
INDEKS 377325  •  ISSN 0137-222X  5-6 |  maj-czerwiec 2018
cena 17 zł  (w tym 5% vat)

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

gołuchów 
izabeli 
działyńskiej

Historia i zbiory 
słynnej rezydencji
(s. 57-60)

kościół
w kowalu

Świątynia fundacji 
Kazimierza 
Wielkiego
(s. 34-38)

jan
ciągliński

Twórczość mało 
znanego
pejzażysty
(s. 20-26)

inaczej 
o arcydziele
leonarda

Gadżety związane
z „Damą”
(s. 46-48)



 

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

■ 2 Przeglądy, poglądy
■ 4 Skąd klasycyzm akademicki pod Wawelem?
 Radosław Bałaziński

■ 12 Niespełnione śluby Wincentego Pola
 Wojciech Przybyszewski

■ 20 Jan Ciągliński – pejzażysta wielu kultur
 Agata Jóźwiak

     Spis treści
..................................................................................................................................................

|  Spotkania z Zabytkami          |  5-6   2018

 z wizytą w muzeum

■ 53 Sztuka konserwacji – konserwacja sztuki
	 Ewa	Wiłkojć

■ 56 Spotkanie z książką: Zamek króla Zygmunta I

■ 57  Gołuchów Izabeli z Czartoryskich  
Działyńskiej

	 Inga	Głuszek,	Paulina	Vogt-Wawrzyniak								

■ 60  Spotkanie z książką: Twórczość  
Alfreda Wierusza-Kowalskiego

   
■ 61 Rewolucja w sypialni
	 Małgorzata	Korżel-Kraśna

■ 63 Mała Jadalnia rodziny Poznańskich
	 Łukasz	Grzejszczak

 z zagranicy

■ 66  Windy w kamienicach z początku XX w.  
na przykładzie Wiednia

		 Piotr	Kilanowski	

 rozmaitości

 ■ 70 „Zabytek Zadbany” 2018

 ■ 71 Co się dzieje w Muzeum Książąt Czartoryskich?

■ 72  Spotkanie z książką: Włodzimierza Rulikowskiego  
albumy pamięci

 spotkania na wschodzie

■ 27 Horodecki w Czerkasach
	 Jarosław	Komorowski

 zabytki w krajobrazie

■ 30 Koźminek
	 Sebastian	Wróblewski

■ 34 Kościół ufundowany przez Kazimierza Wielkiego 
	 Arkadiusz	Ciechalski

■ 39 Krakowskim szlakiem konfederatów barskich
	 Arkadiusz	Malejka

■ 42 Spotkanie z książką: Jan Sas-Zubrzycki

■ 43 Historia na głazach zapisana
	 Justyna	Kozłowska

 zbiory i zbieracze

■ 46  „Dama z gronostajem” w świecie kolekcjonerskich 
monet i gadżetów

	 Wojciech	Przybyszewski

■ 49 III Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza

■ 49 Spotkanie z książką: Srebra kaliskie XIX wieku

■ 50  Marek Szwarc i Eugenia Markowa  
− przestrzenie wspólnoty

	 Renata	Piątkowska



 

...........................................................................................................................................................................................................
mies ięcznik	 	popularnonaukowy

5-6	(375-376)	XLII
Warszawa	2018

ADRES	REDAKCJI
00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58 lok. 24
tel./fax 22 622-46-63
e-mail: redakcja@spotkania-z-zabytkami.pl
http:// www.spotkania-z-zabytkami.pl
http:// www.facebook.com/spotkaniazzabytkami

REDAKCJA
Wojciech Przybyszewski
redaktor naczelny

Lidia Bruszewska
zastępca redaktora naczelnego

Ewa A. Kamińska
sekretarz redakcji

Jarosław Komorowski
Katarzyna Komar-Michalczyk
Małgorzata M. Przybyszewska
projekt graficzny
Piotr Berezowski
łamanie i opracowanie komputerowe
Fundacja Hereditas

RA	DA	RE	DAK	CYJ	NA
prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska
dr Dominik Jagiełło
prof. dr hab. Stanisław Januszewski
prof. dr hab. inż. arch. Robert M. Kunkel
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
prof. dr hab. Maria Poprzęcka
prof. dr hab. Jacek Purchla
prof. dr hab. Andrzej Rottermund
prof. dr hab. Bogumiła Rouba
mgr Bartosz Skaldawski
mgr Andrzej Sołtan
prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin

WYDAWCA		

 

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58 lok. 24
tel. 22 891-01-62 
e-mail: fundacja@fundacja-hereditas.pl
http:// www.fundacja-hereditas.pl

 
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i skrótów w materiałach 
przeznaczonych do publikacji oraz publikowania wybranych artykułów w wersji 
elektronicznej. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść reklam 
i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Nakład:	8000	egz.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

przy współpracy 
Narodowego  
Instytutu Dziedzictwa

Od Redakcji

Wincentego Pola (1807-1872), o którym najczęściej mówi się, że był epigonem pol-
skiego romantyzmu, znamy przede wszystkim z jego poetyckich utworów, takich jak 
Pieśni Janusza, Pieśń o ziemi naszej, Mohort czy Pacholę hetmańskie, a także jako po-

dróżnika, członka Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i wykładowcę geografii powszech-
nej, fizycznej i porównawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 1849-1852. 
Tymczasem był on również – o czym niestety często się zapomina – jednym z pierwszych w po-
rozbiorowej Polsce zdeklarowanych miłośników i obrońców zabytków, którzy odważyli się pu-
blicznie zabrać głos w sprawie ratowania ich przed całkowitym zniszczeniem.

Jak podaje krakowski „Czas” (nr 67 z 20 marca 1868 r., s. 2), „Przedmiotem wczo-
rajszego, wieczornego odczytu publicznego Dra Wincentego Pola na fundusz album [dziś 
powiedzielibyśmy: albumu] rzeźb Wita Stwosza było: »Potrzeba zachowania pomników 

z przeszłości i znaczenie ich w czasie dzisiejszym«”. 
W krótkim omówieniu tego wystąpienia autor notatki 
zaznaczył, że „Mówca kończy swój wykład wnioskiem, 
aby poczynić kroki celem przywrócenia Zamkowi kra-
kowskiemu dawnych jego cech i zrobienia zeń mu-
zeum narodowych pamiątek. W tej myśli odzywa się 
do rządu i sejmu”. Tym samym był to bodaj najwcze-
śniejszy z wygłoszonych publicznie apeli w sprawie 
przywrócenia dawnego wyglądu oraz funkcji odpo-
wiadającej historii Wzgórza Wawelskiego po tym, jak 
Austriacy przekształcili je w cytadelę. Ogólnie znany 
postulat w tej samej sprawie, zgłoszony przez Teo-
dora Nieczuja Ziemięckiego (1845-1916), i związa-
na z tym postulatem publikacja (Muzeum Narodowe 
w Krakowie. Projekt T. Ziemięckiego, Dochód czysty 
przeznacza się na rzecz tegoż Muzeum, Nakładem Au-
tora, Kraków 1878) były o dziesięć lat późniejsze!     

Tekst wykładu Wincentego Pola niedługo po jego 
wygłoszeniu ukazał się drukiem (O potrzebie zacho-
wania pomników przeszłości i znaczeniu ich w czasie 
dzisiejszym. Prelekcya miana 18 Marca 1868 r. w Sali 

Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, przez…, Kraków 1868). Oto jak uzasadnia w nim 
poeta swój apel dotyczący zamku na Wawelu:

„W konserwacyi i restauracyi gmachów potrzeba im głównie zachować historyczną tra-
dycyę i nie zmieniać ich przeznaczenia; a jeżeli injurja temporis zamieniła kościoły na staj-
nie lub w magazyn siana, przytułek ubogich lub siedzibę zakonu na więzienie, a komna-
ty królewskiego zamku na koszary, to od czasu dzisiejszego domagamy się tego wymiaru 
sprawiedliwości, aby gmachy historyczne przywrócono do ich historycznego znaczenia.

Czyż krzyżacki zamek Malborski większą ma historyczną wartość niż królewski Zamek 
na Wawelu?... Od dziewięciu wieków władali w nim książęta i królowie polscy… i najstar-
sza to tradycja władzy w tym kraju. Zapytuję tedy, czyby się to nie zgadzało więcej z po-
wagą korony i z historyczną godnością kraju, ażeby komnatom królewskim na zamku przy-
wrócono ich pierwotną okazałość?” (Wincenty Pol, O potrzebie…, s. 26).

O innej, także zapomnianej inicjatywie poety związanej z ratowaniem zabytkowych 
budowli, można przeczytać w numerze w artykule Niespełnione śluby Wincentego Pola 
(s. 12-19).

Juliusz Kossak, „Portret Wincentego Pola”, 
1874, olej, płótno, wym. 47,5 x 38,5 cm 
(w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie)     

NA	OKŁADCE:	
Motywy z obrazu „Madonna 
z Dzieciątkiem i dwoma 
aniołami”, przypisywanego 
Sandro Botticellemu, anioł 
po lewej po konserwacji, anioł 
po prawej w świetle UV (zob. 
artykuł na s. 53-56); projekt 
graficzny: Anna Hałuniewicz- 
-Kusia.
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SPOTKANIA	Z	KOLEKCJONERAMI
Muzeum Okręgowe w Toruniu rozpoczę-
ło cykl spotkań pt. „Sobota z kolekcjone-
rem”. Spotkania te mają na celu przybli-
żenie postaci wybitnych polskich kolek-
cjonerów. Podczas cyklicznych wykładów 
zaprezentowane zostaną sylwetki m.in. 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ta-
deusza Wierzejskiego, Heleny Dąbczań-
skiej, Andrzeja Jerzego Mniszcha, Edwar-
da hr. Mycielskiego-Trojanowskiego. Cykl 
ten jest częścią programu Muzeum Okrę-
gowego w  Toruniu poświęconego kolek-
cjonerstwu polskiemu i jego wpływowi na 
rodzime zbiory muzealne. Na pierwszym 

spotkaniu wykład wygłosił prof. Wojciech 
Kowalski, który zaprezentował historię 
swojej kolekcji wyrobów artystów i  rze-
mieślników z Delft. 

