamtej pory stanowi ona najpiękniej-
szy i  najcenniejszy eksponat kolekcji 

Centralnego Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach. 

W ekspozycji tego muzeum nie-
spełna kilka kroków dalej z 300-letnią 
sikawką konną sąsiaduje sikawka pa-
rowa z 1894 r. firmy G.A. Jauck z Lip-
ska, będąca dziełem sztuki użytkowej 
dziewiętnastowiecznego przemysłu. 
Ponadstuletni eksponat przypomina 
o tradycjach, metodach działania i bu-
dowie dawnego sprzętu przeciwpoża-
rowego. 

Mechanizmy sikawkowe z  prze-
łomu XIX i  XX  w. wozów powo-
zowych na podwoziu czterokoło-
wym lub dwukołowym, a także me-
chanizmy sikawkowe o  podstawie 
przenośnej pod względem budowy 

i  konstrukcji były do siebie zbliżone, 
a ich części składowe to m.in. cylin-
dry, tłoki, dźwignia, powietrznik, kor-
pus, zawory i  węże. Cylindry zazwy-
czaj odlewane były z  mosiądzu, cza-
sami z  brązu. Dopasowane w  cylin-
drach tłoki bywały mosiężne. Dźwi-
gnia budowana była zazwyczaj z  ku-
tego żelaza. Powietrznik, który służył 
do nadania wodzie równego wyrzutu, 
był z blachy miedzianej lub lanego że-
liwa. Korpus sikawki zalecano budo-
wać z  brązu. W  sikawkach obowiąz-
kowo montowano zawory (wentyle 
gumowe lub metalowe), które dzie-
liły się na klapkowe, kuliste, stożko-
we lub grzybkowe. Podwozia sikawek 
konnych budowane były z  dobrego 

2 | 3 | Sikawki z 1894 (2) i 1899 r. (3)

(zdjęcia ze zbiorów Centralnego Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach)

..............................................................................
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i suchego drewna jesionowego lub dę-
bowego. Ramy każdego wozu, w tym 
również osie, które służyły za podsta-
wę dla skrzyni wodnej i mechanizmu 
sikawkowego budowano zazwyczaj 
z  żeliwa. Podstawą dla wozów sikaw-
kowych, ze względu na ich trwałość, 
lekkość i  sposób jazdy, były wysokie 
koła − średnica kół przednich wyno-
siła 70-80 cm, a kół tylnych 110-130 
cm. Ważne było również, by strażacki 
tabor kołowy miał odpowiednie śru-
bowe hamulce na koła tylne. Warsz-
taty rzemieślnicze − ludwisarskie, lu-
dwisarsko-kotlarskie, ślusarskie − któ-
re trudniły się produkcją zespołów 
tłocznych mechanizmu sikawkowego, 
stale rywalizowały ze sobą w  dosko-
naleniu budowy systemów sikawko-
wych. Zgodnie z utartym hasłem „re-
klama dźwignią handlu”, dostarczały 
swoim klientom firmowe ilustrowane 
katalogi z  dokładnym opisem produ-
kowanych wyrobów. Ważnym aspek-
tem było także podanie ceny produk-
tu i okresu ochrony gwarancyjnej. 

Ręczne pompy techniki pożarni-
czej eksponowane w  muzeum w  My-
słowicach są wytworem dawnego po-
stępu technicznego, na podstawie 
którego muzeum dokumentuje po-
ziom rozwoju ochrony przeciwpoża-
rowej. Przez ponad 40 lat muzeum 
zabezpiecza i  opiekuje się dawnym 
sprzętem pożarniczym, który domi-
nuje w żywej i otwartej dla publiczno-
ści przestrzeni ekspozycyjnej. 

Na terenie muzeum co roku or-
ganizowane są cykliczne imprezy dla 
dzieci i  młodzieży, i  wówczas zezwa-
la się m.in. na użytkowanie sikawek. 
Dzieci i młodzież, pompując i gasząc 
kontrolowany ogień, mogą poczuć, na 
czym polegała sto lat temu praca m.in. 
tzw. prądownika czy sikawkowego. 

Ekspozycja stała sikawek konnych 
i  przenośnych w  Centralnym Mu-
zeum Pożarnictwa w Mysłowicach ma 
przywrócić i  ożywić obiekty dawnej 
techniki oraz dostarczyć dostatecz-
nie dużej wiedzy z  historii pożarnic-
twa przez budowę właściwych relacji 
i  więzi z  tymi wszystkimi, którzy ze-
chcą odwiedzić to muzeum.

 
Danuta Janakiewicz

Polak umierający 
na Syberii
.........................................................................................................................................

W zbiorach Narodowego 
Archiwum Cyfrowe-
go (NAC) w  Warsza-
wie, wśród ponad pół-

tora tysiąca udostępnionych w  inter-
necie online zdjęć przedstawiających 
rzeźby, znajduje się datowana na lata 
1918-1933 czarno-biała fotografia za-
tytułowana „Rzeźba dłuta Teofila Le-
nartowicza” i opisana: „Rzeźba w brą-
zie dłuta artysty rzeźbiarza Teofila Le-
nartowicza »Umierający powstaniec 
w  drodze«” (sygnatura: 1-K-4012). 
Co to za rzeźba i jaka jest jej historia?

Najwięcej informacji na temat tego 
dzieła znajdziemy w  katalogu towa-
rzyszącym wystawie monograficznej 
„Teofil Lenartowicz – rzeźbiarz”, zor-
ganizowanej w Muzeum Narodowym 
w Krakowie (listopad 1993 – styczeń 
1994), którego autorką jest kurator-
ka ekspozycji Anna Król (A. Król, 

Teofil Lenartowicz – rzeźbiarz. Kata-
log wystawy monograficznej, Kraków 
1993, s.  71-73, poz. 91-95, il.). Z  ka-
talogowego opisu wynika, że rzeźba 
przedstawiona na fotografii z  NAC 
to najważniejszy fragment kompozy-
cji „Morituri te salutant Patria”, wy-
konanej przez urodzonego w Warsza-
wie poetę i  rzeźbiarza Teofila Lenar-
towicza (1822-1893), który od 1849 r. 
przebywał na emigracji, by ostatecz-
nie, w 1860 r., osiąść na stałe we Flo-
rencji, gdzie zakończył życie. Na kom-
pozycję pierwotnie składała się „Gło-
wa konającego Polaka” oraz dwie pla-
kiety umieszczone po bokach trójgra-
niastej marmurowej podstawy: „Po-
chód na Sybir” i „W katordze” (zarów-
no rzeźba, jak i reliefy to odlewy gip-
sowe patynowane na brąz). Z  trzeciej 
strony podstawy znajdował się wyku-
ty i  wyzłocony napis: „MORITURI. 

1
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»E una idea tutta interia della pove-
ra Polonia« (oto całkowita idea bied-
nej Polski). Posłałem fotografię do Kra-
kowa i  czy myślisz, że kto słowo napi-
sał. Przeczytali: »morituri te salutant 
Patria«, ziewnęli i  poszli” (cyt. za: 
A. Król, tamże, s. 71-72).

Ukończone dzieło – według ka-
talogu wystawy: w  1893  r. notowa-
ne w zbiorach Muzeum Narodowego 
Polskiego w  Rapperswilu, w  1928  r. 
eksponowane na wystawie w  kamie-
nicy Baryczków w  Warszawie, od 
1929 r. znajdujące się w zbiorach Mu-
zeum Wojska Polskiego w  Warsza-
wie, gdzie pozostaje do dzisiaj – róż-
ni się nieco od rzeźb opisanych w  li-
stach. Mucha siedzi na czole, nie na 

oku umierającego, a zawieszony na 
szyi medalion jest jeden i  bez napi-
sów określających zaborców Rzeczy-
pospolitej, za to z wyrytą symboliczną 
liczbą „1 000 000”, „Mickiewiczowską 
– jak czytamy w  przewodniku MNP 
w Rapperswilu – »za miliony« miłość 
symbolizującą” (Muzeum Narodowe 
Polskie w Rapperswilu, Kraków 1906, 
s. 64).

W świetle przytoczonej korespon-
dencji poety owa nieszczęsna mu-
cha siedząca na czole konającego po-
wstańca także urasta do symbolu. Pi-
sał o  niej Janusz Marciniak w  arty-
kule Skrzydła motyla, opublikowa-
nym w  internecie: „Życie i  śmierć to 
klamra kultury. Kultury jako napięcia 

TE. SALUTANT. PATRIA.” (Idący 
na śmierć pozdrawiają Cię Ojczyzno), 
od którego dzieło przyjęło nazwę. 

Prace nad „Głową umierającego 
Polaka” („Głowa konającego Polaka”, 
„Polak umierający na Syberii”, „Polak 
umierający w  opuszczeniu”, „Umie-
rający powstaniec w  drodze”, „Umie-
rający żołnierz wolności”, „Żołnierz 
wolności”) artysta podjął już latem 
1877 r., o czym pisał w listach do Jó-
zefa I. Kraszewskiego: „[…] zrobiłem 
głowę Polaka z  wyrazem »Pragnę«. 
Mucha tnie go w  oko [sic! – WP], 
a  ten nie ma już siły odpędzić, bo Pol-
ska to taki błazenek krakowski [Stani-
sław Tarnowski – przyp. Anny Król]. 
Powróz na szyi z trzema medalionami: 
Mosk[al], Prus[ak] i  Austriak” oraz 
do Tekli Zmorskiej: „Zrobiłem »Gło-
wę konającego Polaka« z takim wyra-
zem bólu, że Włochy powiedziały mi: 

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

1 | Teofil Lenartowicz, „Głowa umierającego 
Polaka”, 1877, gips, odlew patynowany na brąz, 
fotografia z ok. 1928 r. (w zbiorach Narodowego 
Archiwum Cyfrowego) 

2 | Pokój Teofila Lenartowicza w Muzeum 
Narodowym Polskim w Rapperswilu, fotografia 
sprzed 1907 r.

3 | Teofil Lenartowicz, „Morituri te salutant 
Patria”, 1877: „Głowa konającego Polaka”, brąz, 
odlew z lat trzydziestych XX w.; „Pochód na Sybir”, 
gips, odlew patynowany na brąz; „Potyczka – scena 
z powstania styczniowego” autorstwa Edmunda 
Majkowskiego, gips patynowany na brąz, odlew 
z 1953 r. – stan obecny (w zbiorach Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie)

3
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pomiędzy przyszłością a przeszłością. 
Odczułem to z  wielką siłą na wysta-
wie pokazującej nieznaną szerzej rzeź-
biarską twórczość Teofila Lenartowicza 
w  Muzeum Narodowym w  Krakowie 
(1993). Annie Król – autorce tej wy-
stawy – udała się rzecz niezwykła: zo-
brazowanie dzieła, którego wartość nie 
polega na rewolucyjnym wkładzie arty-
sty w  sztukę swego czasu, lecz – wręcz 
przeciwnie – na czymś może trudniej-
szym, tzn. na zachowaniu więzi z prze-
szłością i  poświadczonym artystycz-
nie zachwycie następcy dla poprzed-
nika – w poczuciu siły życiowej płyną-
cej z  tradycji i  wierze w  istnienie hie-
rarchii wartości ponadczasowych. […] 
Znamienne, że w XIX wieku słowo Po-
lak było synonimem żołnierza wolno-
ści. Co zmieniło się od tamtej pory, co 
stało się ze słowami w ogóle, jeżeli okre-
ślenie »żołnierz wolności« mogło być 
przez wiele lat tytułem komunistyczne-
go szmatławca?

Wielka mucha, wysłanniczka 
śmierci fizycznej i zapowiedź rozpoczy-
nającego się rozkładu ciała, usiadła na 
czole konającego człowieka (»Morituri 
te salutant Patria«). Ta rzeźba Lenar-
towicza z 1877 roku nie może nie sko-
jarzyć się ze sztuką Bronisława Linkego 
i nie nasunąć myśli o tych rojach much, 
które w  XX wieku oblepiły wszystko… 
[…]” (http://www.opoka.org.pl/bi-
blioteka/I/IS/kanon05.html).

Do katalogowego opisu sporzą-
dzonego przez Annę Król można do-
dać informację, że kompozycję na-
zwaną przez Teofila Lenartowicza 
„Morituri te salutant Patria” artysta 
ofiarował Muzeum Narodowemu Pol-
skiemu w Rapperswilu już w 1880 r., 
o  czym w  okolicznościowym artyku-
le – wspominając zmarłego rok wcze-
śniej rzeźbiarza – donosił „Kurier 
Lwowski”, w  dodatku literackim „Ty-
dzień”: „Muzeum Narodowe w  Rap-
perswylu miało w  ś. p. Lenartowiczu, 
gorącego zwolennika i protektora. Życz-
liwie interesował się on tą instytucją 
od chwili jej założenia, kierownika jej 
wspierał radami, a zbiory sztuki zbo-
gacał własnemi pracami rzeźbiarskie-
mi. […] W roku 1880 złożył on w Mu-
zeum przepiękną rzeźbę własnej robo-
ty: »Polaka umierającego na Syberii«. 

Jest to naturalnej wielkości głowa mło-
dego człowieka, złożona na trójkątnej 
podstawie. Na twarzy, o  rysach wybit-
nie polskich, maluje się niezmierna bo-
leść człowieka umierającego. Twarz 
tu jednak nie odstrasza grozą śmier-
ci, szpetotą martwego ciała; twarz to 
piękna człowieka żywego, a śmierć wy-
raża się na niej przysłonięciem powiek 
i rozchyleniem ust, lecz z twarzy tej bije 
niewypowiedziany smutek męczenni-
ka, umierającego z błogosławieństwem, 
które z  chwilą śmierci zastygło na jego 
obliczu.

Dla uwydatnienia bezwładności 
ciała artysta umieścił na czole konające-
go muchę, dla wytłumaczenia zaś oko-
liczności, w  jakich człowiek ten umie-
rał na Syberji, wprawił w  ściany mar-
murowej podstawy dwie sceny w  pła-
skorzeźbie. Jedna z  tych scen przedsta-
wia pochód na Sybir tłumu mężczyzn, 
niewiast i dzieci; druga – tychże Pola-
ków, skrępowanych w  kopalni. Z  trze-
ciej strony podstawy znajduje się napis: 
»Morituri te salutant, patria!«.

[…] Myśl utworu, w sposób symbo-
liczny w rzeźbie wyrażoną, wyłuszczył 
Lenartowicz w drobnym poemacie pro-
zą, szkicowo narzuconym, a przezna-
czonym do odczytania podczas obcho-
du listopadowego w  Rapperswylu w  r. 
1880. Wolą było poety-rzeźbiarza, aby 
pismo jego odczytane było publicznie 
w obliczu »Polaka umierającego«, gło-
śno i  zwolna, jakby nad jego grobem” 
(Teofila Lenartowicza „Polak umiera-
jący”, nr 8, [19 lutego] 1894, s. 57).

Oto fragment tej prozy: „Było to 
w  czasie umęczenia ciała i  ducha pol-
skiego, kiedy wszystkie ludy, jak jeden, 
odwróciły się od Polski, jako od ciała, 
które zgniło i  od powieści sto razy sły-
szanej, i od obowiązku, którego kodeksy 
nie nakazują, zalecanego jedynie przez 
Ewangelję – prawo bez powagi.

Było to w czasie, kiedy wiele powia-
tów tego kraju jęczało dotkniętych go-
rzej niż trądem, chorobą, o której mil-
czeć jest obyczajem, roznoszoną przez 
moskiewskich sołdatów po niegdyś pięk-
nych, moralnych i  spokojnych siołach 
polskich.