AKT	UNII	LUBELSKIEJ	NA	LIŚCIE	
„PAMIĘĆ	ŚWIATA”
Akt Unii Lubelskiej z  1569  r. został 
wpisany na Światową Listę Programu 
UNESCO „Pamięć Świata”. O wpisanie 
dokumentu wspólnie zabiegały: Polska, 

Litwa, Łotwa, Białoruś i  Ukraina. Akt 
Unii Lubelskiej stanowi wyjątkowe świa-
dectwo ustanowienia wspólnoty dwóch 
państw, w wyniku którego z Korony Pol-
skiej i  Wielkiego Księstwa Litewskiego 
powstał nowy, trwały organizm państwo-
wy pod nazwą Rzeczpospolita Obojga 
Narodów. Ten akt przenosił unię perso-
nalną na poziom unii realnych, wspól-
nego króla, ustanawiał także wspólny 
parlament, wspólną politykę zagranicz-
ną, wspólną politykę obronną, wspólne 
wojsko i monetę.
W ramach Programu UNESCO „Pamięć 
Świata” od 1997 r. prowadzona jest lista 
bezcennych zabytków piśmiennictwa, 
na którą do chwili obecnej trafiło ponad 
350 obiektów z całego świata, w tym 17 
dokumentów lub zbiorów źródeł z insty-
tucji w  Polsce. Archiwum Główne Akt 
Dawnych zostało uhonorowane po raz 
piąty. 

MECENAT	PAŃSTWA	NAD	OPACTWEM	
W	LUBIĄŻU

Powstał zespół roboczy, który zajmuje 
się przejęciem przez państwo opactwa 
cysterskiego w Lubiążu. W skład zespo-
łu weszli: przedstawiciele Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dol-
nośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków i dyrek-
tor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 
Cysterski zespół klasztorny w Lubiążu jest 
jednym z największych zabytków tej kla-
sy w Europie, nazywany jest arcydziełem 
śląskiego baroku. W jego skład wchodzą: 
bazylika Wniebowzięcia NMP z lat 1307- 
-1340 (zbudowana na pozostałościach ro-
mańskiego kościoła Wniebowzięcia NMP 

z XII w.), klasztor, pałac opatów (przełom 
XVII i  XVIII w.), pomocniczy kościół św. 
Jakuba, zabudowania gospodarcze.
Okres największej świetności klasztoru 
w  XVII  w. skończył się w  pierwszej po-
łowie XVIII w., gdy po latach władania 
Śląskiem przez cesarzy austriackich, 

w 1740  r. tereny te zdobyli Prusacy. Król 
pruski w  1810  r. skasował zakon cyster-
sów, przywłaszczając sobie jego dobra. 
Zniszczono sporo zabytków, przepadły za-
soby cysterskiej biblioteki, a w klasztorze 
urządzono szpital. W czasie drugiej wojny 
światowej w klasztorze mieli swą siedzibę 
Niemcy, a po zakończeniu wojny dewa-
stacji klasztoru dokończyli Rosjanie. Woj-
sko sowieckie stacjonowało w Lubiążu do 
1948 r. Od 1950 w pomieszczeniach klasz-
tornych składowano książki i zbiory mu-
zealne. Od 1989 r. w zespole prowadzone 
są prace renowacyjne, głównie dzięki sta-
raniom wrocławskiej Fundacji Lubiąż. 
Mecenat państwa nad tym cennym zabyt-
kiem umożliwi rozszerzenie jego ochrony 
i przywrócenie dawnej świetności.

NOWE	POMNIKI	HISTORII	
20 kwietnia 2018  r. Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
w  Pałacu Prezydenckim w  Warszawie 
wręczył dokumenty potwierdzające 
uznanie dziesięciu kolejnych zabyt-
ków za Pomniki Historii. Są to: zespół 

dworsko-parkowy w  Koszutach (woj. 
wielkopolskie), zespół zamkowo-parko-
wy w  Krasiczynie (woj. podkarpackie), 
zespół katedralno-zamkowy w  Kwidzy-
nie (woj. pomorskie), zamek biskupów 
warmińskich w Lidzbarku Warmińskim 
(woj. warmińsko-mazurskie), Wzgórze 
Tumskie w  Płocku (woj. mazowieckie), 
zespół pałacowy z  ogrodem i  parkiem 
w  Rogalinie (woj. wielkopolskie), ze-
spół dawnego klasztoru norbertanek 
w  Strzelnie (woj. kujawsko-pomorskie), 
sanktuarium pielgrzymkowe w  Świętej 
Lipce (woj. warmińsko-mazurskie), ru-
iny zamku Krzyżtopór w  Ujeździe (woj. 
świętokrzyskie), Twierdza Wisłoujście 
w Gdańsku (woj. pomorskie).
Do dziś wśród grona Pomników Historii 
znajduje się 91 zabytków. Pałac w Rogalinie, elewacja ogrodowa

Fajansowe słoje na tytoń, Delft, po poł. XVIII w., 
z kolekcji W. Kowalskiego, fot. Arkadiusz Podstawka

Klasztor cystersów w Lubiążu

Akt Unii Lubelskiej (w zbiorach Archiwum Głównego 
Akt Dawnych)
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REMONT	PAŁACU	STEINERTÓW	
W	ŁODZI
Podczas remontu pałacu braci Karola 
i  Emila Steinertów, znanych łódzkich 
fabrykantów, wybudowanego w latach 
1909-1911 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 
272 a i b, według projektu berlińskiego 
architekta Alfreda Balcke, odkryto m.in.
witraż na klatce schodowej, tapety i tka-
niny dekoracyjne na ścianach, dawną 
lodownię w ogrodzie, betonowy schron 
przeciwlotniczy, do którego prowadzi ko-

rytarz z pałacowej piwnicy. Prowadzone 
obecnie prace mają na celu nie tylko od-
nowienie pałacu i jego wnętrz, lecz także 
odtworzenie ogrodu i wyremontowanie 
trzech pobliskich budynków: dawnego 
domu tkaczy, który z czasem zamieniono 
na drukarnię, a także farbiarni i budynku 
gospodarczego z garażem. Odsłonięte na 
klatce schodowej witraże przedstawiają 
barwne kwiaty w doniczkach. Dawny 
blask odzyskają też inne witraże, sztu-
katerie i  polichromie oraz trzy kominki 
i piec kaflowy. Prace potrwają do paź-
dziernika 2019  r. i  pochłoną 38  mln  zł; 
wkład miasta to 19 mln, resztę dofinan-
suje Unia Europejska.

MODERNIZM	W	EUROPIE	
−	KONFERENCJA	NAUKOWA

W dniach 24-26 maja 2018 r. w Centrum 
Konferencyjnym Pomorskiego Parku Na-
ukowo-Technologicznego w Gdyni odby-
ła się szósta międzynarodowa konferen-
cja naukowa „Modernizm w  Europie – 
modernizm w Gdyni. Architektura XX w. 
– badania i popularyzacja” z cyklu „Mo-
dernizm w Europie – modernizm w Gdy-
ni”. Była to kontynuacja konferencji 
zorganizowanych w  latach 2007, 2009, 
2012, 2014 i 2016. Sesje w Gdyni są obec-
nie najważniejszym w Polsce cyklicznym 
wydarzeniem o  tym charakterze. Tema-
tyka najnowszej konferencji koncentro-
wała się na badaniach i  popularyzacji 
architektury modernistycznej, i  to za-
równo w  samej Gdyni, jak i  w  Europie, 
i na świecie. Wśród tematów wygłoszo-
nych na konferencji referatów znalazły 
się m.in.: „Modernizm na skraju: nowe 
horyzonty i  nowoczesne wizje z  małej 
europejskiej wyspy”; „Modernizm na 
peryferiach. Architektura i  urbanistyka 
małych ośrodków miejskich”; „Tel Awiw 
i  Gdynia: miejskie pejzaże kulturowe”; 
„Modernizm na Liście Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO”.

ROK	JUBILEUSZY	W	DOMU	JANA	
MATEJKI
W bieżącym roku przypada 180. rocznica 
urodzin i 125. rocznica śmierci Jana Ma-
tejki. Jest to także 120. rocznica otwarcia 
dla zwiedzających Muzeum Domu Jana 
Matejki, oddziału Muzeum Narodowego 
w Krakowie i najstarszego muzeum bio-
graficznego w  Polsce. Stała ekspozycja 
Domu Jana Matejki została udostęp-
niona 6 marca 1898 r., a 6 marca 2018 r. 
w  tym samym miejscu zaprezentowano 
ją w odnowionej aranżacji, starannie na-
wiązującej do tej historycznej.
Obecna ekspozycja przygotowana zosta-
ła na wzór tej pierwszej na podstawie 
dziewiętnastowiecznych fotografii oraz 
Przewodnika po zbiorach, wydanego 
w 1898 r. W zabytkowych gablotach po-
kazane zostały liczne przykłady rzemio-
sła artystycznego z kolekcji mistrza oraz 
jego podróży na Bliski i Daleki Wschód, 
dokumenty i  odznaczenia przyznawane 

mu w  kolejnych latach pracy twórczej. 
Są tu także dotychczas nieprezentowa-
ne rysunki artysty. W pracowni Jana 
Matejki zawisł obraz „Polonia rok 1863”, 
należący do zbiorów Muzeum Książąt 
Czartoryskich. 

SPOŁECZNY	KOMITET	ODNOWY	
ZABYTKÓW	KRAKOWA	OBCHODZI	
40-LECIE	
W tym roku Społeczny Komitet Odnowy 
Zabytków Krakowa obchodzi 40-lecie 
swojej działalności. Powstał w  1978  r. 
i  od tego czasu dzięki funduszom, ja-
kimi gospodaruje, udało się uratować 
przed zniszczeniem wiele 
bezcennych zabytków Kra-
kowa. W  ubiegłym roku dofi-
nansował 183 prace konser-
watorskie w  120 obiektach. 
Są wśród nich ołtarz Wita 
Stwosza, królewskie sarkofa-
gi w  kryptach archikatedry 
wawelskiej i Muzeum Książąt 
Czartoryskich (Muzeum Naro-
dowe w Krakowie). 