[…] szedł konwój wygnańców 
w strony, w które ani ptak, ani płaz, ani 
szarańcza nie ciągnie, w  te sfery nocy, 

mroku, śniegów i  wichru szli skazani, 
nad którymi długi bat kozacki świstał, 
a kopyta konia na stopy następowa-
ły, a po drodze na odpoczynek, miasto 
polskich domów gościnnych, kędy pach-
niały lipy i  miód od ulów, znajdowali 
otwarte turmy niby przedsionki kopal-
ni czarne, poplamione krwią i cuchnące 
zgnilizną człowieka i czemś straszniej-
szem, jak lupanary.

I upadali jeden po drugim, a śnieg 
dobroczynnie okrywał ich czechłem 
umarłych. Jednego z  takich twarz za-
pisałem sobie w  duszy mojej, ten ko-
nał w  dniu skwarnym, na skale, od-
dzielającej jedną połowę świata od dru-
giej i wołał: p ra g n ę !  A kiedy mu brat 
ostatni pozostały nachylił tykwę, za-
płakał, usta otworzył i wyszeptał cicho, 
ażeby wrogi nie usłyszały: O j c z y z n y ; 
a łzy stoczyły się w krater ust jego, jako 
wody wracające do oceanu, z  którego 
mgłami wyszły; i  w  tej chwili mucha, 
jedna z tych grobowych, usiadła na czo-
ło jego, ale on już nie miał siły odgo-
nić jej i zapuszczała śmierć w krew nie-
szczęśliwego […].

W ciężkich odetchnieniach oddzie-
lał się duch od ciała nieszczęśliwego 
i polecał Bogu, a mucha brzęczała jako-
by słowa: »Usta twoje ułożyły się w sty-
lu Krasińskiego i  Mickiewicza, i  Bibl-
ji, i  Słowackiego i  Lammenego [Hu-
gues-Félicité-Robert de Lamennais 
(1782-1854) – francuski ksiądz, teo-
log, pisarz i wydawca, przyjaciel Ada-
ma Mickiewicza i  obrońca polskiej 
sprawy – WP], umierasz nieoryginal-
nie, śmiech – że tobie i  brzęk skrzydeł 
moich na podzwonne«” (T.  Lenarto-
wicz, Nad głową Sybiraka, „Tydzień” 
[dodatek do „Kuriera Lwowskiego”], 
nr 8, [19 lutego] 1894, s. 57-58).

Z wdzięczności za zaangażowa-
nie Lenartowicza we współtworzeniu 
i  wzbogacaniu zbiorów rapperswil-
skiego muzeum, niedługo po śmierci 
rzeźbiarza-poety, jeden z  tamtejszych 
pokojów na pierwszym piętrze nazwa-
no jego imieniem. Poza pamiątkami 
po Zygmuncie Miłkowskim (Teodo-
rze Tomaszu Jeżu), Sewerynie i Fran-
ciszku Henryku Duchińskich oraz Jó-
zefie Ignacym Kraszewskim, znala-
zły się tam pamiątki związane z twór-
cą „Polaka umierającego na Syberii” 
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(pogrzebowa szarfa i  kokarda, foto-
grafie, nakryty serwetą stolik do pra-
cy, kilimek oraz odlane w brązie przez 
Leona Mieczysława Zawiejskiego ręka 
i  maska pośmiertna poety), a także 
jego prace: płaskorzeźba na framudze 
okna, a na środku pokoju większych 
rozmiarów utwór alegoryczny „Mori-
turi te salutant Patria”.

Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości w  1918  r. zbiory rapper-
swilskie, zgodnie z  wolą założycieli 
muzeum, ofiarodawców i mecenasów, 
przekazane zostały do kraju. I dopie-
ro wtedy – choć nie tak szybko, bo od 
21 stycznia 1928 r. – rzeźbę Lenarto-
wicza można było po raz pierwszy zo-
baczyć w Polsce na czasowej wystawie 
urządzonej w  kamienicy Baryczków 
na Starym Rynku w Warszawie, w sie-
dzibie Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami Przeszłości. „Po wywalczeniu 
Niepodległości – pisał w  przedmowie 
do katalogu wystawy Władysław Kły-
szewski, dyrektor TOnZP-u – jednym 
z  pierwszych obowiązków wolnego już 
narodu, było spełnienie wobec dwóch 
pokoleń emigracji – 1830 i 1863 roku 
– ich marzeń najistotniejszych. Sejm 
Ustawodawczy, uchwałą z dn. 21 paź-
dziernika 1921 roku, tej naglącej po-
trzebie uczynił zadość. Dopiero jed-
nak w  lat sześć, bo w  październiku  r. 
ub. Uchwała ta została zrealizowana. 
Zbiory rapperswilskie, sprowadzone 

do Warszawy, znalazły, zgodnie z  de-
cyzją Pana Prezydenta Rzeczypospoli-
tej i  zarządzeniem Ministerstwa Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego, c z a s o w e  pomieszczenie w  sie-
dzibie Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami Przeszłości” (Zbiory Polskiego 
Muzeum Narodowego w  Rapperswi-
lu. Katalog XXV wystawy Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami Przeszło-
ści w kamienicy Baryczków 1928, War-
szawa [1928], s. XV-XVI).

O ekspozycji tak pisała Stefa-
nia Podhorska-Okołów: „Sala Emi-
gracji, sala Wieszczów i  Męczenników 
sprawy narodowej. […] W tej Sali pa-
nuje surowa, ascetyczna niemal pro-
stota. Przystoi ona cieniom tych, któ-
rzy w kajdanach skazańców, lub o kiju 
pielgrzymim poszli w świat z ojczyzny. 
[…] W  rozmieszczenie i  posegregowa-
nie Zbiorów włożono ogromną sumę 
rzetelnej pracy. Wspomaganej głębo-
kim pietyzmem. Zasługa to Komite-
tu Wykonawczego, a w pierwszym rzę-
dzie dyrektora Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości, dr. Wła-
dysława Kłyszewskiego, którego nie-
zmordowanej energii i  zapałowi Wy-
stawa zawdzięcza tak szybkie swe po-
wstanie. Niewątpliwie pielgrzymować 
do niej będzie nietylko Warszawa, ale 
cała Polska” (S. Podhorska-Okołów, 
Puhar, rzeźbiony krwawemi łzami oj-
ców (z powodu otwarcia Zbiorów Mu-
zeum Rapperswylskiego w  Kamienicy 
Baryczków), „Bluszcz”, nr 1, [11 lute-
go] 1918, s. 11). I miała rację. Tłum-
nie zwiedzali ją zarówno warszawiacy, 
jak i ściągający do stolicy mieszkańcy 

stosunkowo odległych nawet od niej 
miejscowości, i  to nie tylko doro-
śli. Świadczy o tym krótki artykuł za-
mieszczony w  szkolnym pisemku 
przez jednego z  uczniów klasy VII 
Gimnazjum Państwowego im. Hen-
ryka Dąbrowskiego w  Kutnie, który 
po wycieczce do Warszawy tak koń-
czył swoje ogłoszone drukiem wypra-
cowanie: „[…] jest tam jeszcze szabla 
wschodnia, wstążka do orderu św. Sta-
nisława po ks. J. Poniatowskim i rzeźba 
Lenartowicza, przedstawiająca umie-
rającego z napisem: »Morituri te salu-
tant Patria«. Zabytki te słusznie na-
zwał Żeromski »ogniskiem narodo-
wem, łączącem starą ziemię z  rozsia-
nymi po świecie jej synami«, albowiem 
one przypominały każdemu, w którego 
żyłach płynęła polska krew, żeby żyć dla 
Ojczyzny i, na wzór tamtych bohate-
rów, dobro jej mieć na celu. One wska-
zywały całemu światu, że duch polski 
jest potężny i  że Polska, mimo chwi-
lowego upadku, nigdy nie zginie, bo 
w piersiach jej synów bije gorąco kocha-
jące ją serce” (K. F., Muzeum Rapper-
swilskie, [w:] „Przebojem. Miesięcz-
nik uczniowski poświęcony nauce 
i  rozrywce”, nr 1 [47], Kutno [15 li-
stopada] 1929, s. 13).

Wystawą w kamienicy Baryczków 
zachwyceni byli także profesjonalni 
krytycy sztuki. Na przykład Wacław 
Husarski pisał: „Pod względem warto-
ści artystycznej na pierwsze miejsce wy-
suwa się tu »Portret T. Okszy-Orze-
chowskiego«, malowany przez Matejkę 
[…]. Jako przyczynki do dziejów sztu-
ki polskiej mają spore znaczenie utwory 
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4 | Teofil Lenartowicz, „W katordze”, 1877, 
brąz, odlew sprzed 1893 r. (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie)
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autorów mało znanych, jak Raczyński, 
Jabłoński, Młodnicki i  in. Tu również 
wymienić należy rzeźbę Lenartowicza, 
przedstawiającą »Żołnierza wolno-
ści«”. Dodajmy – rzeźbę przedstawio-
ną także na zdjęciu (autorstwa Jana 
Wołyńskiego) będącym jedną z  czte-
rech ilustracji w  artykule (W. Husar-
ski, Zbiory rapperswilskie w kamienicy 
Baryczków, „Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 5, [4 lutego] 1928, s. 91).

W 1929  r. rzeźba Teofila Le-
nartowicza weszła do zbiorów Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

W latach trzydziestych gipsową „Gło-
wę konającego Polaka” zastąpiono od-
lewem rzeźby w  brązie, wykonanym 
w  znanej warszawskiej firmie braci 
Łopieńskich. Prawdopodobnie w tym 
samym czasie, i w związku z tymi pra-
cami, przepadła zniszczona pierwot-
na, gipsowa wersja rzeźby.

Zauważalną i niepowetowaną stra-
tą było też zaginięcie w  latach dru-
giej wojny światowej jednej z  gipso-
wych plakiet dopełniających treść 
kompozycji („W katordze”, „Katorga”, 
„W  kopalni sybirskiej”, „W kopalni”, 
„Zajęcia na wygnaniu”); plakieta ta 
znana jest obecnie z odlewu w brązie 
znajdującego się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie. W 1953 r. 
w  miejsce utraconego reliefu war-
szawski rzeźbiarz (wtedy jeszcze stu-
dent na Wydziale Rzeźby Akademii 
Sztuk Plastycznych w Warszawie) Ed-
mund Majkowski (1929-2009) wsta-
wił własną pracę przedstawiającą po-
tyczkę powstańców, która pozostaje 
tam do dzisiaj. Druga plakieta („Po-
chód na Sybir”, „Zesłanie na Sybir”, 

„Droga na Sybir”) szczęśliwie się za-
chowała w dobrym stanie.

Cztery miesiące po śmierci Teofila 
Lenartowicza, w czerwcu 1893 r., od-
lewy brązowe obu oryginalnych pla-
kiet rzeźbiarza pokazane zostały na 
wystawie jego prac w  krakowskich 
Sukiennicach: „Śliczne są trzy znacz-
niejszych rozmiarów plakiety brązowe; 
z  tych dwa pendant: »Droga na Sy-
bir« i »Zajęcia na wygnaniu«” – pi-
sał w  krótkiej relacji z  wystawy Wła-
dysław Łuszczkiewicz (W. Ł., Wysta-
wa prac rzeźbiarskich ś. p. Teofila Le-
nartowicza i pamiątek (5 czerwca – 20 
czerwca 1893 r.) w  Sali głównej Mu-
zeum Narodowego w  Sukiennicach, 
„Czas”, nr 128 [3 czerwca] 1893, s. 3). 
Z  opinią tą wypada się zgodzić, cie-
sząc się przy tym, że przekazane w da-
rze Muzeum Narodowemu w Krako-
wie przez Stanisława Leszczyńskiego 
z  Warszawy brązowe reliefy szczęśli-
wie w  całości przetrwały w  zbiorach 
tego muzeum.

Wojciech Przybyszewski
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6

5

5 | Teofil Lenartowicz, „Pochód na Sybir”, 1877, 
gips, odlew patynowany na brąz – fragment 
kompozycji „Morituri te salutant Patria” (w zbiorach 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)

6 | Edmund Majkowski, „Potyczka – scena 
z powstania styczniowego”, 1953, gips, odlew 
patynowany na brąz (w zbiorach Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie)

(ilustracje: 1 – Narodowe Archiwum Cyfrowe; 
2 – wg Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu, 
Kraków 1906, il. po s. 64; 3, 5, 6 – fot. Małgorzata 
Przybyszewska;  4 – Muzeum Narodowe w Krakowie)
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We wsi Mikołaj, któ-
ra obecnie stanowi 
część Wadowic, 200 
lat temu przyszedł na 

świat Ignacy Krieger – fotograf Kra-
kowa. Niewiele wiemy o  początkach 
jego życia. Przez pewien czas mieszkał 
w  Lipniku w  dawnym pow. bialskim 
i  tu z żoną Anną doczekali się czwor-
ga pierwszych dzieci – trzech córek: 
Joanny, Amalii, Pauliny oraz jedyne-
go syna Natana. Poza podaną w anon-
sie prasowym informacją o doskonale-
niu sztuki fotograficznej za granicą, nie 
posiadamy innych wiadomości o  tym, 
gdzie i kiedy wyuczył się fachu fotogra-
fa. W Krakowie pojawił się w 1860 r. 
Jego pierwsze atelier przy ul. Grodzkiej 
działało dość krótko, w tym samym bo-
wiem czasie Krieger rozpoczął starania 
o wybudowanie zakładu fotograficzne-
go w  podwórzu kamienicy Bonerow-
skiej, mieszczącej się na rogu Rynku 
Głównego 43 i ul. Św. Jana 1. Prawdo-
podobnie już na początku 1861 r. prze-
niósł się do nowej pracowni, którą po-
czątkowo była pozbawiona ogrzewania 
drewniana budka, przylegająca do mu-
rowanej oficyny. Budka ta część ścian 
i dachu miała przeszklone. Pod koniec 
lat siedemdziesiątych XIX w., w czasie 
przebudowy kamienicy, którą podwyż-
szono o jedną kondygnację, atelier zo-
stało przeniesione na czwarte piętro. 
Przez cały okres istnienia zakładu re-
klamowały go gabloty i okna wystawo-
we ze zdjęciami, umieszczone na parte-
rze kamienicy.

Ignacy Krieger wykonywał typowe 
dla ówczesnych czasów portrety ate-
lierowe, jednak to nie one przyniosły 
mu uznanie i poczesne miejsce w histo-
rii polskiej fotografii. W tej dziedzinie 
pozwolił on przodować dwóm innym 

krakowskim fotografom: Waleremu 
Rzewuskiemu (1837-1888) i  Awito-
wi Szubertowi (1837-1919). Posia-
dali oni elegancko urządzone zakłady 
(u  Rzewuskiego była nawet mała sa-
dzawka z wodotryskiem!), które przy-
ciągały bardziej wymagającą zamożną 
klientelę. Krieger ze swoją nieogrze-
waną budką, wyposażoną w  niewiele 
mebli i  tylko cztery ekrany (były one 
w użyciu przez cały czas istnienia ate-
lier), nie bardzo mógł z  nimi konku-
rować. Być może było to jednym z po-
wodów, a może stało się tak pod wpły-
wem wzorów podpatrzonych podczas 
zagranicznych wojaży, że to właśnie on 
stał się jednym z pierwszych dokumen-
talistów Krakowa, co zapewniło mu 
wyjątkowe miejsce w historii rodzimej 
fotografii.