W planach działań SKOZK-u do 2020  r. 
priorytetem jest dalsza konserwacja 
sarkofagów królów polskich na Wawe-
lu, kontynuacja prac przy ołtarzu Wita 
Stwosza, utworzenie Muzeum Polskiej 
Prowincji Dominikanów, renowacja 
krużganków klasztornych w  klasztorze 
franciszkanów, remont klasztoru zakonu 

pijarów, rewaloryzacja syna-
gogi Remuh i  nagrobków na 
Cmentarzu Remuh, odnowie-
nie budynku Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, 
utworzenie Muzeum Cy-
stersów w  Mogile w  budyn-
kach dawnego Pałacu Opata 
i  Przeoratu oraz utworzenie 
Muzeum Kościuszkowskiego 
w Forcie nr 2 „Kościuszko”.

TABLICA	PAMIĄTKOWA	POŚWIĘCONA	
IGNACEMU	KRIEGEROWI
Na ścianie Pałacu Bonerowskiego w Kra-
kowie wmurowana została tablica pa-
miątkowa poświęcona Ignacemu Krie-
gerowi (1817-1889), jednemu z  najbar-
dziej cenionych fotografów krakowskich. 
Dzięki niemu możemy zobaczyć, jak wy-
glądał dawny Kraków – fotograf uwiecz-
niał na kliszach miasto i jego mieszkań-
ców, zabytki i krakowski folklor. Założony 
przez niego zakład fotograficzny funkcjo-
nował nieprzerwanie od 1864 do 1926 r. 
w  Pałacu Bonerowskim, na rogu Rynku 
Głównego i ul. św. Jana. Po śmierci Igna-
cego działalność kontynuowali jego syn 
Natan i córka Amalia.
Odsłonięcie tablicy poświęconej znako-
mitemu fotografowi to inicjatywa Mu-
zeum Historycznego Miasta Krakowa. 
Muzeum to ma w swoich zbiorach wie-
lotysięczną kolekcję klisz szklanych, po-
chodzących z  atelier Kriegerów. Dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu ze środków 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Na-
rodowego placówka prowadzi obecnie 
konserwację szklanych negatywów wy-
konanych w  technice mokrego kolodio-
nu. Prace przewidziane są na dwa lata.
O Ignacym, Natanie i Amalii Krieger zob. 
artykuły w  „Spotkaniach z  Zabytkami” 
(numery 7-8 i 9-10, 2017 oraz 1-2, 2018).

Fasada Domu Jana Matejki w Krakowie

Fragment witraża na klatce schodowej pałacu 
Steinertów w Łodzi
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Gdy słyszymy hasło „klasycyzm w Polsce”, nasze myśli przeważnie 
biegną w stronę Warszawy i Puław, gdzie powstały najbardziej 
reprezentatywne dla tego stylu realizacje architektoniczne, 
rozwinęło się malarstwo, rzeźba i sztuka użytkowa. Zdecydowanie 
rzadziej mówimy o Krakowie, tu bowiem dorobek klasycystyczny 
jest zdecydowanie skromniejszy. Myliłby się jednak ten, kto rolę 
klasycyzmu w kształtowaniu krakowskiej architektury chciałby 
całkowicie pominąć. I nie chodzi tutaj wyłącznie o apartamenty 
na Wawelu zaprojektowane przez Dominika Merliniego ani 
o popularną kawiarnię „Zakopianka” przy Plantach projektu 
Feliksa Radwańskiego młodszego. Mowa o przykładach 
międzywojennego klasycyzmu akademickiego.

radosław bałaziński

Skąd klasycyzm 
akademicki 
pod Wawelem?



Terminy „klasycyzm” i „klasyczny”, 
wywodzące się od łacińskiego 
słowa classis, czyli „doskonały”, są 
z  natury rzeczy wieloznaczne. Za 

klasyczne uważamy obiekty kluczowe dla 
danego nurtu artystycznego, jak również 
dzieła sztuki starogreckiej, pochodzące z  V 
i  IV w. p.n.e. Wprawdzie pałacyk Sanssouci 
w  Poczdamie jest klasycznym przykładem 
fryderycjańskiego rokoka, lecz jego forma 
niewiele ma wspólnego z  architekturą kla-
syczną czasów Peryklesa, o  momencie po-
wstania nawet nie wspominając. Sztuka an-
tyku grecko-rzymskiego, mająca niezwykłą 
siłę trwania, respektująca zasady harmonii 
i umiaru, ceniąca formy proste i przejrzyste, 
oddziałała jednak na kolejne etapy rozwoju 
sztuki średniowiecznej, nowożytnej i nowo-
czesnej. Największy, konsekwentny nawrót 
do tradycji klasycznej grecko-rzymskiej na-
stąpił w  połowie XVIII  w. W kolejnych fa-
zach rozwojowych przybierał różne odmiany 
stylowe: neoklasycyzmu czasów rewolucji 
francuskiej, dyrektoriatu, empiru i  miesz-
czańskiego biedermeieru.

Jedną z odmian tego stylu jest klasycyzm 
akademicki, obecny w architekturze europej-
skiej od trzeciej ćwierci XVII w. do lat czter-
dziestych minionego stulecia. Zastosowany 
w tym kontekście przymiotnik „akademicki” 
oznacza konwencjonalność i  rygorystyczne 
traktowanie klasycznych źródeł inspiracji, 
preferujące ugruntowane rozwiązania prze-
strzenne i  dekoracyjne. Termin stosuje nie-
miecka historyk sztuki Barbara Borngäser 
podczas analizy formalnej katedry św. Pawła 
w  Londynie, wznoszonej według projektu 
sir Christophera Wrena od 1675 r., wykazu-
jąc związki tego nurtu z barokiem (Barbara 
Borngäser, Architektura barokowa w  Anglii, 
[w:] Sztuka baroku, Rolf Toman [red.], Köln 
2007, s. 166). Tytułowe zjawisko pozostaje 
w silnych relacjach z tradycją dziewiętnasto-
wiecznego historyzmu i  prestiżem ówcze-
snych akademii sztuki. Niektórzy badacze 
włączają je wręcz do ogółu spuścizny neokla-
sycyzmu lub akademizmu. Stąd też za udane 
przykłady klasycyzmu akademickiego może-
my uznać Parlament Austriacki w  Wiedniu 

projektu Theophila von Hansena z lat 1874- 
-1883 oraz wytworne kamienice przy Pro-
spekcie Newskim i  Kamiennoostrowskim 
w Sankt Petersburgu, pochodzące z począt-
ku ubiegłego wieku.

Pokrewny opisywanej tendencji jest le 
Style Beaux-Arts, który rozwijał się w kręgu 
Francuskiej Akademii od końca XVIII  w., 
skutkując fuzją elementów neoklasycystycz-
nych, neorenesansowych, a czasem i  neo-
barokowych. Do momentu wzniesienia 
sztandarowego dzieła utrzymanego w  tym 
duchu – Grand Palais na Wystawę Światową 
w  Paryżu w  1900  r. styl Beaux-Arts zyskał 
grono zwolenników na kontynencie ame-
rykańskim. To właśnie w  Stanach Zjedno-
czonych powstały tak istotne realizacje, jak 
waszyngtoński Thomas Jefferson Building, 
czyli znajdująca się w  sąsiedztwie Kapitolu 
siedziba Biblioteki Kongresu, której projekt 
sporządzono pod kierunkiem Paula J. Pelza. 
Innym przykładem pozostaje gmach The 
New York Public Library przy Piątej Alei, 
zaprojektowany przez spółkę Carrére & Ha-
stings. Umiłowanie form klasycystycznych, 
traktowanych jako narodowe, utrzymało 
się za Wielką Wodą w  kolejnych dekadach 
XX w., co potwierdza wybudowany w latach 
1938-1947 na osi Białego Domu Jefferson 
Memorial.

Pierwsze wyraźne przejawy klasycyzmu 
akademickiego na ziemiach polskich należy 
wiązać z  architekturą Królestwa Kongreso-
wego. Żadna z poprzednich faz naszego kla-
sycyzmu – ani oświeceniowa, ani z  czasów 
Księstwa Warszawskiego – nie zaowocowała 
wybudowaniem porównywalnej liczby gma-
chów użyteczności publicznej. W twórczo-
ści czołowego projektanta okresu – Antonia 
Corazziego − obecne są właśnie takie cechy, 
jak dążenie do monumentalizmu, kompozy-
cyjne spiętrzenie brył, stosowanie „wielkiego 
porządku” oraz przemyślana i  powściągliwa 
dekoracja. Niektóre z  nich pozostały obec-
ne w  architekturze ziem polskich po klęsce 
powstania listopadowego, głównie za sprawą 
działalności Henryka Marconiego, a także 
w  mniejszym stopniu – Franciszka Marii 
Lanciego. Początek XX w. przyniósł kolejne 
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dokonania na omawianym polu, a miano-
wicie ukończenie budowy gmachu Teatru 
Wielkiego w Poznaniu autorstwa Maxa Lit-
tmanna w 1910 r., a cztery lata później głów-
nej siedziby warszawskiej Biblioteki Publicz-
nej projektu Jana Heuricha młodszego. 