Niewiarygodna wierność odtwa-
rzania rzeczywistości, będąca cechą 
technik fotograficznych, sprawiła, że 
szybko stały się one nośnikiem infor-
macji. Fotografowie wyruszyli w  róż-
ne części świata, aby wykonać zdjęcia 
atrakcyjnych miejsc. Wkrótce zaczęły 
powstawać zakłady specjalizujące się 
w  zdjęciach architektury, zwłaszcza 
w  miastach bogatych w  zabytki, któ-
re oferowały coraz liczniejszej grupie 
turystów widoki zwiedzanych miejsc. 
Aby jednak odnieść sukces, pracow-
nie te musiały sprzedać bardzo dużo 
fotografii. Firma Kriegera wykonywa-
ła więc na szeroką skalę głównie zdję-
cia zabytków Krakowa i  architektury 
dawnej oraz dzieł sztuki, nie stroniąc 
jednak od uwieczniania urbanistycz-
nych przemian Krakowa. Zakład ofe-
rował spisy i albumy – katalogi prze-
znaczonych do sprzedaży „krajowido-
ków”. Te naklejone na kartoniki róż-
nych formatów zdjęcia miasta można 

było spotkać na terenie całego, po-
dzielonego granicami rozbiorów kra-
ju oraz poza nim. Trudno byłoby nam 
dzisiaj wyobrazić sobie dziewiętnasto-
wieczny Kraków bez fotografii Igna-
cego Kriegera. Wiele z  uchwyconych 
przez niego w  kadrze miejsc wygląda 
dzisiaj całkowicie inaczej, a niektóre 
przestały istnieć. Widoki miasta, jego 
ulic i zabytków, zachowane w postaci 
szklanych negatywów i autorskich od-
bitek, stanowią bezcenne źródło iko-
nograficzne dla badaczy miasta i  jego 
architektury.

Ignacy Krieger  
i jego kolekcja klisz szklanych

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

1 | Ignacy Krieger, autoportret, lata 
osiemdziesiąte XIX w., odbitka albuminowa, 
wym. 10,6 x 6,6 cm 

................................................................................
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Dużą część kolekcji klisz Ignace-
go Kriegera stanowią tzw. typy ludo-
we. Fotografowie bardzo wcześnie 
zainteresowali się przedstawicielami 
niższych warstw społeczeństwa, któ-
rych atelierowe portrety wykonywali 
nie na zamówienie osoby portretowa-
nej, ale z własnej inicjatywy. Fotogra-
fie takie ukazywały typowych repre-
zentantów ludu, zarówno miejskie-
go, jak i wiejskiego, czasami w scenach 

inscenizowanych w  atelier. Najwięk-
sza część zbioru to zdjęcia wieśnia-
ków z  podkrakowskich wiosek, któ-
re leżały na prawym i  lewym brzegu 
Wisły. Byli oni fotografowani głównie 
w swych odświętnych strojach, a cha-
rakterystyczny ubiór Krakowiaków, 
prezentujący wiele odmian, w XIX w. 
budził zachwyt zarówno artystów, 
jak i  ludoznawców, stając się symbo-
lem stroju ludowego. Drugą dużą gru-
pę stanowią fotografie górali z Podha-
la, Pienin, Śląska Cieszyńskiego oraz 

Hucułów. Ignacy Krieger pozostawił 
również bogatą galerię zdjęć Żydów, 
zarówno z  krakowskiego Kazimierza, 
jak i innych miejscowości. Fotografo-
wał również mieszczan w  charakte-
rystycznych dla ich miejsca zamiesz-
kania ubiorach oraz w  stylizowanych 
strojach narodowych. Jedną z  mode-
lek Kriegera była jego najmłodsza cór-
ka, Józefa (urodzona w 1861 r. w Kra-
kowie), występująca na serii fotografii 

w  stylizowanym stroju krakowskim. 
Fotografie typów ludowych były na-
stępnie ręcznie kolorowane. Zdjęcia 
miały swoje numery, by można je było 
odszukać w katalogu.

Krieger współpracował także 
z  krakowskim środowiskiem nauko-
wym, dla którego wykonywał zdjęcia 
dzieł sztuki, zabytków kultury mate-
rialnej, dokumentów oraz pamiątek 
zgromadzonych w  obiektach sakral-
nych, muzeach, zbiorach prywatnych. 
Zachowało się zdjęcie ozdobnego 

podziękowania dla Ignacego Kriege-
ra – podpisanego przez dyrektora Bi-
blioteki Jagiellońskiej Karola Estrei-
chera w 1869 r. – za sfotografowanie 
cennych dokumentów historii.

Ignacy Krieger zmarł 17 czerw-
ca 1889 r. i został pochowany na no-
wym cmentarzu żydowskim przy ul. 
Miodowej w  Krakowie. Dobrze pro-
sperujący zakład wraz ze zrobiony-
mi dotychczas kliszami pozostawił 

swoim dzieciom – Natanowi (1844- 
-1903) i Amalii (1846-1928), których 
wyuczył zawodu. Kontynuowali oni 
działalność firmy, zachowując do koń-
ca w  jej nazwie imię ojca. W  1926  r. 
Amalia Krieger, ostatnia właściciel-
ka, schorowana i w podeszłym wieku, 
przekazała wielotysięczny zbiór szkla-
nych negatywów i  wyposażenie ate-
lier gminie miasta Krakowa. Założy-
ła także fundację im. Ignacego, Nata-
na i  Amalii Kriegerów w  celu „nale-
żytego przechowywania klisz dawnych 

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

2 | Wschodnia część 
Rynku Głównego 
z Sukiennicami przed 
restauracją gmachu, 
1872-1875, klisza 
szklana wykonana 
w technice mokrego 
kolodionu,  
wym. 21,3 x 26,7 cm

3 | Rynek Główny 
z wieżą Ratuszową, 
do której przylega 
neoklasycystyczny 
odwach, i z budynkiem 
Wagi Wielkiej, przy 
którym stoi posterunek 
wojska austriackiego, 
po 1870, klisza szklana 
wykonana w technice 
mokrego kolodionu, 
wym. 18,4 x 13,4 cm

......................................
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zabytków krakowskich, ich reproduko-
wania i  spożytkowania dla celów na-
ukowych, oraz wykształcenia foto-
grafów fachowych do zdejmowania 

fotograficznego dawnych zabytków, pa-
miątek i dzieł sztuki”. Cenny ten zbiór 
władze miasta umieściły w  Muzeum 
Przemysłowym im. dra Adriana Ba-
ranieckiego. Istniało ono w  latach 
1868-1950, a jego działalność ode-
grała ogromną rolę w  dziejach pol-
skiej sztuki użytkowej. Gdy w 1950 r. 
ówczesne władze zlikwidowały mu-
zeum, jego zbiory przeniesiono do kil-
ku instytucji, a budynek wraz z  czę-
ścią zbiorów przejęła Akademia Sztuk 
Pięknych. W 1967 r. władze ASP zde-
cydowały o przekazaniu kolekcji klisz 
szklanych do Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa. Niestety, wyposaże-
nie atelier uległo rozproszeniu.

Klisze przechowywane obecnie 
w  Muzeum Historycznym Miasta 
Krakowa są bezcennym świadectwem 
zmian zachodzących w mieście i mają 
olbrzymią wartość jako źródła histo-
ryczne oraz świadectwo rozwoju tech-
niki fotograficznej. Część szklanych 
negatywów wykonana została w  tech-
nice mokrego kolodionu, a więc jednej 
z najstarszych technik fotograficznych. 
Jest to największy zbiór tego typu 
w  Polsce i  prawdopodobnie jedyny! 
Ich autorem jest Ignacy Krieger. Dru-
ga część wykonana została w  technice 
żelatynowo-srebrowej przez jego na-
stępców. W  tym roku dzięki finanso-
wemu wsparciu Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego muzeum 
rozpocznie dwuletni projekt komplek-
sowej konserwacji cennej i unikatowej 
kolekcji klisz kolodionowych. Wszyst-
kie klisze po przeprowadzeniu prac 
konserwatorskich zostaną zdigitalizo-
wane i umieszczone na portalu Cyfro-
wy Thesaurus.

Ewa Gaczoł
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4 | Plac Szczepański z budynkiem Teatru 
Starego przed przebudową, 1865-1870, 
klisza szklana wykonana w technice mokrego 
kolodionu, wym. 13,1 x 10 cm

5 | Małżeństwo Krakowiaków z Bronowic, lata 
siedemdziesiąte XIX w., odbitka albuminowa 
ręcznie kolorowana, wym. 10,5 x 6,5 cm

(reprodukcje: 2, 3 – Wacław Pyzik, 5 – Marcin Gulis)

................................................................................
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historię tworzyła i  tworzy materialny 
zapis naszego dziedzictwa. Stąd też na 
wystawie znalazły się wyłącznie obiek-
ty z  kolekcji krakowskiego muzeum, 
które to zbiory w  szczególny sposób 
definiują polską kulturę. Hasztag to 
tylko współczesne oznaczenie dysku-
sji, która rozpoczęła się w  chwili po-
wołania muzeum uchwałą Rady Mia-
sta Krakowa 7 października 1879 r.

Wystawa nie jest reprezentatyw-
nym wyborem dzieł z  muzealnej ko-
lekcji, ale jej interpretacją. Podkreśla-
nie kulturowej ciągłości i odnajdywa-
nie stałych elementów narodowej toż-
samości w znanych i nieznanych dzie-
łach z  różnych epok, nawet w  okre-
sach braku politycznej suwerenności, 
to najważniejsza teza wystawy. Jej kon-
strukcja oparta została na czterech ka-
tegoriach zaczerpniętych z antropolo-
gicznych i historycznych studiów nad 
kulturami narodowymi. Są to „geo-
grafia”, „język”, „obywatele” i  „oby-
czaj”, przy czym pierwsza odnosi się 
do terytoriów, z którymi dana kultura 

Ważnym głosem w deba-
cie na temat polskie-
go dziedzictwa jest 
wystawa #dziedzic-

two w  Muzeum Narodowym w  Kra-
kowie. W  przededniu stulecia odzy-
skania niepodległości debata ta zysku-
je nową dynamikę, skłaniając do po-
stawienia pytania o nas samych, o to, 
jak definiujemy naszą historię, doro-

bek cywilizacyjny, specyfikę kultury 
narodowej i jej związki z otaczającym 
nas światem. Tytuł wystawy podkreśla 
konieczność aktualizacji wydarzeń hi-
storycznych przez odwołanie do zna-
ku hasztag (#), stosowanego do gru-
powania wiadomości w  przestrzeni 
internetowej. Za jego pomocą ozna-
cza się treści istotne, ale i komentowa-
ne dowolnie przez użytkowników sie-
ci, co odnosi się do idei otwartej dys-
kusji na temat tego, co jest naszym 
dziedzictwem. W tym kontekście na-
leży też postrzegać Muzeum Narodo-
we w Krakowie – jako instytucję, któ-
ra przez całą swoją skomplikowaną 

się wiąże i  traktuje jako własne, dru-
ga podkreśla rolę języka w  definio-
waniu odrębności narodowych, trze-
cia opisuje tych, którzy z daną kulturą 
się utożsamiają, a czwarta uzmysławia, 
że z perspektywy historycznej narody 
definiować można przez odniesienie 
do ich źródeł kulturowych, a nie kate-
gorii etnicznych. 

Pierwsza kategoria odnosi się do 
znaczenia geograficznej lokalizacji, 
w której rozwija się kultura – i to za-
równo z  uwagi na warunki natural-
ne, jak i  relacje centrum – peryferia 
czy kontekst geopolityczny. Dla pol-
skiej tożsamości kwestie geograficz-
ne mają zasadnicze znaczenie, przede 
wszystkim ze względu na zmienia-
jące się granice polityczne kraju, 
a  także liczną emigrację rozsianą po 

Polskie dziedzictwo
.........................................................................................................................................

Z WIZYTĄ W MUZEUM

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

1 | Siodło i rząd koński 
po hetmanie Stefanie 
Czarnieckim, Turcja, XVII 
i XVIII w.

2 | Kontusz i żupan 
z tafty jedwabnej z lat 
sześćdziesiątych XVIII w. 
oraz pas słucki z lat 1767- 
-1780

..........................................
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Strzeleckiego Górą Kościuszki czy re-
gulamin kolonii polskiej w Adampo-
lu w pobliżu Stambułu, założonej dla 
polskich emigrantów po powstaniu li-
stopadowym. Ta część wystawy pod-
kreśla, że Polacy nigdy nie ogranicza-
li swojej działalności do terenów uwa-
żanych za etnicznie polskie, co wię-
cej, gdyby chcieć zakreślić mapę obej-
mującą miejsca, w których w różnym 
stopniu obecna była kultura polska, 
musielibyśmy wskazać cały świat. 

W historii kultury polskiej słowu 
pisanemu nadawano od dawna naj-
wyższą rangę, ceniąc je wyżej niż inne 
dziedziny sztuk. Część wystawy po-
święconą językowi otwiera alfabet 
polski, pokazany za pośrednictwem 
ilustracji Jana Marcina Szancera do 
książki Wandy Chotomskiej Abeca-
dło krakowskie (1962), znalazły się tu 
też egzemplarze najbardziej znanych 
dzieł z  historii literatury polskiej od 
wydania Odprawy posłów greckich Jana 

Kochanowskiego z  1585  r. po dzie-
więtnasto- dwudziestowieczną poezję 
oraz prozę. Ale nie tylko język polski 
włączono do narodowej kolekcji. Od-
naleźć tu można język łaciński, wid-
niejący na denarze z czasów Bolesława 
Chrobrego, którego określono mia-
nem „Princes Poloniae”, a także za-
bytki innych języków, którymi posłu-
giwano się na terenach historycznej 
Rzeczypospolitej, w  tym litewskiego, 
staro-cerkiewno-słowiańskiego i  he-
brajskiego, a także esperanto. W  ra-
mach polskiego dziedzictwa miesz-
czą się zatem zarówno zabytki języka 
polskiego stanowiące fundament pol-
skiej tożsamości, jak i dokumenty po-
twierdzające wieloetniczność Rzeczy-
pospolitej, a także dowody poszuki-
wania nowego, wspólnego dla wszyst-
kich nacji języka. 

W kategorii „obywatele” mieszczą 
się wizerunki tych, których z perspek-
tywy kolejnych twórców kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Krakowie można 
uznać za natione Polonus, od anonimo-
wych mieszczan z Warszawy, małopol-
skich i  wielkopolskich chłopów przez 
robotników z Łodzi, tatrzańskich i hu-
culskich górali, żydowskich rabinów, 
ormiańskich kolekcjonerów, romskich 
muzyków, po królów, królowe i  in-
nych. W ten sposób kolekcja może być 
postrzegana jako najbardziej egalitar-
ny w założeniu obraz tych wszystkich, 
którzy uznawali się za polskich obywa-
teli, dowodząc, jak otwarta była to ka-
tegoria i  jak atrakcyjne okazywało się 
dla nich polskie dziedzictwo. 

całym świecie, co powoduje, że Pol-
ska może być, jak chciał Alfred Jar-
ry, „nigdzie”, a z  drugiej strony nie-
jako wszędzie: ślady polskich obec-
ności odnaleźć można na wszystkich 
kontynentach. Stąd na wystawie zna-
lazły się historyczne mapy pokazujące 
Rzeczpospolitą w okresie jej najwięk-
szego rozkwitu, ale i  opis pielgrzym-
ki Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła do 
Jerozolimy z  1601 r., mapa Austra-
lii z najwyższym szczytem nazwanym 
przez jego odkrywcę Pawła Edmunda 

3 | Leon Wyczółkowski, „Portret Stanisława 
Witkiewicza z Wojciechem Rojem”, 1902, olej, 
płótno

4 | Olga Boznańska, „Cyganka”, 1888, olej, 
płótno

5 | Xawery Dunikowski, „Portret Fryderyka 
Chopina”, około 1900, gips

..............................................................................
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po wyposażenie mieszkań, rytu-
ały towarzyskie, nakrycie stołu, opa-
kowania, stroje, rozrywki, bankno-
ty etc., stanowiące o  tym, co Zbi-
gniew Herbert nazwał potęgą sma-
ku. Obyczaj polski często wiązał się 
także z  walką zbrojną i  etosem wol-
nościowym, w imię hasła „O wolność 
naszą i waszą”. Muzeum posiada tak-
że najwybitniejsze osiągnięcia kul-
tury polskiej cenione w  świecie, jak 
egzemplarz dzieła Kopernika O ob-
rotach ciał niebieskich, mapy księży-
ca Jana Heweliusza dedykowane Ja-
nowi III Sobieskiemu, zapis nutowy 

autorstwa Fryderyka Chopina czy 
zegarki wykonane przez Józefa Patka 
z  wizerunkami polskich bohaterów. 
W  tej kategorii mieści się także pej-
zaż Rafała Malczewskiego pokazują-
cy budowę COP-u oraz traktat An-
drzeja Frycza Modrzewskiego De Re-
publica emendanda, przypominający 
o  modernizacyjnych osiągnięciach 
państwa polskiego i polskiej refleksji 
na tematy ustrojowe.

Krakowska wystawa to „skarbni-
ca pamięci”, do której wraca się po to, 
aby inspirowała czasy nam współcze-
sne, a przede wszystkim pozwalała się 
zastanowić, jakiego dziedzictwa jeste-
śmy spadkobiercami i  w  jaki sposób 
potrafimy dopisać kolejny rozdział 
w jego historii. 

Andrzej Szczerski

Czwarta kategoria odnosi się do 
tego, co można utożsamić z polskim 
obyczajem. Ten fragment pokazuje 
najbardziej zwyczajne elementy pol-
skiego dziedzictwa, od religijności 

W Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie prezentowany jest 
do kwietnia 2018 r. wybór najcenniejszych dzieł sztuki i pamiątek histo-

rycznych z ich zbiorów. Ekspozycję uzupełnia katalog Najcenniejsze. Kolekcja 
książąt Czartoryskich, ze wstępem autorstwa dyrektora Muzeum Narodowe-
go w Krakowie Andrzeja Betleja, który pisze m.in., że dzieje Muzeum Ksią-
żąt Czartoryskich „to paralela historii Polski, a jednocześnie historii polskiego 
kolekcjonerstwa i mecenatu kulturalnego”, i zarysem historii zbiorów, przed-
stawionym przez Janusza Wałka. 

Prezentacja wybranych eksponatów z wystawy ujęta została w siedem 
rozdziałów. Otwiera ją część poświęcona twórcom Muzeum Czartoryskich, 
gdzie opublikowane zostały m.in. reprodukcje portretów Izabeli z Flemmin-
gów Czartoryskiej i Władysława Czartoryskiego, zaprojektowany przez Hen-
ryka Ittara stalowy, złocony klucz do Świątyni Sybilli w Puławach, klucz od 
Domu Gotyckiego, marmurowe popiersie Chopina dłuta Jeana-Baptiste’a 
Augiste’a Clésingera z 1849 r. czy portret Juliana Ursyna 
Niemcewicza pędzla Antoine’a-Jeana Grosa z 1833-1834 r. 

Kolejny rozdział zawiera zestawienie 20 eksponatów re-
prezentujących sztukę starożytną, a wśród nich stele grobowe, 
sarkofagi, czary do wina (kyliksy), naczynia na wodę (hydrie), 
reliefy, fragmenty fresków, mozaik i rzeźb marmurowych.

W części poświęconej malarstwu zobaczyć można repro-
dukcje 22 obrazów, w większości zakupionych przez Wła-
dysława Czartoryskiego na aukcjach za granicą i od pry-
watnych kolekcjonerów lub podarowanych. Obrazy przed-
stawione zostały w porządku chronologicznym: od „Zwia-
stowania” namalowanego przez Mistrza Kodeksu Św. Jerze-
go (1321/3-1335) do „Chłopca w stroju polskim” pędzla 
Caspara Netschera (1668-1672).

Rzemiosło artystyczne reprezentuje 28 eksponatów, w tym tarcza poświę-
cona Janowi III Sobieskiemu, laska marszałkowska z inicjałami Zygmunta Au-
gusta, kubki, patery, misy, tapiserie, szkatuły, talerze, kufle, puchary. Cieka-
wostką jest zegarek z pierwszej ćwierci XVII w. (Francja?, Niemcy?) z koper-
tą o dwóch wieczkach z kryształu górskiego okutego w mosiądz czy szesna-
stowieczna majolikowa miseczka z serwisu dla położnicy (podawano w niej 
rosół z gołębi).

W kolejnym rozdziale zgromadzonych zostało 20 wybranych obiektów 
o charakterze militarnym. Uwagę zwracają m.in. buzdygan Stefana Czarniec-
kiego, zbroja karacenowa po Mikołaju Hieronimie Sieniawskim, buława Mi-
chała Wiśniowieckiego czy szabla Karola Kniaziewicza.

Gabinet Rycin i Rysunków reprezentowany jest przez 10 eksponatów, 
m.in. akwafortę Stefano della Belli „Wjazd posła Jerzego Ossolińskiego do 
Rzymu w roku 1633” czy akwarele Jana Piotra Norblina „Sejmik przed kościo-

łem” (1790) i  „Parchatka, widok z oddali” (1804). 
Katalog kończy zestawienie 10 zbiorów bibliotecznych, 

wśród których znajdują się np. tzw. Traktat Krakowski (do-
kument Hołdu Pruskiego) z 1525 r., list Mikołaja Koper-
nika do biskupa chełmińskiego Jana Dantyszka z 1537 r. 
czy komplet tomów „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych” 
– pierwszego polskiego periodyku literackiego, wydanych 
w latach 1770-1777 przez Michała Grölla.

Wszystkie eksponaty przedstawione zostały na bardzo 
dobrej jakości ilustracjach, opatrzono je też szczegółowy-
mi notami katalogowymi. Publikacja na pewno zainteresu-
je wielu czytelników i zachęci do obejrzenia samej wystawy.

Katalog można kupić (cena: 39 zł) m.in. w sklepiku Mu-
zeum Narodowego w Krakowie.

Spotkanie z książką

NAJCENNIEJSZE

6 | Leszek Sobocki, „Polak”, 1979, olej, płyta 
pilśniowa

(zdjęcia: 1, 4, 5 – Pracownia Fotograficzna MNK,  
2 – Paweł Czernicki, 3, 6 – Ignacy Pelikan-Krupiński) 

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

Wystawa #dziedzictwo czynna jest w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie (30-062 Kraków, 
al. 3 Maja 1) od 23 czerwca 2017 do 7 stycznia 2018 r. można ją zwiedzać od wtorku do soboty w godz. 
10.00-18.00, w niedziele w godz. 10.00-16.00. Kuratorem wystawy jest Andrzej Szczerski. Więcej 
ilustracji na stronie internetowej „Spotkań z Zabytkami”, w zakładce SPOTKANIA PLUS.
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wystąpienie dr. Arkadiusza Wagnera 
z UMK w Toruniu „Piękno niesłusz-
nie niedostrzegane. Uwagi o  zdob-
nictwie introligatorskim od gotyku 
do manieryzmu” oraz koncert muzy-
ki dawnej w wykonaniu poznańskiego 
zespołu Lúthien Consort.

Wreszcie 24 maja br. w  tejże Bi-
bliotece Raczyńskich w Poznaniu od-
były się obrady XIII Forum Wiel-
kopolskich Konserwatorów Papie-
ru i Skóry „Introligator – rzemieślnik 
książki”.

O wszystkich tych wydarze-
niach zainteresowanych informowa-
liśmy na naszej stronie internetowej 
(http://www.spotkania-z-zabytkami.
pl/aktualnosci/1/576) i  na facebo-
oku. Dla miłośników dawnych ksią-
żek i  ich opraw mamy też nową wia-
domość: 1 maja br. w Bibliotece PAN 

Do 4 lipca 2017  r. w  Gale-
rii Edwarda należącej do 
Biblioteki Raczyńskich 
w  Poznaniu (pl. Wol-

ności 19) prezentowana była wysta-
wa opraw książkowych i  tradycyj-
nych narzędzi introligatorskich, za-
tytułowana „Introligator w  cieniu? 
W  dziewiętnastowiecznym warszta-
cie”. Proponując temat kunsztownych 
opraw książkowych, autorzy ekspozy-
cji chcieli podkreślić wartość rzemio-
sła i jego znaczenie dla historii książki, 
ale również nawiązać do tradycji Bi-
blioteki Raczyńskich, w której organi-
zowane były konkursy na najpiękniej-
sze oprawy książkowe. Na wystawie 
zaprezentowano książki pochodzące 
z  XIX  w. w  oprawach oryginalnych 
lub częściowo zrekonstruowanych. 
Większość z  nich pochodziła z  ko-
lekcji Biblioteki Raczyńskich, pozo-
stałe były własnością Leonarda Rosa-
dzińskiego – miłośnika introligator-
stwa i znawcy tematu, który na wysta-
wę udostępnił również narzędzia in-
troligatorskie wykorzystywane w  za-
wodzie.

Z kolei 15 maja br. w tej samej bi-
bliotece, w  ramach „XXII Spotkania 
z  Arcydziełem”, odbył się jednorazo-
wy, specjalny pokaz „Piękno książ-
ki. XVI-wieczne oprawy ze zbiorów 
Biblioteki Raczyńskich”, na którym 
można było zobaczyć kilkanaście re-
nesansowych opraw z warsztatów kra-
kowskich i  poznańskich, w  tym po-
chodzących z  księgozbiorów bisku-
pa Erazma Ciołka i  króla Zygmun-
ta Augusta. Pokazowi towarzyszyło 

w  pobliskim Kórniku została otwar-
ta jeszcze jedna wystawa związana 
z  dawnymi oprawami. Jej tytuł to… 
„Oprawy i  oprawcy. Świat introliga-
torski Biblioteki Kórnickiej”, na wy-
stawie znalazły się oprawy powstałe 
od średniowiecza po lata dwudzieste 
XX w., w tym dwie szczególnie cenne 
oprawy srebrne. Ekspozycja dostępna 
jest do 31 sierpnia 2017  r. w  ramach 
biletu wstępu do Muzeum – Zamek 
w Kórniku.

☐

Zabytkowe oprawy 
książkowe  
w Poznaniu i Kórniku

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

1 | Oprawy srebrne z przełomu XVII i XVIII w. 
(w zbiorach Biblioteki PAN w Kórniku)

2 | Oprawa welurowa „napoleońska” z przełomu 
XVIII i XIX w. (w zbiorach Biblioteki PAN 
w Kórniku)

(zdjęcia: © Biblioteka PAN w Kórniku)

................................................................................ 
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Erich Adolf. Dopełnieniem prezen-
tacji mistrzów wrocławskiego cechu 
złotniczego jest także pokaz wyrobów 
śląskich z Nysy oraz z najważniejszych 
europejskich ośrodków rzemiosła złot-
niczego z  Augsburga, Monachium, 
Wiednia, Fuldy i Rzymu. Wiele dzieł 
związanych jest z wybitnymi postacia-
mi historycznymi wrocławskich bisku-
pów i kanoników katedry, a także ślą-
skich świętych i błogosławionych.

Dzisiejszy zasób skarbca nie od-
zwierciedla już dokładnie zbioru wy-
kazanego podczas ostatniej inwenta-
ryzacji niemieckiej, opublikowanej 

Jeden z  najbogatszych zbiorów 
dawnego złotnictwa sakralne-
go w  środkowej Europie znaj-
duje się w  skarbcu archikatedry  

   wrocławskiej św. Jana Chrzcicie-
la, wciąż jednak dysponującym mało 
rozpoznanym przez naukę materia-
łem zabytkowym. Gromadzona przez 
wiele wieków kolekcja przetrwała po-
żogi wojen, zakręty historii i  cudem 
ocalała z  dramatu oblężonego Wro-
cławia w  1945 r., kiedy katedra ule-
gła poważnym zniszczeniom. Zawie-
ra ona dzieła najwybitniejszych arty-
stów złotników powstałe od gotyku, 
poprzez renesans, barok, style eklek-
tyczne, dwudziestowieczny moder-
nizm, aż po czasy współczesne. Zaso-
by skarbca także i dziś wzbogacane są 
darami i fundacjami, co sprawia, że to 
niezwykłe miejsce od wieków funk-
cjonuje nieprzerwanie, służąc litur-
gicznym celom i pozostaje żywo funk-
cjonującym zbiorem unikatowych 
dzieł sztuki. 

Po raz pierwszy w swej wielowieko-
wej historii skarbiec katedry doczekał 
się monograficznej muzealnej prezen-
tacji na wystawie „Skarbiec. Złotnic-
two archikatedry wrocławskiej”, czyn-
nej w Muzeum Narodowym we Wro-
cławiu. Po roku pracy w  nieco tajem-
niczym otoczeniu szaf i  komód, kry-
jących nieprzebrane skarby sakralne-
go złotnictwa, liturgicznych strojów 
i akcesoriów, udało się dokonać wybo-
ru blisko stu najciekawszych zabytków. 
Wśród autorów prezentowanych dzieł 
są artyści wrocławscy, tacy jak Erasmus 
Schleupner, Oswald Rothe, Paul i  Fa-
bian Nitschowie, Caspar Pfister, Hans 
Späth, Tobias Plackwitz, Johann Klin-
ge, Christian Mentzel Starszy, Mat-
thias Sbarasky, Johann David Klose czy 

w 1930 r. Po wojnie z ramienia Urzę-
du Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków prace nad inwentaryzacją skarb-
ca prowadzone były wybiórczo od 
1963  r. do pierwszej połowy lat sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku. Po-
kłosiem ich jest kilkadziesiąt kart in-
wentarzowych zabytków rzemiosła 
artystycznego, złotnictwa oraz tek-
styliów. Po ostatniej wojnie zaso-
by katedralne wzbogaciły się dzię-
ki przeniesieniu zabytków z  innych 
kościołów Ostrowa Tumskiego, 
przede wszystkim kolegiaty Świętego 
Krzyża. Poprzez zalecenia biskupa 

Złotnictwo skarbca 
archikatedry wrocławskiej

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

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

1 | Ołtarzyk 
relikwiarzowy 
biskupa Johanna V 
Thurzona,  
Wrocław (?), 
Norymberga (?), 
1511

..................................
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współczesność, i  były najpopularniej-
szymi przedmiotami fundacji kanoni-
ków, biskupów oraz osób świeckich, 
trafiającymi do kościelnych zbio-
rów. Są wśród nich tak doskonałe ar-
tystycznie dzieła, jak kielich funda-
cji kanonika Johannesa Hoffmanna 
z 1501 r., w którym zobaczyć można 
maestrię emaliowanych plastycznych 
dekoracji, czy kielich biskupa Jerina, 
autorstwa Michaela Schneidera, z  re-
nesansowym wyważeniem formy i de-
koracji. Późniejsze okresy przynosi-
ły widoczne próby zastosowania roz-
wiązań nietypowych, tak jak w  mo-
nachijskim kielichu z  wizerunkami 
apostołów z  połowy XIX w., darze 
Ludwika  I króla Bawarii dla biskupa 
Melchiora von Dieppenbrocka. Sztu-
ka doby modernizmu przyniosła tak-
że tutaj chęć stworzenia nowego języ-
ka artystycznego w  sztuce sakralnej, 
przetwarzającego w  twórczy sposób 

dawne wątki i łączącego je z rozwiąza-
niami nowoczesnymi. 