Powyższe spostrzeżenia wskazują, że 
w  okresie międzywojennym architektura 
klasycystyczna miała nad Wisłą ugrunto-
waną tradycję i  wiele udanych realizacji. 
Był to ważny, ale niejedyny powód jej nie-
gasnącej popularności. Lata 1918-1939 za-
pisały się w  historii architektury polskiej 
dużą różnorodnością stylistyczną, co wiąże-
my z  zakorzenionym w  XIX  w. zjawiskiem 
poszukiwania stylu narodowego, które na 
przełomie stuleci ożywił styl zakopiański 
Stanisława Witkiewicza. Refleksja nad tym, 
co ojczyste w  architekturze, kontynuowana 
była przez twórców Drugiej Rzeczypospoli-
tej, odnajdujących nowe pokłady inspiracji 
w historii, kulturze czy też gospodarce kraju. 
Badania nad dorobkiem architektonicznym 
tego okresu prowadzone są od początku lat 
trzydziestych, a za pioniera na tym gruncie 
należy uznać profesora Lecha Niemojew-
skiego, związanego ze środowiskiem nauko-
wym Politechniki Warszawskiej. W swym 
artykule pt. Dwie szkoły polskiej architektury 
nowoczesnej („Przegląd Techniczny”, nr 26, 
1934) profesor dokonał podziału ówcze-
snych środowisk projektowych na dwie gru-
py: tzw. szkołę krakowską, wyrastającą z tra-
dycji młodopolskiej, przejawiającą skłonność 
do ornamentu i  szukającą inspiracji w  sztu-
ce ludowej oraz szkołę warszawską, której 
przedstawiciele preferowali proste formy 
geometryczne, bliskie zagranicznym ruchom 
awangardowym.

Prace Lecha Niemojewskiego dały 
asumpt do dalszych, już powojennych ba-
dań, prowadzonych m.in. przez prof. An-
drzeja K. Olszewskiego i  prof. Izabelę Wi-
słocką. Zaproponowana została nowa klasy-
fikacja, obejmująca takie nurty, jak np. styl 
dworkowy, forma stylizacyjno-dekoracyjna, 
klasycyzm akademicki, zmodernizowany 
klasycyzm, tudzież konstruktywizm i  funk-
cjonalizm (Andrzej K. Olszewski, Nowa for-
ma w architekturze polskiej 1900-1925. Teo-
ria i  praktyka, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1967, s. 130-135; Izabela Wisłocka, Awan-
gardowa architektura polska 1918-1939, 
Warszawa 1968, s. 99-100). Analizowane 

przez nich zjawiska wytyczają trzy ogólne 
kierunki rozwoju międzywojennej architek-
tury w  Polsce. Pierwszy stanowią tendencje 
tradycjonalistyczne, pozostające w  relacjach 
z  historyzmem – tu zaliczymy klasycyzm 
akademicki oraz styl dworkowy. Drugi 
tworzą nurty i  ugrupowania awangardowe 
(Blok, Preasens), operujące czystymi bryła-
mi stereometrycznymi, wykazujące związki 
z głównymi ośrodkami abstrakcji w Europie 
– de Stijlem, konstruktywizmem radzieckim 
i  Bauhausem. Trzeci kierunek sytuuje się 
między poprzednimi, skutkując mariażem 
rozwiązań nowoczesnych i  historycznych, 
takich jak liczne warianty stylizacji oraz kla-
sycyzm zmodernizowany. 

Architektura klasycyzmu akademickie-
go miała w  niepodległej Polsce szczególną 
wymowę ideową, na którą rzutują zarówno 
względy natury artystycznej, jak i  społecz-
no-politycznej. Ożywienie gospodarcze po 
odzyskaniu niepodległości, chęć podkre-
ślenia wzrastającej sfery finansowej, zbiega 
się tutaj z  przekonaniem o  wartości detalu 
historycznego w  rodzimej architekturze, 
wyrastającym z  zainteresowania historią 
sztuki polskiej. Zdaniem prof. Andrzeja K. 
Olszewskiego tytułowy nurt stanowił rodzaj 
kompromisu między zwolennikami „nowe-
go” i „starego”, sprzyjał budowaniu dobrego 
wizerunku państwa oraz podkreślał powagę 
historyczną. Przyjrzyjmy się bardziej szcze-
gółowo jego cechom formalnym. Obiekty 
przeważnie lokalizowano przy głównych 
arteriach komunikacyjnych, co przydawało 
przestrzeni wielkomiejskiego tonu, rodem 
z  Wiednia, Monachium, Paryża i  Peters-
burga, gdzie nawiasem mówiąc kształcili się 
nasi architekci. Zresztą jeden z  głównych 
przedstawicieli omawianego zjawiska – Wa-
cław Krzyżanowski – tak pisał o nim na ła-
mach periodyku „Sztuki Piękne” w 1924 r.: 
„Rodzaj wykształcenia zawodowego, nabyty 
w  szkołach hołdujących przeważnie architek-
turze z początku XIX wieku, kierował w stro-
nę klasycyzmu, szerokich założeń, kolumnad, 
wielkich mas, na które życie nie dawało zbytu. 
Drzemało to wszystko w  ich [architektów] 
duszach, tem silniej, że było owiane żywym 
odczuciem tradycji ostatniej sprzed niewoli 
świetności polskiej, wyrażonej w  stylu Stani-
sława Augusta i niedługo potem żywiołowego 
wpływu epoki napoleońskiej, pamiętnej żarli-
wą, lecz zawiedzioną nadzieją. Śnił się wtedy 
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w  Polsce sen o  potędze […]” (Wacław Krzy-
żanowski, Nowe budynki publiczne w Polsce, 
„Sztuki Piękne”, nr IV, 1924, s. 179).

Już sama bryła budynku miała wybijać się 
w otoczeniu i oddziaływać na odbiorcę swą 
skalą. W wystroju fasad posługiwano się sta-
łym zestawem detali, uwzględniającym rzędy 
półkolumn i  pilastrów, gzymsy kordono-
we i  koronujące, dekorowane kimationami 
i astragalem, a także boniowanie. Nie inaczej 
kształtowano wnętrza obiektów, nierzadko 
podporządkowując ich układ komunikacyj-
ny monumentalnemu westybulowi. Z jednej 
strony taki sposób projektowania pozwalał 
starszej generacji architektów stopniowo 
rozstawać się z historyzmem, na którym wy-
rosły ich talenty, z drugiej kojarzył się ze sta-
bilnością, szacunkiem i  prestiżem. Ponadto 
proponowana forma konweniowała z zabyt-
kowym otoczeniem. Tym samym budynek 
stawał się dobrą wizytówką użytkującej go 
instytucji. A bywały to placówki pierwszo-
rzędne: uczelnie, urzędy i banki. 

Jako okres funkcjonowania klasycyzmu 
akademickiego pod Wawelem należy przyjąć 
lata 1918-1930, zastrzegając, że jego świet-
ność przypadła na lata 1922-1925, a poprze-
dziły go działania porządkowania i  rozwoju 
urbanistycznego oraz inwestycji hydrotech-
nicznych, prowadzonych pod Wawelem od 
lat siedemdziesiątych XIX  w. Wspomnijmy 
tylko, że zrealizowano koncepcję prezydenta 
Józefa Dietla, zakładającą zasypanie starego 
koryta Wisły i  utworzenie reprezentacyjne-
go deptaku, czyli Plantów Dietlowskich. Na 
początku XX  w. zgodnie z  projektem inży-
niera Romana Kajetana Ingardena uregulo-
wany został bieg Wisły i  powstały bulwary. 
Ponadto skanalizowano Młynówkę Królew-
ską oraz zmieniono przebieg koryta Rudawy 
w  jego końcowym odcinku. Kluczowy dla 
zmian przestrzennych okazał się plan regu-
lacyjny Wielkiego Krakowa, związany z dzia-
łalnością prezydenta Juliusza Lea. Opięte 
fortyfikacjami Festung Krakau dzisiejsze 
centrum, którego powierzchnia wcześniej 
wynosiła około 5 km2, zostało powiększone 
o kilkanaście nowych dzielnic, m.in. Czarną 
i Nową Wieś, Grzegórzki oraz Łobzów. Ni-
ski współczynnik zabudowy, cechujący nowo 
przyłączone tereny, wynikał m.in. z rewersów 
demolacyjnych, czyli ograniczeń dotyczą-
cych wznoszenia budynków w pasie ochron-
nym twierdzy. Sytuacja uległa diametralnej 

zmianie w  1912  r. z  chwilą wytyczenia Alej 
Trzech Wieszczów, a więc Drugiej Obwod-
nicy. W pełni nowoczesny trakt komunika-
cyjny odpowiadał programowi monumental-
nych obiektów, jakich nie powstydziłaby się 
żadna zachodnia metropolia. W 1915 r. ob-
szar Krakowa objął swym zasięgiem 47 km2, 
co wiązało się z poszerzeniem granic o znaj-
dujące się na prawym brzegu Wisły przemy-
słowe Podgórze ( Jacek Purchla, Urbanistyka, 
architektura i budownictwo, [w:] Dzieje Kra-
kowa, t. IV, (red.) Janina Bieniarzówna, Jan 
Małecki, Kraków 1997, s. 151).

To właśnie wzorowane na Wiedeńskim 
Ringu Pierwsza i  Druga Obwodnica oraz 
pierścień zawarty między nimi wyznaczyły 

1 | Teodor Hoffmann, 
Kazimierz Wyczyński, gmach 
Oddziału Okręgowego NBP 
w Krakowie, 1921-1924, 
fragment fasady z rzeźbami 
Karola Hukana

   Spotkania z Zabytkami       5-6  2018    |   7



obszar przewidywany do realizacji budyn-
ków o  cechach akademickiego klasycyzmu. 
Obiekty te projektowali znakomici archi-
tekci, wykształceni w  Wiedniu, Karlsruhe, 
Petersburgu oraz we Lwowie, m.in. Ludwik 
Wojtyczko, Kazimierz Wyczyński, cytowany 
wyżej Wacław Krzyżanowski, Adolf Szysz-
ko-Bohusz. W niniejszym tekście omówione 
zostaną cztery przykłady: gmach Narodowe-
go Banku Polskiego, budynek Akademii Mu-
zycznej, dawna siedziba I Oddziału PKO BP 
SA w Krakowie oraz Pawilon A-0 Akademii 
Górniczo-Hutniczej.