Do najbardziej wartościowych za-
bytków katedralnego skarbca nale-
ży zbiór relikwiarzy. Najstarsze z nich 
pochodzą z XV w., a tradycja wykony-
wania ozdobnych zasobników i opraw 
dla relikwii świętych, pełniących na-
dal ważną funkcję kultową w  Ko-
ściele katolickim, trwa po dzień dzi-
siejszy. Wśród relikwiarzy wyróżnia 
się liczna grupa dzieł mieszczących 
fragmenty kości ręki, którym nada-
no z  tego względu antropomorficzny 
kształt, naśladujący ustawioną piono-
wo rękę świętego. Wydaje się, że po-
pularność i  trwałość tego rozwiąza-
nia, obecnego na Śląsku od XV do 
początku XVII  w., a określanego ła-
cińską nazwą brachium, można uwa-
żać nawet za pewną cechę specyficzną, 

Wincentego Urbana, kierującego 
Muzeum i  Archiwum Archidiece-
zjalnym, uzasadnione troską o  bez-
pieczeństwo cennych dzieł sztuki 
oraz wzbogacenie kolekcji metropo-
litalnej, do Wrocławia trafiały często 
zabytki z  innych mniejszych kościo-
łów diecezji. Z kolei niektóre z istot-
nych dzieł sztuki opuściły Wrocław, 
jak chociażby prezentowany na obec-
nej wystawie ołtarzyk relikwiarzowy 
biskupa Johanna V Thurzona, od lat 
pięćdziesiątych uświetniający skar-
biec klasztoru jasnogórskiego. Do 
skarbca trafiają też nieustająco cen-
ne dary, jak choćby monstrancje pa-
pieskie. Inne przedmioty wykonywa-
ne są okazjonalnie na specjalne za-
mówienia u współczesnych artystów 
złotników. Dokonane obecnie roz-
poznanie pozwoliło określić dzisiej-
szy stan skarbca i wytypować na wy-
stawę zabytki szczególnie interesują-
ce ze względów artystycznych i  hi-
storycznych. 

Najliczniejszą grupą zabytków 
w  skarbcu są kielichy mszalne, któ-
rych użytkowa funkcja dominu-
je nad rozmaitością rozwiązań stylo-
wych i  sprawia, że większość z  nich 
jest nieprzerwanie w użytku liturgicz-
nym. Prezentują one wszystkie okre-
sy w  sztuce, od późnego gotyku po 

2 3

4

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

2 | Kielich mszalny z pośmiertnej fundacji 
kanonika katedry wrocławskiej Johannesa 
Hoffmanna, Wrocław, 1501

3 | Kielich mszalny (dar króla Bawarii Ludwika 
I Wittelsbacha dla biskupa Melchiora von 
Dieppenbrocka), Monachium, ok. 1846

4 | Relikwiarz św. Jana Chrzciciela, Oswald 
Rothe, Wrocław, 1512

|    Spotkania z Zabytkami       7-8  2017           60



Z WIZYTĄ W MUZEUM

z najważniejszych dzieł złotnictwa au-
gsburskiego w katedrze wrocławskiej: 
złotej figury św. Jana Ewangelisty, cen-
nego daru przekazanego przez bisku-
pa Karola Ferdynanda Wazę.

Jednymi z  ciekawszych zabytków 
przechowywanych w  skarbcu są ele-
menty oryginalnego późnorenesanso-
wego ołtarza głównego katedry, tzw. 
ołtarza srebrnego. W  latach 1585- 
-1696 godność biskupa wrocław-
skiego sprawował Andreas von Je-
rin (1540-1596), znany jako szczo-
dry mecenas sztuki sakralnej. Z  jego 
fundacji, kosztem 10 tys. talarów, wy-
konany został ołtarz, który zastąpić 
miał dawny ołtarz średniowieczny. 
Do powstałego ołtarza biskup funda-
tor zlecił dostosować wystrój archi-
tektoniczny prezbiterium katedry, 
wprowadzając klasycyzujące pilastry 

z półkapitelami, które podtrzymywa-
ły nowo wykonany gzyms. Okna go-
tyckie oraz arkady zamknięto półkoli-
ście, nadając przestrzeni prezbiterium 
charakter renesansowy. 

Wykonanie ołtarza zlecono dwóm 
wrocławskim artystom. Część malar-
ską wykonał Bartholomaeus Fichten-
berger, mieszczanin wyznania luterań-
skiego, pracujący w latach 1561-1592, 

uzasadnioną być może chęcią nawią-
zania do służących za wzorce, trady-
cyjnych kształtów najstarszych zna-
nych relikwiarzy. 

W katedrze wrocławskiej znajduje 
się także znaczący zbiór dzieł pocho-
dzących z Augsburga, będącego przo-
dującym ośrodkiem sztuki złotniczej 
Europy w XVII i XVIII w. i niezmier-
nie popularnym miejscem zamówień 
i zakupów dokonywanych przez dwo-
ry i  ośrodki sakralne. W  Polsce dzie-
ła augsburskie pojawiły się dzięki ak-
tywności dworu Wazów, zwłasz-
cza w  okresie panowania Zygmun-
ta III Wazy i  Władysława IV. Wie-
le z  nich trafiało drogą darowizn do 
skarbców klasztornych czy kościel-
nych (np. do klasztoru jasnogórskie-
go czy katedr: wawelskiej i  płockiej). 
Takie też jest pochodzenie jednego 

5 | Ołtarz główny katedry wrocławskiej 
(fundacja biskupa Andreasa von Jerina), 
Paul Nitsch (część złotnicza), Bartholomaeus 
Fichtenberger (malarstwo tablicowe), Wrocław, 
1591 (rekonstrukcja wyglądu otwartego ołtarza 
na podstawie zdjęć archiwalnych i fragmentów 
istniejących; niezachowane elementy złotnicze 
pozostawione jako czarno-białe)

(zdjęcia: 1-4 – Arkadiusz Podstawka)

................................................................................
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od 1585 r. mistrz malarski i starszy ce-
chu malarzy. Ołtarz katedralny po-
zostaje dziś jego jedynym sygnowa-
nym dziełem. Za część złotniczą od-
powiadał Paul Nitsch (1548-1609), 
złotnik i medalier, syn wrocławskiego 
miecznika, zapisany w  księgach me-
trykalnych kościoła św. Marii Mag-
daleny jako ewangelik, mistrz cechu 
od 1573 r. Nitsch sygnował swe dzie-
ła inicjałami „PN” w  owalnym wklę-
słym otoku. W jego twórczości domi-
nowała stylistyka renesansowa i  ma-
nierystyczna, częste były też jednak 
rozwiązania postgotyckie, służące za-
pewne podkreśleniu ciągłości tradycji 
artystycznej i  duchowej, tak istotnej 
w  sztuce sakralnej. Fakt, że obydwaj 
artyści byli protestantami, a stworzyli 
swe największe dzieło dla biskupa Ko-
ścioła katolickiego świadczy wymow-
nie o  panującej wówczas we Wrocła-
wiu atmosferze religijnej tolerancji. 

Ołtarz, mający formę pentap-
tyku, składał się z  szafy zamykanej 
czterema skrzydłami. Szafa zbudo-
wana z  drewna dębowego miała wy-
miary 301,5 x około 187 cm i  głę-
bokość około 20 cm. Znajdowała się 
w niej scena Ukrzyżowania Chrystu-
sa, ustawiona symetrycznie na osi. 
Na krzyżu umieszczona była figu-
ra Chrystusa, wykonana ze złocone-
go srebra. Srebrna tabliczka umiesz-
czona na krzyżu upamiętniała reno-
wację ołtarza, dokonaną po zniszcze-
niach w czasie inwazji wojsk szwedz-
kich w 1632 r. Po bokach krzyża sta-
ły figury Matki Boskiej i  św. Jana. 
Tło sceny stanowiło bordowe suk-
no, ozdobione srebrnymi gwiazda-
mi i  rozetkami. Skrzydła od strony 
wewnętrznej miały architektonicz-
ne wnęki, w  których znajdowały się 
figury świętych ze złoconego srebra. 
W  kwaterze górnej lewego skrzy-
dła była to rzeźba św. Jana Chrzcicie-
la, w dolnej św. Wincentego Lewity. 
W kwaterze górnej prawego skrzydła 
stała rzeźba św. Andrzeja Apostoła, 
a w dolnej św. Jadwigi Śląskiej. Wnę-
ki, podobnie jak szafa ołtarza, ob-
ramowane były od góry ażurowymi 
srebrnymi ornamentami roślinnymi. 
Poniżej szafy umieszczona była ta-
blica z  łacińską inskrypcją, mówiącą 

o fundacji ołtarza przez biskupa An-
dreasa Jerina. W  dolnej ramie lewe-
go skrzydła znajdował się medalion 
z  profilową podobizną fundatora, 
a  po stronie prawej medalion z  jego 
herbem biskupim. Po otwarciu ołtarz 
uzyskiwał wymiary 376 cm szeroko-
ści i  301,5 cm wysokości, nie licząc 
zwieńczenia. Pierwsze zamknięcie 
szafy ukazywało osiem kwater ma-
larskich ze scenami z  życia św. Jana 
Chrzciciela, patrona katedry wro-
cławskiej. Były to: wizja anioła zwia-
stującego Zachariaszowi narodze-
nie św. Jana, Nawiedzenie św. Elżbie-
ty, obrzezanie św. Jana, św. Jan przed 
wysłannikami faryzeuszy pytający-
mi czy jest Mesjaszem, chrzest Chry-
stusa, kazanie św. Jana nad Jordanem, 
św. Jana upominający Heroda oraz 
scena ścięcia św. Jana Chrzciciela. 
Drugie zamknięcie ołtarza ukazywa-
ło cztery kwatery malarskie z  przed-
stawieniami Ojców Kościoła Za-
chodniego: św. Grzegorza Wielkie-
go, św. Hieronima, św. Ambrożego 
i  św. Augustyna. Obrazy zostały wy-
konane na podłożu z drewna lipowe-
go farbami olejnymi i temperowymi. 

W czasie wojny trzydziestolet-
niej w  1632  r. Wyspę Tumską opa-
nowały wojska szwedzkie i  saksoń-
skie, które splądrowały i  ograbi-
ły katedrę. Zabezpieczono i  urato-
wano srebrne rzeźby, jednak łupem 
najeźdźców stały się srebrne bla-
chy, stanowiące pierwotne tła dla fi-
gur. Renowacji ołtarza podjął się ku-
zyn fundatora, kanonik Philip Ja-
cob von Jerin w  1650  r. Na miejsce 
srebrnych teł wprowadzono wów-
czas jedwab, który z  czasem zastą-
piono barwnym aksamitem. Aksa-
mit wymieniano co kilkadziesiąt lat, 
stosując różne kolory. Do dziś we 
wnękach skrzydeł zachowała się tka-
nina o  kolorze bordowym. W  wie-
ku XIX dokonywano kolejnych re-
nowacji, a w 1934 r. niemieccy kon-
serwatorzy wykonali kompleksową 
konserwację ołtarza. 

Pod koniec drugiej wojny świa-
towej, w  czasie przygotowywania 
katedry do zagrożenia związanego 
z  oblężeniem Wrocławia ołtarz zo-
stał zdemontowany, a srebrne figury 

i  skrzydła z  obrazami zabezpieczo-
ne. Pozostała pusta szafa ołtarzowa 
ze zwieńczeniem i  predellą spłonęła 
podczas pożaru katedry po ostrzale 
artyleryjskim w  Poniedziałek Wiel-
kanocny 1945  r. Po wojnie skrzy-
dła ołtarza pochopnie przekazano 
do kościoła św. Stanisława w Szamo-
tułach, skąd wróciły do Wrocławia 
dzięki staraniom biskupa Wincen-
tego Urbana. Eksponowane są obec-
nie w jednej z sal Muzeum Archidie-
cezjalnego. Zachowały się wszyst-
kie figury srebrne i wiele pozostałych 
srebrnych elementów dekoracji oł-
tarza. Wszystkie są przechowywane 
w skarbcu katedry wrocławskiej. 

Ołtarz fundacji biskupa Jerina był 
przez kilka wieków nie tylko najważ-
niejszym elementem wyposażenia 
katedry. Stanowił największą ozdo-
bę jej wnętrza i  nieustającą atrak-
cję dla pokoleń wrocławian oraz od-
wiedzających miasto gości. Z  punk-
tu widzenia wiedzy o sztuce zabytek 
ten był jednym z najważniejszych do-
konań artystycznych przełomu wie-
ków, późnego renesansu i  maniery-
zmu na Śląsku. Jego znaczenie dla hi-
storii Wrocławia i  dziejów Kościoła 
jest nieoszacowane. Dziś, niestety, od 
przeszło siedemdziesięciu lat ołtarz 
główny katedry wrocławskiej pozo-
staje wrocławianom znany tylko z ar-
chiwalnych ilustracji. Rekonstruk-
cja dokonana przez Muzeum Naro-
dowe we Wrocławiu była najtrud-
niejszym wyzwaniem, jakie stanęło 
przed twórcami wystawy „Skarbiec” 
i  stanowi ona szczególne zwieńcze-
nie całego przedsięwzięcia. Być może 
stanie się inspiracją dla przywróce-
nia słynnego ołtarza katedrze wro-
cławskiej. 

Jacek Witecki

Wystawa „Skarbiec. Złotnictwo archikatedry 
wrocławskiej” czynna jest w  Muzeum Naro-
dowym we Wrocławiu od 13 czerwca do 24 
września 2017 r. Kuratorem wystawy jest Jacek 
Witecki. Ekspozycji towarzyszą liczne dodat-
kowe wydarzenia. Wystawę można zwiedzać 
od wtorku do piątku w  godz. 10.00-17.00, 
w  soboty i  niedziele w  godz. 10.30-18.00, 
w poniedziałki muzeum nieczynne.
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W Muzeum w  Gliwi-
cach – w  Willi Caro 
czynna jest wystawa 
„Nieznane arcydzie-

ła, nieznani mistrzowie. Malarstwo 
barokowe na Śląsku na nowo odkry-
te”, na której wyeksponowano trzy-
dzieści znakomitych dzieł, znalezio-
nych w  kościołach i  klasztorach, od-
krytych na plebaniach i  w  muzeal-
nych magazynach, prawdziwe perły 
malarstwa barokowego na Śląsku. Są 
wśród nich nieznane wcześniej obrazy 
autorstwa wybitnych artystów: Kar-
la Škréty Starszego, Karla Dankwarta, 
Johanna Claessensa, Johanna Heinri-
cha Kynasta, a także twórców dotąd 
nieznanych, a dziś zaliczanych w  po-
czet śląskich mistrzów pędzla: Johan-
na Conrada Pöhla, Ignazego Depée 
czy Johanna Georga Ernsta. Prawdzi-
wą ozdobą ekspozycji jest odnalezio-
ny w  klasztorze urszulanek we Wro-
cławiu obraz Michaela Willmanna, 
zwanego śląskim Rembrandtem, wir-
tuozersko malowane przedstawienie 
św. Augustyna, Ojca Kościoła. 

Na gliwickiej wystawie można zo-
baczyć najbardziej spektakularne 
z  odkryć, jakich dokonano w  trakcie 
trwającego w  latach 2012-2016 pro-
jektu badawczego „Malarstwo ba-
rokowe na Śląsku”, finansowanego 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki. Re-
zultaty badań, prowadzonych przez 
polsko-czeski zespół historyków sztu-
ki, którym kierował prof. Andrzej Ko-
zieł z  Uniwersytetu Wrocławskie-
go, przeszły najśmielsze oczekiwa-
nia. Kwerendy terenowe i archiwalne, 
przeprowadzone na polskim i czeskim 
Śląsku, wydobyły na światło dzienne 

Malarstwo barokowe 
na Śląsku na nowo odkryte

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

1 | Michael Willmann, „Św. Augustyn”, lata dziewięćdziesiąte XVII w., olej, płótno (w klasztorze Sióstr 
Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu)
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z  centrów artystycznych ówczesnej Eu-
ropy. Sprawia to ich zadziwiająco wyso-
ki poziom artystyczny, świadczący o wy-
bitnych malarskich umiejętnościach 
twórców. Zwiedzający wystawę mają 
więc wyjątkową sposobność obcowania 
ze sztuką wyrafinowaną pod względem 
artystycznym i  ideowym, mogą przyj-
rzeć się z  bliska znakomicie skompono-
wanym obrazom o  złożonej strukturze 
– świetnie ukazanym postaciom ludz-
kim, pełnym ekspresji gestom i  mimice 
twarzy, mistrzowskiemu światłocienio-
wi nadającemu przedstawieniom tajem-
niczą aurę, śladom wirtuozerskiego, nie-
kiedy wręcz brawurowego prowadzenia 

pędzla” – mówi kurator wystawy, prof. 
Andrzej Kozieł.

Płótna prezentowane w Willi Caro 
świadczą również o tym, że malarstwo 
na Śląsku nie miało wyłącznie charak-
teru religijnego, czy też nie ogranicza-
ło się do przedstawień portretowych – 
jak zwykle się sądzi – lecz sięgało tak-
że do tematyki mitologicznej i  rodza-
jowej, martwych natur i pejzaży. Dzie-
łem charakteryzującym się pełną uroku 
rodzajowością jest „Dziewczynka z sy-
nogarlicą”, namalowana przez Johanna 
Georga Ernsta, czynnego w  Oleśnicy 
nadwornego malarza książąt oleśnic-
kich. Unikatowa jest także „Panorama 
Cieplic Śląskich” o  szerokości aż 3 m, 
na której z  niezwykłą wiernością uka-
zano nawet najdrobniejsze szczegóły 
wyglądu tej uzdrowiskowej miejscowo-
ści w końcu XVII w. 

Zwiedzając ekspozycję, warto pa-
miętać, że spora część z  prezentowa-
nych dzieł to prace nieznanych wcze-
śniej mistrzów, którzy dzięki wysiłkom 
badaczy zostali wydobyci z  wiekowe-
go zapomnienia. Ignaz Depée, Johann 
Georg Ernst czy Johann Conrad Pöhl 
jeszcze kilka lat temu byli kompletnie 
zapomnianymi twórcami, których dzi-
siaj uznajemy za jednych z najlepszych 
i  najciekawszych malarzy działających 
na Śląsku w tamtej epoce.

☐

setki nieznanych wcześniej dzieł ma-
larstwa barokowego oraz przywróciły 
pamięci wielu malarzy działających na 
tym terenie w  XVII i  XVIII  w. Zna-
czenie tych odkryć jest tak duże, że 
o  malarstwie barokowym na Śląsku 
nie sposób już myśleć inaczej, niż jak 
o fenomenie na skalę europejską i jed-
nym z najcenniejszych elementów na-
szego kulturowego dziedzictwa.

„Oglądając zgromadzone w siedzibie 
Muzeum w Gliwicach obrazy aż trudno 
uwierzyć, że są to dzieła wykonane na 
prowincji monarchii habsburskiej, jaką 
w  tamtym czasie był Śląsk. Można bo-
wiem odnieść wrażenie, że to malarskie 
prace, które powstały raczej w  którymś 

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

Wystawa „Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie. Malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte” czynna jest od 12 maja do 
1 października 2017 r. w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a, Gliwice). Jej kuratorami są profesor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego Andrzej Kozieł i Anna Kwiecień, historyk sztuki, starszy kustosz Muzeum w Gliwicach, które jest organizatorem wystawy.

2 | Peter Brandl, „Św. Bernard z Clairvaux” 
(kryptoportret krzeszowskiego opata Innozenza 
Fritscha), 1731-1732, olej, płótno (w kościele 
parafialnym Świętej Rodziny w Chełmsku 
Śląskim; obraz pochodzi z klasztoru cystersów 
w Krzeszowie)

3 | Johann Claessens, „Dedal przypinający 
skrzydła Ikarowi”, początek XVIII w., olej, płótno 
(w I Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum” 
w Nysie; obraz pochodzi z dawnej kolekcji 
wrocławskiego biskupa Franciszka Ludwika von 
der Pfalz-Neuburga)

4 | Johann Georg Ernst, „Dziewczynka 
z synogarlicą”, trzecia ćwierć XVIII w., olej, deska 
(w zbiorach Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu)

(zdjęcia: 1 – Wojciech Turkowski; 2, 3 – Jerzy Buława; 
4 – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu)

................................................................................
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artystyczne czy pamiątki o  charakte-
rze historyczno-sentymentalnym.

Uroczyste otwarcie Muzeum 
Czartoryskich w  Puławach, jako in-
stytucji powołanej Uchwałą Rady 
Miasta Puławy i  prowadzonej przez 
Urząd Miasta Puławy, odbyło się 14 
maja 2017  r. Zaproszenie przyjęło 
wielu znakomitych gości, wśród któ-
rych znaleźli się m.in. przedstawi-
ciele władz państwowych i  samorzą-
dowych, a także członkowie rodziny 
Czartoryskich. Po zakończeniu czę-
ści oficjalnej goście zostali zaprosze-
ni przez dyrektora Muzeum Czarto-
ryskich w  Puławach Honoratę Miel-
niczenko do zwiedzania wystawy sta-
łej „Ojczyzno, niechaj Cię uwiecznię”, 
na której mogli podziwiać nie tylko 

Muzeum Czartoryskich 
w  Puławach kontynu-
uje tradycje pierwszego 
polskiego muzeum za-

łożonego w  tym mieście przez księż-
ną Izabelę z  Flemmingów Czarto-
ryską w  1801  r. W  najpiękniejszych 
wnętrzach pałacu Czartoryskich pre-
zentowane są niezwykłe w swej różno-
rodności eksponaty gromadzone od 
końca XVIII po drugą połowę wie-
ku XIX. Pochodzą one nie tylko z ko-
lekcji księżnej Izabeli, ale także z bo-
gatego zbioru jej wnuka, księcia Wła-
dysława Czartoryskiego, który naby-
wał dzieła sztuki przebywając na emi-
gracji w  Paryżu. W  puławskim mu-
zeum można dziś podziwiać wysokiej 
klasy malarstwo, militaria, rzemiosło 

wspaniałą kolekcję Czartoryskich, ale 
także pierwszy nabytek muzeum – list 
księcia Adama Kazimierza Czartory-
skiego pisany z Puław do Anny Hiżo-
wej w 1811 r. Ostatnim punktem pro-
gramu było przejście z symbolicznym 
kluczem, wykonanym z okazji otwar-
cia Muzeum Czartoryskich w  Puła-
wach, do Świątyni Sybilli znajdującej 
się w parku. Było to nawiązanie do hi-
storycznego pochodu z 1809 r., które-
mu przewodziła księżna Izabela Czar-
toryska, twórczyni pierwszego pol-
skiego muzeum. Jak doszło do założe-
nia tego muzeum?

Nowy rozdział działalności 
najstarszego muzeum w Polsce

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

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

1 | 2 | Fragmenty nowej ekspozycji stałej 
w Muzeum Czartoryskich w Puławach

1 2
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Niemcewicz, Kajetan Koźmian, Fran-
ciszek Dionizy Kniaźnin czy Jan Piotr 
Norblin. Puławy urosły do rangi cen-
trum życia kulturalnego i polityczne-
go, w  którym narzędziem propago-
wania idei politycznych stały się te-
atr i opera. Wystawiono tu np. operę 
Matka Spartanka, skomponowaną do 
libretta Kniaźnina przez Wincentego 
Fryderyka Lessla, czy słynny Powrót 
posła Niemcewicza. Najtrwalszym 
jednak i najdonioślejszym przejawem 
działalności Czartoryskich okazał się 
zbiór narodowych pamiątek i  dzieł 
sztuki europejskiej.

Imponująca kolekcja księżnej 
Izabeli Czartoryskiej była pierwot-
nie prezentowana w  dwóch budyn-
kach wzniesionych w puławskim par-
ku – Świątyni Sybilli (1801) i Domu 
Gotyckim (1809). Szczególne miej-
sce w  swoim muzeum księżna po-
święciła pamiątkom narodowym, któ-
re z wielkim zaangażowaniem groma-
dziła, chcąc ocalić pamięć o  wielkich 
rodakach i  ważnych wydarzeniach 

w  polskiej historii. Drogie dla niej 
były te przedmioty, które świadczyły 
o  dawnej świetności ojczyzny – reli-
kwie i klejnoty polskich królów, zbro-
je i broń bohaterów narodowych, tro-
fea zdobyte podczas zwycięskich bi-
tew, a także sentymentalne drobia-
zgi, jak pukle włosów czy fragmen-
ty szat. Pamiątki polskie zostały zło-
żone w Świątyni Sybilli, a nad jej wej-
ściem umieszczono napis: „Przeszłość 
przyszłości”. Kolekcja Domu Gotyc-
kiego miała odmienny charakter. Pier-
wotnie budynek ten przeznaczony 
był dla pamiątek zagranicznych, lecz 
znana ze swego patriotyzmu księż-
na Izabela wzbogaciła go także polo-
nikami. Zbiór był bardzo różnorodny 
– od przedmiotów nieposiadających 
żadnej wartości poza sentymentalną, 
po prawdziwe arcydzieła, jak „Dama 
z  gronostajem” Leonarda da Vinci, 
„Pejzaż z  miłosiernym Samarytani-
nem” Rembrandta czy „Portret mło-
dzieńca” Rafaela Santi. Niezwykłość 
Domu Gotyckiego przejawiała się 
w  niecodziennej aranżacji. Ekspona-
ty prezentowane były nie tylko w jego 
wnętrzu, ale także na zewnętrznych 
ścianach. 

Kolekcjonerską pasję księżnej Iza-
beli kontynuował jej wnuk, Włady-
sław Czartoryski. Sentymentalno-pa-
triotyczny zbiór pamiątek księżnej 
Izabeli zastąpiony został kolekcją, ma-
jącą już bardziej artystyczny wyraz. 
Spadkobierca patriotycznej misji bab-
ki rozwinął szeroko zakrojoną dzia-
łalność, w  którą zaangażował nie tyl-
ko siostrę, Izabelę z  Czartoryskich 
Działyńską, ale także doradców obo-
zu Hôtel Lambert. W  jego paryskiej 
siedzibie puławskie zbiory zostały 

Na przełomie XVIII i XIX w. go-
spodarzami majątku puławskiego byli 
Adam Kazimierz Czartoryski, je-
den z  najlepiej wykształconych ludzi 
swojej epoki, poseł na Sejm Cztero-
letni i  komendant Szkoły Rycerskiej, 
oraz jego żona Izabela z  Flemmin-
gów. Dzięki ich rozległej działalno-
ści kulturalnej, artystycznej i politycz-
nej Puławy zyskały miano „Polskich 
Aten”. Dwór Czartoryskich przycią-
gał licznych artystów i literatów, któ-
rzy znajdowali natchnienie, obcu-
jąc z  otaczającym ich nadwiślańskim 
krajobrazem oraz pięknem rzadkiej 
roślinności. Przebywali tu i  tworzyli 
wybitni przedstawiciele kultury pol-
skiego oświecenia, jak Julian Ursyn 

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

3 | Księżna Barbara 
Czartoryska dokonuje wpisu 
w Księdze Pamiątkowej 
Muzeum Czartoryskich 
w Puławach

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

3

4 5

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

4 | 5 | Strona 
tytułowa (4) 
i karta z widokiem 
Domu Gotyckiego 
w Puławach (5) 
ze sztambucha Teresy 
Narbutt  

(zdjęcia: 1 – Kamila 
Mazurkiewicz-Osiak; 
2 – Wojciech Santarek; 
3 – Łukasz Kołodziej;  
4 – Grażyna Bartnik;  
5 – Olga Wojtalik)
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wzbogacone wczesnorenesansowym 
i  siedemnastowiecznym malarstwem 
włoskim, flamandzkim i  holender-
skim. Różnorodna kolekcja Włady-
sława Czartoryskiego zawiera również 
wyroby z  kości słoniowej i  przykła-
dy zabytków emalierskich ze słynnego 
ośrodka Limoges we Francji. Wśród 
zgromadzonych okazów rzemiosła ar-
tystycznego znalazły się przedmioty 
codziennego użytku oraz przykłady 
sztuki dekoracyjnej i sakralnej.

Na początku czerwca br. Muzeum 
Czartoryskich w  Puławach zakupiło 
do swoich zbiorów niezwykle cenną 
pamiątkę – unikatowy eksponat mu-
zealny, sztambuch Pobożne pamiąt-
ki, prowadzony w  latach 1846-1855 
przez córki związanego z  puławskim 
dworem książąt Czartoryskich Woj-
ciecha Narbutta, posła na Sejm Wiel-
ki. Jedną z  nich jest Teresa Narbutt, 
której ofiarowano większość wpi-
sów i  dedykacji, ona zaś opatrywa-
ła je przepięknymi opisami i  komen-
tarzami. Autorką wspaniałej oprawy 
ilustracyjnej jest siostra Teresy, Kle-
mentyna. Wśród kart sztambucha od-
najdziemy wiele pamiątek, przywie-
zionych z  pielgrzymek. Pośród nich 
zainteresowanie wzbudzają obrazki 
z  wizerunkami świętych i  Matki Bo-
skiej, oprawione w  misterne koron-
ki. Dewocyjno-patriotyczny charak-
ter tego niezwykłego dzieła sprawia, 
iż wnikliwy koneser odnajdzie w nim 
również emocjonalno-sentymental-
ne cymelia, jak m.in. dwa ołówkowe 
portrety Adama Kazimierza i  Izabeli 
Czartoryskich, rysunek drzewa wyko-
nany przez Adama Jerzego Czartory-
skiego, malowane przez Klementynę 
widoki puławskich zabytków (Dom 
Gotycki i  Świątynia Sybilli), gwasz 
Jana Piotra Norblina, listy Adama 
Kazimierza Czartoryskiego oraz Iza-
beli z  Flemmingów Czartoryskiej do 
Anny z  Eysymontów Narbuttowej, 
matki sióstr, „włosy Malczewskiego, 
autora »Marii«”, rękopis Dumy Elż-
biety nad mogiłą Stefana Potockiego 
autorstwa Maksymiliana Fredry, pisa-
ny w Puławach.

Grażyna Bartnik 
Maria Jaroszyńska

zachowane do tej pory, przykłady bu-
dowli i dzieł sztuki powstałych w Sak-
sonii (jak również w Polsce), odzwier-
ciedlających ówczesne prądy arty-
styczne na drezdeńskim dworze.

W XIX  w. kolejnym przyczyn-
kiem do pogłębienia związków pol-
sko-saksońskich była tzw. Wielka 

Wstąpienie na tron Pol-
ski w  1697  r. elekto-
ra Saksonii Fryderyka 
Augusta I (króla pol-

skiego Augusta II Mocnego) przynio-
sło niezwykle istotny rozkwit związ-
ków polsko-saksońskich, w tym szcze-
gólnie na polu mecenatu artystyczne-
go. Rozwój ten był kontynuowany za 
czasów jego syna Fryderyka Augusta 
II (króla polskiego Augusta III w  la-
tach 1733-1763). Panowanie wład-
ców z dynastii Wettynów przyniosło, 

Polskie nagrobki 
na cmentarzu 
w Dreźnie
..............................................................................................................................................

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

1 | Nagrobki Kazimierza Brodzińskiego 
i Stanisława Skarbka-Wojczyńskiego na starym 
cmentarzu katolickim w Dreźnie
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z  księżną austriacką Marią Józefą. 
Świętowanie z  wielką pompą trwa-
ło na okazałym dworze drezdeńskim 
przez wiele dni, jednakże już w zapisie 
ślubnym z 10 kwietnia 1719 r. pomy-
ślano o innych stronach życia. Pisem-
nie zostało uregulowane, że w  ewan-
gelicko-luterańskiej Saksonii katolic-
kim członkom rodziny dworskiej ze 
strony księżnej zostanie zapewnio-
ne specjalne miejsce pochówku. Ksią-
żę-elektor Fryderyk August I wydał 
20 października 1720  r. w  Warsza-
wie, jako August II (król Polski), ze-
zwolenie na założenie takiego miej-
sca. Dopiero jednak 25 październi-
ka 1723  r. ogłoszono obszerne roz-
porządzenie wykonawcze, w  którym 
żądano: „Rada miasta Drezna musi 
być dokładnie powiadomiona o nazwi-
sku, wieku, służbie urzędowej i  rodza-
ju śmierci zmarłego oraz dacie pochów-
ku”, a także: „Zmarły ma być chowa-
ny w absolutnej ciszy, bez konduktu czy 
procesji; najwyżej dwa powozy mogą 
towarzyszyć orszakowi pogrzebowemu, 
a sam pogrzeb ma przebiegać za za-
mkniętymi bramami”.