Najwcześniej oddanym do użytku obiek-
tem, całkowicie spełniającym założenia pro-
gramowe opisywanego nurtu, jest Gmach 
Oddziału Okręgowego Narodowego Ban-
ku Polskiego, zajmujący działkę pomiędzy 

pl. Jana Matejki oraz ulicami Basztową i Zaci-
sze. Wzniesiony w latach 1921-1924 według 
projektu Teodora Hoffmanna i  Kazimierza 
Wyczyńskiego jako siedziba Banku Polskie-
go, okazał się już trzecim w historii budyn-
kiem usługowym na tej parceli. Na początku 
XIX w. znajdował się tutaj zajazd, zastąpiony 
około 1860 r. przez Hotel Lwowski, należą-
cy do Jana Kantego Lubowieckiego. Blisko 
dwie dekady później zajazd rozbudowano 
w duchu neobaroku, zmieniając jego nazwę 
na Hotel Centralny. Rozbudowa objęła także 
kamienicę przy ul. Zacisze 2, gdzie do jej roz-
poczęcia u  wujostwa Stankiewiczów miesz-
kał Stanisław Wyspiański. Jego wspomnienie 
w tym miejscu wydaje się istotne, ponieważ 
wraz z architektem Władysławem Ekielskim 
był autorem Polskiego Akropolis, czyli roz-
budowy założenia wawelskiego, opartej na 
wzorach klasycznych i  klasycystycznych. 
W  pierwszych latach po odzyskaniu nie-
podległości prawo do dysponowania działką 
przy ul. Zacisze na cele budowlane otrzyma-
ła Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, prze-
kształcona w 1924 r. w Bank Polski (obecnie 
NBP). Instytucja prowadziła w owym czasie 
szeroko zakrojoną działalność inwestycyjną, 
wznosząc swoje siedziby w licznych miastach 
Polski; placówka krakowska była drugą po 
kaliskiej. W projekcie fasady architekci się-
gnęli do jednego z wzorcowych przykładów 
architektury Kongresówki, jakim pozostaje 
Gmach Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ina-
czej Pałac Staszica, autorstwa Antonia Co-
razziego. I nie przez przypadek, ponieważ 
w latach 1921-1924 przeprowadzona została 
konserwacja obiektu pod kierunkiem cenio-
nego architekta Mariana Lalewicza (Michał 
Pszczółkowski, Architektura użyteczności 
publicznej II RP. Forma i  styl, Łódź 2015, 
s. 248). Elewacja frontowa wykazuje ponadto 
związki z fasadą gmachu głównego Politech-
niki Lwowskiej autorstwa Juliana Zacharie-
wicza z  lat osiemdziesiątych XIX w. Uwagę 
koncentruje centralnie umieszczony ryzalit, 
wykorzystujący układ portyku o  czterech 
jońskich kolumnach „wielkiego porządku”. 
Ich kanelurowane, delikatnie zwężające się 
ku górze trzony stoją bezpośrednio na coko-
le. Usytuowany osiowo belwederek flankują 
dwie kompozycje rzeźbiarskie, wykonane ze 
sztucznego kamienia przez Karola Hukana. 
Są to personifikacje rolnictwa i  przemysłu, 
a więc obszarów zarobkowych. Attykę, na 

2 | Ludwik Wojtyczko, 
Rajmund Meus, gmach 
Akademii Muzycznej 
w Krakowie, 1921-1924, 
elewacja wschodnia
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całej długości, przecinają pilasterki i płyciny, 
uzupełnione reliefem autorstwa Stanisława 
Popławskiego z  wyobrażeniem walczących 
żubrów oraz efebów, trzymających girlandy 
kwiatów. 

W niewielkiej odległości od siedziby 
Banku Polskiego, między ulicami św. Toma-
sza i Mikołajską przy Plantach powstał drugi 
gmach, przewidziany na potrzeby instytucji 
finansowej. Mowa tutaj o  budynku Banku 
Przemysłowego i Giełdy Towarowo-Pienięż-
nej autorstwa Ludwika Wojtyczki i Rajmun-
da Meusa, obecnie mieszczącym Akademię 
Muzyczną w  Krakowie. Pierwszy projekt, 
złożony w  krakowskim magistracie do ak-
ceptacji przed końcem listopada 1921  r., 
przewidywał wzniesienie pięciokondygna-
cyjnej bryły, krytej dachem mansardowym, 
jednak już w  kolejnym roku wprowadzono 
korekty, zakładające podwyższenie kalenicy 
o wysokość dwóch pięter. W ten sposób roz-
poczęła się budowa najwyższego biurowca 
w międzywojennym Krakowie (ABM ANK, 
Mikołajska 32, f. 605 a). Założony na planie 
trapezu równoramiennego, aż siedmiokon-
dygnacyjny obiekt ma podkowiasty układ 
korytarzy. Oprócz trzech klatek schodowych 
komunikację pionową zapewniły windy wie-
deńskiej firmy Wertheim (o innych windach 
wiedeńskich więcej w artykule na s. 66-69). 
Skrzydła boczne przeznaczono na pokoje 
pracy cichej, a w  części frontowej zaplano-
wano salę giełdową, kasową i konferencyjną. 
Z uwagi na konieczność zapewnienia dobre-
go doświetlenia pomieszczeń biurowych ulo-
kowano je wyłącznie w trakcie zewnętrznym, 
wewnętrzny przeznaczono na magazyny i ar-
chiwa. Zwrócona w stronę Plant reprezenta-
cyjna dziewięcioosiowa elewacja ma ryzalit 
z  kwadratową niszą, w  której znajdują się 
cztery półkolumny kompozytowe „wielkiego 
porządku”. Powyżej jest zgeometryzowany 
fronton, który podobnie jak otwory okienne 
pozbawione opasek wskazuje na zaintereso-
wanie architektów estetyką modernistyczną. 

Kierując się z  ul. św. Tomasza na połu-
dniowy wschód przez ulice M. Zyblikiewi-
cza i Librowszczyznę, docieramy do dawne-
go gmachu Pocztowej Kasy Oszczędności 
w  Krakowie przy ul. Wielopole, mijając po 
drodze zespół mieszkaniowy wzniesiony 
dla pracowników tejże instytucji przy ul. 
M. Zyblikiewicza. Głównym projektantem 
obu obiektów był Adolf Szyszko-Bohusz, 

absolwent Imperialnej Akademii Sztuk Pięk-
nych w Petersburgu, wykładowca Politechni-
ki Lwowskiej, dziekan nowo powstałego Wy-
działu Architektury na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, później jej rektor, a nade 
wszystko konserwator Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Budynek przy ul. Wielopole, do 
2015 r. mieszczący siedzibę I Oddziału PKO 
BP SA w Krakowie, jest bodaj najlepiej roz-
poznawalnym gmachem bankowym w  Kra-
kowie. Zlokalizowany w  rozwidleniu ul. 
Wielopole, tuż przy ul. J. Dietla, zajął trójkąt-
ną parcelę wchodzącą w przeszłości w skład 
sadów jezuickich, ogrodu Wielopolskich, 
a na początku XX w. wykorzystywaną przez 
Cyrk Edison. Warto wspomnieć, że do ogło-
szonego w 1921 r. konkursu architektonicz-
nego stanął m.in. autor budynku Teatru im. 
J. Słowackiego – Jan Zawiejski, który przy-
gotował koncepcję obiektu we współpracy 

3 | Adolf Szyszko-Bohusz, 
gmach dawnego Oddziału I 
PKO BP SA w Krakowie, 
1922-1925, bryła budynku 
od ul. Wielopole
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z Romanem Stadnickiem (Michał Wiśniew-
ski, Adolf Szyszko-Bohusz, Kraków 2013, 
s.  85). Do realizacji skierowano ostatecznie 
projekt Adolfa Szyszko-Bohusza wykonany 
w  zespole z  Bogdanem Treterem i  Andrze-
jem Tichym. Gmach PKO, o kubaturze oko-
ło 11  tys.  m3, wybudowano w  latach 1922- 
-1925, równocześnie z  kompleksem miesz-
kalnym przy ul. M. Zyblikiewicza. Imponu-
jąca bryła zamknęła perspektywę ul. Wielo-
pole, ukazując przechodniom wytworne ele-
wacje, inspirowane fasadą petersburskiej ka-
mienicy Markowa przy Prospekcie Kamien-
noostrowskim 65 autorstwa Włodzimierza 
Szczuki, zapewne wielokrotnie oglądanej 
przez A. Szyszko-Bohusza podczas studiów.

Plan budynku podyktowany został 
kształtem działki zabudowy. Uwagę przyku-
wa charakterystyczny obły narożnik, znaj-
dujący się po stronie zachodniej. Skrzydła 
boczne otoczone są przez dwa trapezowe 
dziedzińce, pozwalające na doświetlenie 
wewnętrznego traktu. Skrzydło wschodnie, 
równoległe do ul. J. Dietla, przeznaczono na 
cele mieszkalne, natomiast w  pozostałych 
znalazły się pomieszczenia biurowe, socjal-
ne oraz sala konferencyjna, a w  narożniku 
powstała sala kasowa. Monumentalną bryłę 
budynku na całym obrysie opina rytmiczny 
ciąg półkolumn „wielkiego porządku”. Wy-
raźnie zaakcentowano piano nobile poprzez 
wprowadzenie siedmiu wysokich okien sali 
kasowej. Okna mają umieszczone poniżej 
balustrady tralkowe, kojarząc się z portfene-
trami szesnastowiecznych pałaców wenec-
kich. Ustawione na kamiennych bazach smu-
kłe półkolumny wieńczą kapitele korynckie 
z  impostami. W poziomie głowic przebiega 
okazały fryz, zdobiony girlandami kwiatów 
i  wstęgami. Belkowanie zamyka wydatny, 
wsparty na konsolkach gzyms, który deko-
rują sznury astragalu, palmet, kimationu 
jońskiego, a także ozdobne główki lwów oraz 
ornament kostkowy. Interesująca jest dys-
pozycja przestrzenna sali kasowej. Założona 
na planie koła, przechodząca przez cztery 
kondygnacje, nakryta została kopułą z latar-
nią. Elegancji jej wnętrzu przydają okładziny 
z marmurów kieleckich w barwie piaskowo-
-złotej, na których tle odcinają się ciemno-
brązowe detale gzymsów i  nadproży (AMB 
ANK, Wielopole 19, f. 975). 