Wydana 8 listopada 1723 r. jeszcze 
jedna królewska deklaracja, dotycząca 

przytoczonego rozporządzenia, do-
puszczała, że również „katoliccy dwo-
rzanie króla i  następców tronu mogą 
cieszyć się z  tego wynagrodzenia (by-
cia tutaj pochowanym)”. Do momen-
tu wykończenia i  oddania cmentarza 
do użytku minęły jeszcze trzy miesią-
ce. Jako pierwszego pochowano tam 
włoskiego aktora Philippa Molteno 
(16 lutego 1724 r.). W  tym samym 
roku odbyło się dwadzieścia siedem 
dalszych pogrzebów. Przed zmarły-
mi katolikami nienależącymi do dwo-
ru wrota cmentarza pozostawały za-
mknięte.

Po śmierci Augusta Mocnego 
w 1733 r. jego syn książę-elektor Sak-
sonii Fryderyk August II i  król Pol-
ski August III, za wstawiennictwem 
żony Marii Józefy, zapewnił katolikom 
więcej praw i  swobód niż jego ojciec. 
„Otworzył” cmentarz dla wszystkich 
katolików w  specjalnym królewskim 
dekrecie z 9 września 1738 r. W latach 
1740 i  1842 cmentarz powiększano, 
jednak dalsze przestrzenne rozbudo-
wanie nie było już możliwe. W 1874 r. 
w odległości około 1 km, przy Bremer 
Strasse, powstał nowy cmentarz kato-
licki (Neue Katholische Friedhof ).

Emigracja. Ten swoisty ruch emigra-
cyjny, będący pokłosiem upadku po-
wstania listopadowego, sprawił, że 
w Dreźnie i Saksonii ponownie zaczę-
li osiedlać się obywatele Polski – kra-
ju nieistniejącego na mapach ówcze-
snej Europy. Następna fala emigra-
cji miała miejsce w  drugiej połowie 
XIX  w., kiedy w  Dreźnie m.in. za-
mieszkał pisarz Józef Ignacy Kraszew-
ski. Autor Starej baśni został upamięt-
niony w tym mieście poprzez działają-
ce (w domu, w którym mieszkał) mu-
zeum biograficzne – jeden z  ośmiu 
oddziałów Związku Muzeów Miasta 
Drezna (Museen der Stadt Dresden).

Stary cmentarz katolicki (Alte Ka-
tholische Friedhof ), na którym znaj-
duje się wiele grobów znanych osobi-
stości, zalicza się do najbardziej zna-
czących obiektów kulturalnych Dre-
zna. Usytuowany jest w  dzielnicy 
Friedrichstadt (przy Friedrichstraße 
54) i pozostaje jednym z najstarszych 
– istniejących do dzisiaj – miejsc po-
chówku w Dreźnie.

Warto przypomnieć, że jego hi-
storia zaczyna się… ślubem. W sierp-
niu 1719  r. książę Saksonii, później-
szy Fryderyk August II, ożenił się 

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

2-4 | Nagrobki 
Romana 
Zmorskiego (2), 
Karola Boromeusza 
Hoffmana (3) i Adeline 
de Paschalis-Souvestre 
(Adeli Jakubowicz) (4) 

(zdjęcia: Marcin Goch)

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

2 3
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Jest tam także nagrobek Karo-
la Boromeusza Hoffmana (1798- 
-1875) – prawnika, pisarza, wydaw-
cy, dyrektora Banku Polskiego, uczest-
nika powstania listopadowego. Po 
upadku powstania Hoffman krót-
ko przebywał w  Dreźnie, skąd wyje-
chał do Paryża, gdzie sympatyzował 
ze zwolennikami księcia Adama Je-
rzego Czartoryskiego. Do Drezna po-
wrócił w  1848  r. Był członkiem Ko-
mitetu Emigracji Polskiej. Napisał kil-
ka prac naukowych o  polskiej histo-
rii, głównie XVIII i XIX w. Jego żona 
Klementyna z Tańskich (1798-1845), 
działaczka społeczna, pedagog i pisar-
ka, była autorką pierwszego polskie-
go przewodnika po Dreźnie i  oko-
licach (1834 r.), włączonego do cy-
klu Wspomnień z podróży w obce kra-
je w  listach do Helenki T. Pochowana 
została w  Paryżu na cmentarzu Père- 
-Lachaise, zaś jej serce złożono w kate-
drze na Wawelu.

Kolejny nagrobek należy do Ade-
line de Paschalis-Souvestre, wła-
ściwie Adeli Jakubowicz (1845 lub 
1847-1925) – śpiewaczki (sopranist-
ki), która występowała m.in. w Barce-
lonie, Genui, Hawanie, Kijowie, No-
wym Jorku, Pradze, Rzymie, Wene-
cji. Wraz z mężem, Augustem Souve-
strem, znanym włoskim śpiewakiem 
i pedagogiem, prowadziła szkołę śpie-
wu w Dreźnie.

Przebywając na starym cmenta-
rzu katolickim w Dreźnie, warto tak-
że odnaleźć nagrobki: Adama Boja-
nowicza (1787-1852), pułkownika 
wojsk kwatermistrzowskich i inżynie-
ryjnych, uczestnika kampanii napo-
leońskich; Zofii Czapskiej (1796- 
-1866), która wraz z  mężem Stani-
sławem Hutten-Czapskim (pułkow-
nikiem Armii Księstwa Warszaw-
skiego) posłużyła prawdopodobnie 
Adamowi Mickiewiczowi jako wzór 
pary zakochanych w  Panu Tadeuszu; 

Aleksandra Potockiego (1798 lub 
1799-1868), syna Szczęsnego Po-
tockiego i  Zofii Wittowej, dziedzica 
dóbr humańskich wraz z parkiem Zo-
fiówka na Ukrainie; Hipolita Wilso-
na (1783-1853), pułkownika, uczest-
nika kampanii napoleońskich i  adiu-
tanta generała Jeana-Baptiste’a Pelle-
tiera w  Księstwie Warszawskim; Ka-
rola Włodka (1836-1869), pułkow-
nika w  powstaniu styczniowym; Elż-
biety Zimmermann (1943-2007), 
promotorki polskiej kultury oraz nie-
miecko-polskiego pojednania.

Poza Polakami, pochowani są na 
drezdeńskiej nekropolii przedstawicie-
le znanych rodów Drezna, ale także ar-
tyści kształtujący wielokulturowy kra-
jobraz Saksonii, wśród których warto 
wymienić: Balthasara Permosera (1651- 
-1732), Giovanniego Battistę Casanovę 
(1728-1795), Franza Gerharda von Ku-
gelgena (1772-1820), Ermenegilda An-
tonia Donadiniego (1847-1936).

Marcin Goch

Od 1697 do 1763 r., kiedy saksoń-
scy książęta-elektorowie byli jedno-
cześnie królami Polski, wielu Polaków 
żyło i  przebywało na dworze saksoń-
skim. W  czasach Augusta II Mocne-
go około 20% urzędników w Dreźnie 
stanowili Polacy. Jak już wspomniano, 
kolejne fale napływu ludności polskiej 
były związane z emigracją po nieuda-
nych zrywach wyzwoleńczych: po-
wstaniu listopadowym i  powstaniu 
styczniowym. 

Na Alte Katholische Friedhof mo-
żemy odnaleźć groby ponad pięć-
dziesięciu osób polskiego pochodze-
nia, zasłużonych dla rodzimej histo-
rii i  kultury, lecz niejednokrotnie za-
pomnianych. Jest wśród nich na-
grobek Kazimierza Brodzińskiego 
(1791-1835) – poety, historyka i kry-
tyka literatury, publicysty, myślicie-
la chrześcijańskiego, wykładowcy li-
teratury na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Był jednym z najwybitniejszych 
twórców preromantyzmu w  Polsce. 
Służył w  Armii Księstwa Warszaw-
skiego w  stopniu porucznika (ran-
ny w  bitwie pod Lipskiem, 1813 r.). 
Zmarł w  Dreźnie w  czasie podróży 
do Warszawy, po pobycie w  uzdro-
wisku w  Karlsbadzie (obecnie Karlo-
we Wary w Czechach). Jest też nagro-
bek Stanisława Skarbka-Wojczyńskie-
go (1766-1837) – generała, uczestni-
ka wojny polsko-rosyjskiej (1792 r.), 
powstania kościuszkowskiego, kam-
panii napoleońskich i  powstania li-
stopadowego, w czasie którego był gu-
bernatorem wojskowym Warszawy. 
Pomagał Janowi Henrykowi Dąbrow-
skiemu tworzyć Legiony Polskie we 
Włoszech. W  1831  r. wyemigrował 
do Drezna.

Na starym cmentarzu katolic-
kim w Dreźnie znajduje się także na-
grobek Romana Zmorskiego (1826- 
-1867) – literata, poety, folklorysty, 
przedstawiciela „Cyganerii Warszaw-
skiej”, autora poematów nawiązują-
cych do tradycji ludowej Mazowsza. 
Zmorski przybył do Drezna z  War-
szawy w 1864 r. wraz z rodziną. Pisy-
wał dla „Ojczyzny” wydawanej w Lip-
sku przez Agatona Gillera, a także dla 
„Przeglądu Powszechnego” wydawa-
nego w Dreźnie.

4

Niniejszy artykuł powstał w ramach stypendium twórczego Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: opieka nad zabytkami (nr EBOI 
83340/16). W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania 
kierownictwu Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat 
Wojennych MKiDN za wsparcie i życzliwość w czasie realizacji stypendium.
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mojego miasta”. Również z tej 
przyczyny temat przewodni te-
gorocznej edycji Europejskich 
Dni Dziedzictwa brzmi „Krajo-
braz dziedzictwa – dziedzictwo 
krajobrazu”.

„Krajobraz mojego mia-
sta” to zakrojona na ogólnopol-
ską skalę kampania, której ce-
lem jest podnoszenie społecz-
nej świadomości dotyczącej dba-
łości o przestrzeń miejską. Cen-
tralnym punktem kampanii jest 
film pod takim samym tytułem, 
prezentujący przykłady dobrych 
praktyk, planów i zrealizowanych 

modernizacji w polskiej prze-
strzeni publicznej. Administro-
wanie zewnętrzną przestrzenią 
reklamową, zagospodarowanie 
terenów zielonych czy miejskich 
rynków, ochrona miejsc pamięci 
i zabytków to tylko niektóre z za-
gadnień poruszanych w filmie. 

Kampania jest skierowa-
na przede wszystkim do samo-
rządowców, którzy mają real-
ny wpływ na kształt najbliższej 
mieszkańcom przestrzeni pu-
blicznej. Lokalne premiery fil-
mu połączone są ze spotkania-
mi i dyskusjami, tworząc pole do 
wymiany spostrzeżeń i doświad-
czeń, a informacje i publikacje 
dotyczące celów kampanii zbie-
rane są na stronie www.krajobra-
zmojegomiasta.pl.

Znaczenie krajobrazu dla 
mieszkańców Polski podkreśla 
także myśl przewodnia jubile-
uszowej 25. edycji Europejskich 
Dni Dziedzictwa, które zosta-
ną zainaugurowane 9 września 
2017 r. w Poznaniu. Od lat celem 
przedsięwzięcia jest promowa-
nie znaczenia dziedzictwa kultu-
rowego jako ważnego elementu 
naszej tożsamości. 

W tym roku zgodnie z my-
ślą przewodnią „Krajobraz dzie-
dzictwa – dziedzictwo krajobra-
zu” EDD będą przypominać histo-
rie i tradycje, które przez wieki bu-
dowały krajobraz kulturowy łączą-
cy to, co ludzkie ze środowiskiem 
przyrodniczym. To również do-
bry moment, aby mówić o potrze-
bie ochrony krajobrazu i o tym, jak 
piękna przestrzeń może uczyć nas 
wrażliwości i empatii. Tegorocz-
na myśl EDD, tak mocno podkre-
ślająca znaczenie krajobrazu dla 
tożsamości, koresponduje z cela-
mi kampanii „Krajobraz mojego 
miasta”. Dlatego też wśród tema-
tów poruszanych podczas wyda-
rzeń w ramach EDD nie zabraknie 
tych związanych z zagospodaro-
waniem wspólnej przestrzeni miej-
skiej i dbaniem o nią. EDD odbędą 
się w dniach 9-10 i 16-17 wrze-
śnia 2017 w całej Polsce, a udział 
w wydarzeniach jest bezpłatny.

Zachęcamy do śledzenia pro-
gramu na stronie www.edd.nid.
pl i aktywnego uczestnictwa 
w wydarzeniach!

☐

Wygląd przestrzeni publicz-
nej jest nie tylko rodzajem 

wizytówki dla turystów czy in-
westorów, w myśl zasady „jak 
nas widzą, tak nas piszą”. Prze-
strzeń, która nas otacza, wpły-
wa także na naszą świadomość 
i tożsamość oraz przekłada się 
na jakość życia. Dlatego tak 
ważne jest, aby otoczenie wo-
kół nas było uporządkowane, 
zadbane i estetyczne. Nagło-
śnienie tej problematyki to je-
den z głównych celów kampa-
nii społecznej Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa „Krajobraz 

Krajobraz i tożsamość

ROZMAITOŚCI

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

| Europejskie 
Dni Dziedzictwa 
2016

(fot. Archiwum 
NID)

Pięć wyszukiwarek i ponad 
czterysta haseł z zakresu ma-

larstwa, rzeźby i założeń urba-
nistycznych na obszarze ponad 
50 państw – tak wygląda nowy 
portal internetowy uruchomio-
ny przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego – po-
lonika.gov.pl, którego premie-
ra odbyła się 12 czerwca 2017 r. 
w siedzibie ministerstwa.

Projekt Polonika to baza in-
ternetowa obejmująca obiek-
ty powstałe do 2000 r. na zie-
miach, które nie znajdowały się 

w granicach Rzeczypospolitej. 
Umieszczane są w niej nie tylko 
dzieła stworzone przez polskich 
artystów, ale również prace o pol-
skiej tematyce, wykonane przez 
obcokrajowców bądź ufundowane 
przez polskie rodziny.

Na stronie Polonika można 
wyszukać obiekt, który nas in-
teresuje lub sprawdzić np. ja-
kie prace danego artysty, wpi-
sane do bazy, znajdują się w da-
nym kraju, mieście, a także usta-
lić wszystkie wpisane do bazy po-
mniki w danym kraju. Umożliwia 

to pięć wyszukiwarek: nazwa 
obiektu, autor/wykonawca, kraj, 
miasto, dział (np. malarstwo). 
Osoby zainteresowane tematem 
mogą pogłębić swoją wiedzę 
dzięki zamieszczonej na stronie 
bibliografii. Każdy obiekt został 
zaznaczony na mapie.

Poszczególne rekordy, opra-
cowywane lub konsultowa-
ne przez specjalistów, stanowić 
mają pomoc dla badaczy, służb 
dyplomatycznych, służyć pol-
skiej emigracji i jej organiza-
cjom oraz turystom odwiedzają-
cym różne zakątki świata. Twór-
cy portalu liczą na to, że przy-
czyni się on do odkrycia nie-
znanych dotąd obiektów i udo-
kumentuje znane już przykłady 

współpracy i współistnienia kul-
turalnego w różnych częściach 
świata.

Portal Polonika prowadzo-
ny jest przez Departament Dzie-
dzictwa Kulturowego za Gra-
nicą i Strat Wojennych MKiDN. 
Historycy sztuki i konserwato-
rzy wciąż opracowują nowe ha-
sła oraz aktualizują te już znaj-
dujące się na stronie. O włącze-
nie się do prac nad bazą autorzy 
strony apelują także do Polaków 
mieszkających czy pracujących 
poza granicami RP bądź tury-
stów. Każdy odwiedzający stro-
nę może zgłosić nowe obiekty 
lub aktualizacje opublikowanych 
już informacji.

☐

Portal Polonika
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obrazów malarza w archiwach 
i dawnych publikacjach. W kata-
logu jego autorstwa m.in. czy-
tamy: „Motyw »Nocy księżyco-
wej«, a poprawnie ujmując, po-
szczególne jego elementy, »przy-
wiózł« Chełmoński do Pary-
ża […] z Ukrainy, a konkretnie 
z Lechaczychy, majątku należą-
cego do ciotki malarza Ludwi-

ki z Chełmońskich Ułaszynowej. 
Z tych »przemyconych« do Pary-
ża, bez wątpienia malowniczych 
fragmentów kresowej rzeczywi-
stości, stworzył Chełmoński ob-
raz oczarowujący nastrojem ja-
snej, księżycowej nocy, otulającej 
białą »pierzyną« kopnego śnie-
gu uśpioną wieś z biegnącym jej 
środkiem szerokim gościńcem. 
Tym białym puszystym traktem 
suną proste, myśliwskie sanie, 
zaprzężone w trójkę dzielnych, 
galopujących rumaków. Przy so-
lidnym, grubym dyszlu taranto-
waty i kary, orczykowy idący na 

przyprzążkę również kary. Dysz-
lowe w bogatej szorowej uprzę-
ży bałagulskiej, gdzie na szero-
kich nakarczkach, napierśnikach 
i natylnikach błyszczą polerowa-
ne mosiężne kółka i ćwieki zwane 
lustrami, puklami, guzami i pla-
kietkami. Guzami ozdobione zo-
stały również ogłowia. Na szyjach 
koni, na szerokich pasach nieod-

łączne gromko dzwoniące bała-
bony. […] Wszystko to mieni się 
złotymi refleksami księżycowego 
światła i odbija jasność gwiazd”. 

Powstanie „Nocy księżyco-
wej” rozpoczęło niezwykle owoc-
ną współpracę Chełmońskie-
go z najpotężniejszym ówcze-
śnie paryskim marszandem, Adol-
phem Goupilem. Wybierając te-
mat nokturnu, artysta chciał udo-
wodnić, że jest w stanie sprostać 
temu niezwykle trudnemu tech-
nicznie wyzwaniu. Za recenzję 
niech wystarczy deklaracja Goupi-
la, który wyraził gotowość zakupu 

„wszystkich obrazów, ile ich ze-
chce dostarczyć p. Chełmoński”. 
Obraz, odsprzedany jednemu 
z klientów marszanda, zaginął na 
ponad 140 lat. Odnalazł się wio-
sną ubiegłego roku w jednym z in-
stytutów edukacyjnych w Stanach 
Zjednoczonych. W Radziejowicach 
dzieło prezentowane było dzię-
ki uprzejmości polskiego kolekcjo-

nera, który kupił je na aukcji. Ob-
raz wśród innych prac z ekspozy-
cji pędzla Chełmońskiego moż-
na było także oglądać podczas te-
gorocznej Nocy Muzeów w Pałacu 
w Radziejowicach.

Skomplikowaną historię obra-
zu „Noc księżycowa” wraz z do-
kładnymi informacjami konser-
watorskimi dotyczącymi tego 
dzieła przybliża wydany nakła-
dem Domu Pracy Twórczej w Ra-
dziejowicach katalog autorstwa 
Tadeusza Matuszczaka. 

Agnieszka	Romańska

W Nowym Domu Sztuki Pałacu 
w Radziejowicach 8 kwiet-

nia br. odbył się pierwszy pu-
bliczny pokaz obrazu „Noc księ-
życowa” Józefa Chełmońskie-
go. Dzieło zakupione w domu 
aukcyjnym SKINNER w Bostonie 
(USA) przez polskiego kolekcjo-
nera zostało przekazane na pała-
cową wystawę.

Józef Chełmoński był niezwy-
kle płodnym malarzem, jednak 
wiele z jego obrazów uznaje się 
za zaginione. Ich jedynym śla-
dem bywa wspomnienie w katalo-
gu wystawy sprzed lat, stare zdję-
cie lub opisy w listach. Czasem 
jednak zdarza się, że los uśmie-
cha się do nas i jeden z nich zo-
staje odnaleziony. Taka też była 
historia „Nocy księżycowej”, któ-
rą na oficjalnym pokazie przybli-
żył zebranej publiczności Tade-
usz Matuszczak, znawca twórczo-
ści Chełmońskiego i niestrudzony 
poszukiwacz śladów zaginionych 

Odnaleziony obraz Józefa Chełmońskiego

ROZMAITOŚCI

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

| Józef Chełmoński, 
„Noc księżycowa”, 
1876 , olej, płótno

.....................................
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Spotkanie z książką

ROZMAITOŚCI LISTY

ona z zapisu Corrie i Rober-
ta Siohanów, potomków Schef-
fera” i dodaje: „Więcej informa-
cji na temat tej rzeźby można 
znaleźć w naszej bazie danych: 
http://parismuseescollections.
paris.fr/fr/musee-de-la-vie-
romantique/oeuvres/main-de-
cornelia-scheffer-lamme#infos-
secondaires-detail”.

W związku z zamieszczonym 
w numerze 3-4, 2016 „Spotkań 
z Zabytkami” artykułem W hoł-
dzie ukochanej matce i bra-
ciom, autorstwa niżej podpisa-
nego, w którym można prze-
czytać m.in., że „paryskie Mu-
zeum Romantyzmu (Musée de 
la Vie Romantique), mieszczą-
ce się w dawnej willi Scheffe-
ra (Scheffer-Renan Hotel) przy 
Rue Chaptal 16, może poszczy-
cić się […] niezwykle charakte-
rystycznym dla epoki romanty-
zmu rzeźbiarskim dziełem sztu-
ki autorstwa Ary Scheffera: mar-
murową (lewą) dłonią kobie-
ty na niewysokiej prostokątnej 
plincie”, do redakcji nadszedł 
list od Jérôme’a Farigoule’a, dy-
rektora tego muzeum, zawiera-
jący szerszą informację na temat 
owej lakonicznie opisanej rzeźby 
oraz jej zdjęcie (il. 1), za które 
serdecznie dziękujemy. „Oto co 
mogę powiedzieć o tej rzeźbie – 
pisze J. Farigoule – marmurowa 
ręka, o której Pan pisał, to dłoń 
Cornelii Scheffer-Lamme wyko-
nana przez jej syna Ary Schef-
fera, malarza, który wykony-
wał także prace rzeźbiarskie. Po-
nieważ Cornelia Scheffer-Lam-
me zmarła w 1839 r., rzeźba zo-
stała wykonana prawdopodobnie 
między 1830 a 1839 r. Pochodzi 

2

1

APEL O UDOSTĘPNIENIE DZIEŁ 
NA WYSTAWĘ

Pod koniec 2017 r. Muzeum Narodowe w Kielcach zorgani-
zuje wystawę „Józef Szermentowski – Franciszek Kostrzew-
ski. Uczeń i pierwszy mistrz”. Ekspozycja będzie przedsta-
wiać drogi twórcze dwóch wybitnych malarzy polskiego re-
alizmu: Franciszka Kostrzewskiego (1826-1911) i Józefa 
Szermentowskiego (1833-1876), ich wpływ na rozwój ma-
larstwa krajowego i ilustratorstwo, a także związki z regio-
nem świętokrzyskim.

Na wystawie zaprezentowane zostaną dzieła polskiego ma-
larstwa krajobrazowego, rodzajowego, ilustratorstwa i sa-
tyra prasowa z XIX w. oraz wybrane prace z kolekcji zgro-
madzonej przez naczelnika pow. kieleckiego Tomasza Zie-
lińskiego, w którego gościnnym domu spotkali się obaj ma-
larze. Ciekawostką będą obrazy na blasze, malowane przez 
obu artystów do wystroju statków wycieczkowych kursują-
cych po Wiśle.

Liczymy na Państwa pomoc i życzliwość w przygotowaniu 
tego przedsięwzięcia wystawienniczego, planowanego od 
7 grudnia 2017 do 8 kwietnia 2018 r. Prosimy o kontakt 
osoby prywatne, które posiadają w kolekcji dzieła Franciszka 
Kostrzewskiego oraz Józefa Szermentowskiego i są zaintere-
sowane wypożyczeniem ich na wystawę.

Anna Myślińska (kurator wystawy) 

Anna Sychowska (koordynator)

Kontakt do dr Anny Myślińskiej: a.myslinska@mnki.pl, 
tel. (41) 344 40 14, wew. 245.

Nakładem krakowskiego Wydawnictwa d2d.pl wydana została w 2015 r. 
książka brytyjskiego autora Keitha Houstona, zainspirowana jego popu-

larnym blogiem shadycharacters.co.uk, zatytułowana Ciemne typki. Sekret-
ne życie znaków typograficznych. W napisanej lekko i ze swadą publikacji au-
tor opowiada o pochodzeniu znaków typograficznych, zarówno tych używa-
nych powszechnie, jak i tych mało znanych. 

Książka składa się z 11 rozdziałów, a każdy przedstawia inny 
znak. Przeczytamy tu historie powstania akapitu, interrobangu 
(połączonego wykrzyknika i pytajnika), hasztagu (#), etki (&), 
małpy (@), asterysku (*), obelisku (†), rączki (jedynego znaku 
antropomorficznego), dywizu, kreski, znaku ironii i cudzysłowu. 
Publikacja zabiera czytelnika w podróż przez stulecia istnienia 
pisma – od praktyk średniowiecznych skrybów, przez wynalezie-
nie ruchomej czcionki przez Gutenberga, po erę cyfrową. Oma-
wianym zagadnieniom towarzyszą liczne przykłady. Autor wło-
żył mnóstwo pracy w to, żeby ustalić najbardziej prawdopodob-
ne wersje, odszukać pierwsze wystąpienia najstarszych znaków 
i ustalić, jakie zmiany zachodziły w ich wyglądzie i nazwach.

Keith Houston nie ograniczył się do samej tylko typogra-
fii, zarysował też tło historyczne i kulturowe. I tak np. zanim 

wyjaśnił, jak to się stało, że znak małpy (@) trafił do adresów elektronicz-
nych, prześledził losy samego znaku, ale streścił także historię e-maila. Pi-
sząc o innych znakach, opowiedział o pierwszych księgach, o maszynach do 
pisania i telefonach. 

Ciemne typki… to też opowieść o tym, jak długą drogę przeszły znaki ty-
pograficzne, aby pojawić się na klawiaturze komputerów. To również ukłon 

w stronę typografów, skrybów i drukarzy. Książka jest jednak 
bardziej dziełem entuzjasty typografii niż naukową rozprawą 
przeznaczoną tylko dla wąskiego grona znawców. Nie czyta się 
jej jak nudnej encyklopedii, a raczej jak powieść detektywi-
styczną z typografią w roli głównej. 

Warto dodać kilka słów o przypisach, które są imponują-
ce (zajmują 40 stron!), a składają się z kilkudziesięciu źró-
deł, z których Houston czerpał informacje. Na końcu książki 
znajduje się lista 81(!) znaków typograficznych, stosowanych 
w przeszłości i obecnie, oraz obszerny indeks.

Tę niezwykłą, starannie wydaną publikację można kupić 
(cena: 48 zł) w salonach empiku oraz u wydawcy (d2d.pl, 30- 
-033 Kraków ul. Sienkiewicza 9/14, tel. 12 432 08 50, e-mail: 
info@d2d.pl). 

SEKRETNE	ŻYCIE	ZNAKÓW	TYPOGRAFICZNYCH

|    Spotkania z Zabytkami       7-8  2017           72



Sięgamy więc do zamieszczonych tam in-
formacji, z których wynika, że znajdująca się 
w zbiorach paryskiego Musée de la Vie Ro-
mantique marmurowa rzeźba (wym. 25 x 15 
x 8 cm) ma numer inwentarza: MVR/CSR/S/6 
i jest eksponowana w Pawilonie, na pierwszym 
piętrze, w sali nr 5.

Autor listu podpowiedział ponadto, że we-
dług Leo Ewalsa, wybitnego badacza i znaw-
czy twórczości Ary Scheffera, autora monogra-
fii poświęconej temu artyście, opisana w „Spo-
tkaniach z Zabytkami” marmurowa rzeźba dłoni 
Elizy Krasińskiej (obecnie w ekspozycji Muzeum 
Okręgowego w Złotym Potoku, il. 2) znajdowa-
ła się niegdyś w kolekcji Edwarda Raczyńskiego 
w Warszawie. Ujawnił wreszcie, że wśród plano-
wanych w jego muzeum wystaw jest też miejsce 
na ekspozycję związaną z twórczością Ary Schef-
fera, pisząc: „Artysta ten, bardziej niż dotąd, 
znajduje się obecnie w bliższym kręgu naszego 
zainteresowania ze względu na wystawę plano-
waną na rok 2019. Jego dorobek związany z Pol-
ską i Polakami nigdy nie był u nas, podobnie 
jak w Dordrechcie, pod tym kątem wykorzysta-
ny, byłby to więc dla nas nowy punkt widzenia. 
Może uda się nam tym razem podzielić [ze zwie-
dzającymi wystawę] szerszą dokumentacją jego 
artystycznej aktywności związanej z kontaktami 
z polską arystokracją i artystami”.

Jesteśmy przekonani, że jest to pomysł zna-
komity! Trzymamy też kciuki za jego realiza-
cję. Po cichu zaś liczymy na to, że wśród eks-
ponatów, które będzie można zobaczyć na wy-

stawie w Paryżu, nie zabraknie obiektów z pol-
skich muzeów, takich chociażby, jak wspomnia-
na w liście rzeźba dłoni Elizy Krasińskiej, zwią-
zane z Ary Schefferem muzealia z kolekcji Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze, czy znajdują-
ce się w zbiorach warszawskiego Muzeum Naro-
dowego obrazy olejne tego artysty „Portret Ka-
tarzyny Potockiej” (il. 3) i „Portret Elizy Krasiń-
skiej”, a także dwie przepiękne jego akwarele: 
„Polonia” oraz „Św. Augustyn i św. Monika” .

Wojciech Przybyszewski

LISTY

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

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

S P R Z E D A Ż

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

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

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

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

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

Nagrody otrzymują:

Michał	Shiele	z	Warszawy – Roman Marcinek, Pomniki Historii. Najcenniejsze obiekty i zespoły zabyt-
kowe w Polsce, wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2016
Monika	Skazowska	z	Łomianek – Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Dziedzictwo XX i XXI wie-
ku, wyd. Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ, Kraków 2017
Ilona	Szeremska	z	Zegrza	– Piotr Hapanowicz, Szkicownik krakowski. Ludzie – wydarzenia – zabyt-
ki, wyd. Towarzystwo Pro Museo, Kraków 2016
Zbigniew	Wielągowski	z	Baniochy	– W kręgu Quo vadis, katalog wystawy, wyd. Muzeum Narodowe 
w Kielcach, Uniwersytet Warszawski i Muzeum UW, Kielce 2017
Podkarpacki	Instytut	Książki	i	Marketingu	z	Rzeszowa – Muzeum. Udostępnij!, wyd. Muzeum Emi-
gracji w Gdyni, Gdynia 2016
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