Wybijającym się w  przestrzeni Alej 
Trzech Wieszczów budynkiem, łączącym 

cechy klasycyzmu w odmianie akademickiej 
i zmodernizowanej, jest Pawilon A-0 Akade-
mii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Sta-
szica. Instytucja, funkcjonująca na początku 
pod nazwą Akademii Górniczej, była chro-
nologicznie trzecią uczelnią w  Krakowie – 
po Uniwersytecie Jagiellońskim i  Akademii 
Sztuk Pięknych. Przyjęty w  niej techniczny 
profil kształcenia odpowiadał zapotrzebowa-
niu na wykwalifikowaną kadrę dla przemysłu 
w Drugiej Rzeczypospolitej. Otwarcie uczel-
ni było efektem licznych zabiegów podej-
mowanych przez dwa pokolenia krakowian. 
Chociaż ostateczna decyzja o  utworzeniu 
placówki zapadła 31 maja 1913 r., z  chwilą 
uzyskania zgody od cesarza Franciszka Jó-
zefa, to wzniesienie siedziby odsunęło się 
w  czasie do lat międzywojennych (Barbara 
Zbroja, Architektura międzywojennego Kra-
kowa 1918-1939. Budynki. Ludzie. Histo-
rie, Kraków 2013, s. 26). W  wyniku kon-
kursu architektonicznego, rozstrzygniętego 
w  1913  r., spośród 21 projektów wybrano 
koncepcję przygotowaną przez Sławomira 
Nałęcz-Odrzywolskiego i  Adama Ballen-
stedta. Ostateczny projekt powstał jednak 
dopiero w  1925  r. w  ramach współpracy 
Sławomira Nałęcz-Odrzywolskiego z przed-
stawicielem młodszej generacji – Wacławem 
Krzyżanowskim. Budowa największego gma-
chu uniwersyteckiego Drugiej Rzeczypospo-
litej, o  kubaturze ponad 11 tys. m3, trwała 
do 1932 r., natomiast prace przy wykończe-
niu wnętrz były prowadzone do 1938 r. Ich 
koniec został symbolicznie zaakcentowany 
25  sierpnia 1939  r. odsłonięciem na dachu 
figury św. Barbary. 

Podczas drugiej wojny światowej w  bu-
dynku miała swoją siedzibę administracja 
rządowa Generalnego Gubernatorstwa. Do-
prowadziło to do dużych zniszczeń wystroju 
wnętrz i  utraty pierwotnego wyposażenia. 
Na decyzję o  takim przeznaczeniu obiektu 
prawdopodobnie wpłynęła jego monumen-
talna, reprezentacyjna forma. Dominantę 
kompozycyjną fasady stanowi portyk wgłęb-
ny z czterema kolumnami jońskimi „wielkie-
go porządku”, przeciwstawiony delikatnie za-
akcentowanym ryzalitom bocznym. Ten typ 
portyku, wywodzący się od greckiej świątyni 
w typie templum in antis, jest rozwiązaniem 
elitarnym w  architekturze ziem polskich, 
znanym m.in. z elewacji południowej Pałacu 
na Wyspie w  Łazienkach, Pałacu Marynki 
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w  Puławach oraz budynku warszawskiej 
„Zachęty”. Umieszczona na osi ryzalitu figu-
ra św. Barbary dłuta Stefana Zbigniewicza, 
ucznia Xawerego Dunikowskiego, zastąpiła 
przewidywaną w pierwotnym projekcie rzeź-
bę geniusza pracy autorstwa Karola Hukana. 
Wysoka na 6 m, wykonana z kutej i spawanej 
blachy, miejscowo złoconej, ukazywała pa-
tronkę górników w pozycji siedzącej, odzia-
ną w  obficie pofałdowaną szatę, z  wysoką 
koroną na głowie i męczeńską wieżą w pra-
wej ręce. Na początku 1940 r. rzeźba zosta-
ła zniszczona przez nazistów, na pierwot-
ne miejsce powróciła w  zmienionej formie 
dopiero w  maju 1999  r. (Zbigniew Sulima, 
O świętej Barbarze z A-0 wspomnienie, „Biu-
letyn Informacyjny Pracowników AGH”, 
nr 56-57, 2009, s. 35-39). Dopełnieniem 
zewnętrznego wystroju rzeźbiarskiego były 
grupy hutników i górników, wykonane przez 
Jana Raszkę; z uwagi na zły stan techniczny 
zlikwidowane zostały w połowie lat pięćdzie-
siątych XX w. i w 1979 r. zastąpione nowy-
mi figurami autorstwa Jana Sieka i Bogusza 
Salwińskiego, wykonanymi pod kierunkiem 
prof. Mariana Koniecznego. Najbardziej 
reprezentacyjnymi wnętrzami budynku po-
zostają aula oraz przechodzący przez trzy 
piętra westybul z  okazałą klatką schodową 
o  biegach rozdzielnych. Odnajdziemy tutaj 
detale o  cechach artdecowskich w  postaci 
balustrad, motywów posadzki i  żyrandoli. 
Arkadowania w  poziomie drugiej i  trzeciej 
kondygnacji oddziela od parteru wydatny 
gzyms kordonowy, dekorowany herbami 
polskich miast. Z powodu zniszczeń doko-
nanych przez nazistów wystrój auli, niestety, 
nie jest oryginalny, ale odtworzony został 
z wielkim pietyzmem, o czym świadczy kase-
tonowy sufit z rozetami i opinające wnętrze 
pilastrowanie.

Spośród innych wartościowych przykła-
dów klasycyzmu akademickiego w  Krako-
wie na szczególną uwagę zasługuje dawny 
gmach Izby Skarbowej (obecnie siedziba 
Specjalistycznego Szpitala im. J. Dietla), bu-
dynek Instytutu Pielęgniarstwa i  Położnic-
twa UJ o  cechach willi palladiańskiej oraz 
reprezentacyjna kamienica czynszowa przy 
ul. Basztowej 10. Po ponad dziewięciu de-
kadach architektoniczne przykłady klasycy-
zmu akademickiego, projektowane nie tylko 
z rozmachem, ale i dużą znajomością świato-
wych nurtów, nadal współtworzą charakter 

przestrzenny miasta i – co szczególnie waż-
ne – nieprzerwanie służą jego mieszkańcom, 
choć często już w zmienionej funkcji. Wciąż 
jednak znajomość ich historii pozostaje do-
meną specjalistów i pasjonatów, a przewod-
niki turystyczne uparcie o  tych obiektach 
milczą. 

Radosław Bałaziński

Badania nad zjawiskiem klasycyzmu akademickie-
go prowadził autor artykułu w  latach 2016-2017 
pod kierunkiem dr hab. Barbary Szczypki-Gwiazdy, 
kierownika Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

4 | Sławomir Nałęcz- 
-Odrzywolski, Wacław 
Krzyżanowski, Pawilon A-O 
Akademii Górniczo- 
-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie,  
1923-1932, ryzalit środkowy

(zdjęcia: Radosław Bałaziński)
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W tej opowieści wiele jest jeszcze tajemniczych wątków i nie 
do końca rozwiązanych zagadek. Niewykluczone też, że tylko 
niektóre z przyjętych tu hipotez znajdą w przyszłości potwierdzenie 
w udokumentowanych źródłowo faktach. Ale już teraz można 
jednoznacznie stwierdzić, że tylko dzięki zaskakującej inicjatywie 
autora poematów Mohort i Pacholę hetmańskie udało się 
uratować dla potomnych najstarszy, nie licząc malowidła na 
sklepieniu zakrystii kościoła Św. Trójcy w Krakowie, wizerunek 
słynnej alabastrowej figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwanej 
Madonną Jackową, gotyckiej rzeźby stanowiącej nie tylko obiekt 
zainteresowań kilku pokoleń historyków sztuki, ale także od ponad 
sześciu wieków będącej obiektem kultu św. Jacka.

Niespełnione 
śluby 
Wincentego Pola

wojciech przybyszewski



W klasztorze ojców dominika-
nów w  Krakowie przecho-
wywany jest obraz „Wize-
runek Madonny Jackowej”, 

autorstwa Saturnina Świerzyńskiego (1820- 
-1885), krakowskiego malarza i  rysownika, 
a  także nauczyciela rysunku m.in. w  Wyż-
szym Gimnazjum św. Jacka oraz w  Szkole 
Wyższej św. Andrzeja przy klasztorze kla-
rysek w  Krakowie. Obraz ten przedstawia 
tzw. lwowską, alabastrową, średniowieczną 
figurkę „Madonna Jackowa” („Matka Boska 
Jackowa”) pozbawioną metalowych koron, 
w ujęciu ¾ w  lewo, ustawioną w ołtarzowej 
niszy, i  sprawia wrażenie przekazu o  cha-
rakterze dokumentalnym (od 1945  r. także 
i  ta figurka znajduje się w  klasztorze domi-
nikanów w Krakowie). Wykonane techniką 
olejną malowidło na płótnie ma wymiary 88 
x 44,5 cm i jest datowane na rok 1866, zgod-
nie z  napisem sporządzonym przez samego 
artystę na plecach dzieła: „Matka Bozka 
[!] / Posążek Śgo Jacka / malował / Saturnin 
Świerzyński / 1866”. Tym samym jest to tak-
że jeden z  najstarszych wizerunków słynnej 
„Madonny Jackowej” i  jedyny, na którym 
przedstawiona została pozbawiona korony 
oryginalna (średniowieczna) główka Dzie-
ciątka, utrącona i  zaginiona prawdopodob-
nie na początku XIX w., po czym zastąpio-
na inną, wzorowaną zapewne na barokowej 
kopii statuetki, która od ponad stu lat prze-
chowywana była, i  jest, w  trzech kolejnych 
muzeach we Lwowie: Muzeum Narodowym 
im. Jana III (w latach 1911-1940), Muzeum 
Historycznym (w latach 1940-1973) i  Mu-
zeum Historii Religii (od 1973 r.).

Przyjmowane dotąd datowanie obra-
zu, powielane we wszystkich publikacjach 
uwzględniających opis tego dzieła (np. 
Bożena Nalepa [=Bożena Opiłło], Konser-
wacja i  stan badań gotyckiej, alabastrowej 
figurki „Madonny Jackowej” z  klasztoru oo. 
Dominikanów w  Krakowie, [w:] Nowe po-
kolenie konserwatorów krakowskich, Część 1, 
„Studia i  Materiały Wydziału Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie”, 
Kraków 1998, s. 167; Bożena Opiłło, Woj-
ciech Marcinkowski, Lwowska „Madonna 

Jackowa” w  świetle konserwacji 1997-1998, 
„Folia Historiae Artium. Seria Nowa”, t. 5-6, 
Kraków 1999-2000, s. 63; Janusz Tadeusz 
Nowak, Witold Turdza, Skarby krakowskich 
klasztorów, t. II, Kraków 2012, s. 317, poz. 
110), należy jednak zasadniczo skorygować. 
Przyzwyczailiśmy się już do umieszczanych 
przez tego artystę na plecach niemal każ-

dego z  jego obrazów napisów, na podstawie 
których bez większego ryzyka można przyj-
mować daty namalowania dzieła, ale w tym 
przypadku warto skonfrontować takie usta-
lenie z zapiskami malarza w  jego Spisie Ob-
razów, najbardziej wiarygodnym źródle do 
badań nad spuścizną artystyczną Saturnina 
Świerzyńskiego (Saturnin Świerzyński, Spis 
Obrazów przezemnie malowanych, jakoteż 
dochodów i  wydatków malarskich i  rysunko-
wych, tudzież dochodów z  lekcyi przezemnie 
udzielanych, BN, rkps, sygn. akc. 12  777). 
A wynika z nich, że metryka tego obrazu jest 
o pięć lat starsza!

Oto bowiem, ujęta w Wydatkach Malar-
skich i  Rysunkowych tego Spisu, pod roczną 

„Przydomek figurki lwowskiej tłumaczy 
bardzo rozpowszechniona legenda, wią-
żąca ją z osobą św. Jacka (ok. 1200-1257). 
W czasie swej misjonarskiej wyprawy na Ruś 
dotarł on do Kijowa, gdzie przyczynił się do 
powstania kościoła Panny Marii i klasztoru 
dominikanów. Uciekając z oblężonego przez 
Tatarów miasta, zabrać miał ze sobą pusz-
kę z  sakramentami i  alabastrową statuetkę 
Matki Boskiej, które przeniósł do Halicza. 
Po spaleniu się klasztoru w  Haliczu figur-
ka trafić miała do Lwowa. Pod wpływem 
tego podania zaczęto przedstawiać św. Jac-
ka z puszką z komunikantami w jednej ręce 
i  alabastrową figurką w  drugiej. […] Le-
gendę trudno jednak uznać za prawdziwą; 
analiza stylistyczna wyklucza powstanie 
rzeźby w pierwszej połowie XIII w. Jednak-
że jest ona na tyle istotna dla historii rzeźby, 
że przydomek »Jackowa« ugruntował się 
w tradycji i literaturze światowej”.

Bożena Nalepa, Konserwacja i stan ba-
dań…, s. 164
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datą 1861, najwcześniejsza ze znajdujących 
się tam informacji dotyczących interesujące-
go nas obrazu: „15 Czerw[ca]. Za 6 bleitra-
mów na Matkę Boską dla Pola [zapłaciłem] 
4 [ryńskie i] 50 [centów]”. Prawdopodobnie 
z  tym samym zamówieniem związany był 
także zakup płótna do obrazów za kolejne 
4,5 ryńskiego, który artysta odnotował w ru-
bryce poniżej: „22 Czerw[ca]. Dwa łokcie 
płutna [!] malarskiego [, za które zapłaciłem] 
4 [ryńskie i] 50 [centów]” (Saturnin Świe-
rzyński, Spis Obrazów…, karta 33, verso).

Z kolei w  wykazie przychodów wynika-
jących z  działalności twórczej artysty, pod 
datą roczną 1861 (a nie 1866!), malarz od-
notował: „Poz. 203. Czerw[iec]. Kopia po-
sążku Matki Boskiej – dla Wincentego Pola 
[skreślenie ręką Saturnina Świerzyńskiego] 
darowany Panu Wielogłowskiemu [skreśle-
nie ręką Saturnina Świerzyńskiego] sprzedał 
[Wielogłowski] p[anu] Radwańskiemu [za] 
64 [złote]”. Poniżej: „Poz. 204. Czerw[iec] 
Dtto [Kopia posążku Matki Boskiej] darowa-
ny do – No 2 [otrzymał] X[iądz] Bielikowicz”. 
Pod tym zapisem: „Poz. 205. Czerw[iec]. Do 
[Kopia posążku Matki Boskiej] darowany do 
– No 3 u Śo Andrzeja”. I wreszcie jeszcze niżej: 
„Poz. 206. Lipiec. Do [Kopia posążku Matki 
Boskiej] do No 4 – [w późniejszym dopisku: 
kupił] X[iądz] Fabian przeor Dominikanów 
[za] 30 [złotych]” (Saturnin Świerzyński, 
Spis Obrazów…, karta 12, recto).

Z zapisków tych niezbicie wynika, że 
pierwotne zamówienie na wykonanie olej-
nych kopii nieznanego nam przekazu iko-
nograficznego – prawdopodobnie malowi-
dła (na płótnie?) z  XVIII  w. lub z  przeło-
mu XVIII i  XIX  w. (najpóźniej z  początku 
XIX w.) – na którym przedstawiona była ala-
bastrowa figurka „Madonny Jackowej”, opie-
wało na sześć (!) takich powtórzeń. Złożył 
je u  Saturnina Świerzyńskiego, nie później 
niż w czerwcu 1861 r., Wincenty Pol (1807- 
-1872), pisarz, poeta, geograf i krajoznawca 
(dla którego malarz już wcześniej wykonywał 
różne prace), ale zamówienie to nie zostało 
w pełni zrealizowane. Artysta, pracując nad 
kopiami w lipcu i sierpniu 1861 r., wykonał 
ich tylko cztery, przy czym ostatni z namalo-
wanych obrazów (poz. 206) to „Wizerunek 
Madonny Jackowej” znajdujący się do dziś 
w klasztorze krakowskich dominikanów.

Co więcej, zamawiający żadnej z  czte-
rech ukończonych kopii nie wykupił, 

a pozostawione u malarza płótno (?), stano-
wiące podstawę do wykonania tych powtó-
rzeń odebrał Pol dopiero siedem lat póź-
niej (!), jeśli tak właśnie interpretować zapis 
Świerzyńskiego w Spisie Obrazów, w którym 

2

1 | 2 | Saturnin 
Świerzyński, „Wizerunek 
Madonny Jackowej”, 
1861, olej, płótno, 
wym. 88 x 44,5 cm – lico 
obrazu (1) i fragment 
jego odwrocia (2) 
(obraz w klasztorze 
oo. dominikanów 
w Krakowie)

3 | Autor nieznany 
(Francja ?), „Madonna 
Jackowa”, koniec 
XIV w., alabaster, 
rzeźbienie, złocenie, 
polichromowanie, wys. 48 
cm (rzeźba w klasztorze oo. 
dominikanów w Krakowie)
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wymienił on po raz ostatni nazwisko poety: 
„Rok 1868. Styczeń. Za przewerniks[owanie] 
i  nabicie Obrazu dla p[ana] Winc[entego] 
Pola [otrzymałem] 12 złotych” (Saturnin 
Świerzyński, Spis Obrazów…, karta 16, ver-
so). W tej sytuacji malarzowi nie pozostało 
nic innego, jak tylko cierpliwie poszukiwać 
chętnych do nabycia gotowych obrazów 
albo też ofiarować je, w dobrze przemyślanej 
intencji, jakiejś zasługującej na to osobie lub 
instytucji.

I tak pierwszą z kopii (poz. 203) malarz 
przekazał Mikołajowi Waleremu Wielo-
głowskiemu (1805-1865), publicyście, dzia-
łaczowi społecznemu i wydawcy, współzało-
życielowi krakowskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych, z nadzieją, że ten znaj-
dzie z  czasem chętnego do nabycia dzieła. 
Kalkulacja ta udała się znakomicie, ponieważ 
najpóźniej w  połowie 1865  r. właścicielem 
obrazu został Jan Radwański (1819-1873), 
literat i  historyk, od którego Świerzyński 
odebrał zapłatę w  kwocie 64 złotych. Po-
twierdzeniem dokonanej transakcji jest list 
Wincentego Pola do Jana Radwańskiego, 
przebywającego wtedy w Wiedniu, napisany 
24 czerwca 1865 r. we Lwowie (niestety, zna-
ny nam tylko z krótkiego streszczenia sporzą-
dzonego przez Władysława Ludwika Anto-
niewicza): „Został [Pol] konserwatorem kore-
spondentem CK. Centralnej Komisji w Wied-
niu. Chce dać znak życia i  wydać pamiętnik 
miasta Lwowa i to w jak najkrótszym czasie. 
Prosi o przesłanie koleją obrazu olejnego M. B. 
Jackowej, który dał do przekopiowania, bo od 
niej musi zacząć ten pamiętnik” (Listy z zie-
mi naszej. Korespondencja Wincentego Pola 
z  lat 1826-1872, zebrał, opracował i  wstę-
pem opatrzył Zbigniew Sudolski, Warsza-
wa 2004, s. 409). Dla porządku dodajmy, że 

autor opracowania korespondencji Wincen-
tego Pola, w pierwszym z przypisów do cyto-
wanego listu objaśnił, iż pamiętnik taki nie 
jest znany, w drugim zaś, znając temat wska-
zanego obrazu jedynie z nazwy, podał błędną 
informację odnoszącą się do innej alabastro-
wej figurki, także nazywanej „Matką Boską 
Jackową”, znajdującej się obecnie w archika-
tedrze św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Przemyślu.

Drugą kopię (poz. 204) Świerzyński spre-
zentował księdzu Antoniemu Bielikowiczo-
wi (1820-1872), pedagogowi i  leksykogra-
fowi, szerzej znanemu jako autor wydanego 
w  Krakowie w  latach 1863-1866 Słownika 
polsko-łacińskiego. Prawdopodobnie obraz 
trafił do niego około 1863 r., kiedy to obda-
rowany pełnił już funkcję dyrektora Gimna-
zjum św. Jacka w  Krakowie, w  którym, jak 
wiemy, malarz był nauczycielem rysunku.

Trzecia kopia (poz. 205) trafiła w  darze 
do Szkoły św. Andrzeja przy klasztorze kla-
rysek w  Krakowie i  była to pierwsza z  prac 
Świerzyńskiego, które związały nazwisko 
tego artysty z  różnego rodzaju pracami 
wykonywanymi przez niego na rzecz tego 
klasztoru.

O kopii czwartej, i  ostatniej (poz. 206), 
wiemy już, że bardzo długo pozostawała 
u malarza i dopiero w 1866 r., jak zaświadcza 
sporządzony przez Świerzyńskiego napis na 
plecach obrazu (z charakterystycznie wyróż-
nionymi pod względem wielkości w podanej 
tam rocznej dacie sprzedaży cyframi „66”, co 
może świadczyć o wpisaniu tych cyfr dopiero 
tuż przed sprzedażą obrazu), została kupiona 
za 30 złotych przez księdza Fabiana, przeora 
krakowskich dominikanów. Był nim w  tym 
czasie (już po raz drugi) ksiądz Fabian We-
belun (właściwie: Wabalanus, 1824-1875), 
który w  czasie pierwszej kadencji swego 
przeorstwa (1856-1859) „poczynił wiele sta-
rań na rzecz odbudowy konwentu po pożarze 
z  1850 r., m.in. prosił o  pomoc materialną 
magnatów oraz sprowadził kamień z Barwał-
du na nowe filary kościoła; ponadto zorgani-
zował tygodniowe obchody z okazji 600-lecia 
śmierci św. Jacka (1857) […] a w czasie dru-
giej jego kadencji jako przeora (1865-1868) 
włączono klasztor krakowski do prowincji 
galicyjskiej (1865), odbudowano gmach bi-
blioteki, przekazany na pomieszczenie Gim-
nazjum św. Jacka (1866) oraz wprowadzono 
ścisłą obserwancję (1867)” (Marcin Sanak, 

4 | 5 | Fragment obrazu 
Saturnina Świerzyńskiego 
z popiersiem Dzieciątka (4) 
i analogiczny fragment 
średniowiecznej 
alabastrowej rzeźby 
„Madonna Jackowa” 
znajdującej się w klasztorze 
oo. dominikanów 
w Krakowie (5) 
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Pamięć zdeponowana. Dyplom memoratyw-
ny z gałki sygnaturki kościoła Dominikanów 
w Krakowie z 1863 r., „Krakowski Rocznik 
Archiwalny”, t. 22 (2016), s. 11, przyp. 50). 
Jest to prawdopodobnie jedyna z  wykona-
nych przez Saturnina Świerzyńskiego czte-
rech kopii wizerunku Matki Boskiej Jac-
kowej, która dotrwała do naszych czasów. 
W każdym razie pozostałych trzech obrazów 
nie udało się dotąd odnaleźć.

Jakie plany względem tych kopii miał 
Wincenty Pol, składając zamówienie u Świe-
rzyńskiego – tego, niestety, nie wiemy. Może-
my jedynie spekulować, że zredukowanie ich 
liczby z sześciu do czterech, o czym zamawia-
jący zdążył zapewne zawczasu powiadomić 
malarza, wynikało z  potrzeby ograniczenia 
wydatków na takie ponadstandardowe zaku-
py w trudnym dla pisarza pod względem fi-
nansowym okresie życia. Bo przecież „Chcieć 
– to jedno, ale móc – to drugie”.

W liście z  14 marca 1864  r. do księdza 
Hieronima Kajsiewicza (1812-1873), poety, 
uczestnika powstania listopadowego, współ-
założyciela i  przełożonego Zgromadzenia 
Zmartwychwstańców w Rzymie, pisał Pol ze 
Lwowa: „[…] chciałbym 2 egzemplarze wszyst-
kich pism moich, porządnie oprawne przesłać 
do Rzymu, a to jeden [egzemplarz z przezna-
czeniem] dla Biblioteki Watykańskiej – a dru-
gi do [kościoła] Świętej Sabiny, dla biblioteki 
kaznodziejskiego Zakonu: bo żyję w filadelfii 
z tym Zakonem, jako czciciel św. Jacka” (Listy 
z ziemi naszej…, s. 389). Może więc trzy lata 
wcześniej, poza zapowiedzianymi wolumina-
mi, myślał poeta jeszcze o dodatkowym pre-
zencie – dwóch kopiach wizerunku figurki 
„Madonny Jackowej”, z  przeznaczeniem do 
Biblioteki Watykańskiej i kościoła św. Sabiny 
w Rzymie?

Jeszcze trudniej odgadnąć dla kogo mia-
ły być przeznaczone cztery pozostałe ko-
pie, chociaż hipotetycznie można je wiązać 
z pewną niezwykłą ideą – dziś już całkowicie 
zapomnianą – która, jak się zdaje, zawładnę-
ła pisarzem w ostatnich dniach 1860 r. i nie 
opuściła go co najmniej przez kolejny rok.

„Piszę »Pacholę Hetmańskie« i  jeże-
li mi Bóg tę pracę ukończyć dozwoli, zdaje mi 
się, że się uspokoję w  duchu po jej ukończeniu 
i  odprawię rzeczy światowe, czego tak bardzo 
pragnę!” – pisał Wincenty Pol z  Przemyśla 
2 stycznia 1861 r. w liście do księdza Aleksego 
Prusinowskiego (1819-1872), duchownego 

katolickiego i  kaznodziei, działacza społecz-
nego, publicysty, wydawcy „Tygodnika Ka-
tolickiego”, proboszcza parafii św. Jadwigi 
w Grodzisku Wielkopolskim i posła na sejm 
pruski. Po czym objaśnił: „[…] z pierwszą wio-
sną chcę, jeżeli Bóg dozwoli, wyprawić córki na 
Firlejowszczyznę, a sam wracać na Pokucie, do 
serca Waszego i  do łaski Waszej. W Okopach 
Św. Trójcy musimy odbudować kościół i trzy wy-
stawić ołtarze, jeden rzymski, jeden ormiański, 

a jeden obrządku greckiego. To jest moje votum, 
które sobie zrobiłem pisząc »Pacholę Hetmań-
skie« i  upraszam Pana Dobrodzieja już dziś 
o łaskawe utorowanie drogi i skłonności w tym 
kierunku” (Listy z ziemi naszej…, s. 370-371). 
W tym samym roku podobnej treści listów 
wysłał poeta przynajmniej jeszcze dwa, tym 
razem do księdza Izaaka Mikołaja Isakowi-
cza zwanego Złotoustym, kapelana-ekspo-
zyta w Suczawie na Bukowinie, późniejszego 
arcybiskupa lwowskiego obrządku ormiań-
skiego. W pierwszym z nich, 19 października 
1861 r., pisał: „Komuż się zwierzyć ze ślubów 

6 | 7 | Zapiski Saturnina 
Świerzyńskiego w jego 
Spisie Obrazów, odnoszące 
się do zamówienia na kopie 
nieznanego nam dzisiaj 
obrazu przedstawiającego 
posążek „Matki Boskiej 
Jackowej” – wydatki 
poniesione na blejtramy 
i płótno malarskie (6) 
oraz wyszczególnienie 
wszystkich namalowanych 
kopii (7) (rękopis w zbiorach 
Biblioteki Narodowej)
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uczynionych Bogu, jeżeli nie czcigodnemu ka-
płanowi i  najukochańszemu Bratu? Zrobiłem 
votum w  tej mojej słabości, iż przyłożę wszel-
kiego starania, aby do opustoszałego kościoła 
w  Okopach Św. Trójcy wprowadzić znowu oł-
tarze i nabożeństwo, a mianowicie trzy ołtarze 
dla trzech obrządków.

Zwierzam się z tego, bo pragnę abyś mnie 
Panie Dobrodzieju zetknął z dziedzicem Okop 
i raczył mnie nie odmawiać swojej rady, pomo-
cy i łaski w tej sprawie – a nade wszystko bło-
gosławieństwa swego”.

I dalej: „Wiele się już stało, kiedy szanow-
ny dziedzic pamiętnego miejsca nakrył, jak 
słyszałem, nowym dachem opustoszały ko-
ściół, więc jest już początek, wiem wszakże, iż 
jeżeli ludzi zachęcić mamy do tej pracy około 
odbudowania kościoła, to z gołymi rękoma do 
Okop przyjeżdżać nie można. Otóż wielki Oł-
tarz z wyobrażeniem Trójcy Przenajświętszej 
przywiózłbym z sobą, chodzi wszakże o to, aby 
już dziś można mieć wyrysowany plan kościo-
ła przez budowniczego w tym stanie, w jakim 
się znajduje, bo do wymiarów kościoła wypada 
zastosować ołtarze, więc potrzeba mieć plan 
poziomu i całych murów. Nade wszystko cho-
dzi mi o dokładne wymiary okien, bo te mógł-
bym już przywieźć ze sobą.

Upraszam tedy o  to wszystko Najszanow-
niejszego Pana Dobrodzieja i o zetknięcie mnie 
z Dziedzicem, na którym restauracja kościoła 
Św. Trójcy nie ma ciążyć, bo odniesiem się do 
wiernych trzech obrządków, aby kościół nie 
stał ruiną, a cześć Trójcy Świętej dźwignęła 
na pograniczu, niegdyś ręką Bohatera, zbawcy 
Wiednia i chrześcijaństwa” (Listy z ziemi na-
szej…, s. 378).

W liście drugim, 24 grudnia 1861 r., do-
nosił m.in., że „Myśl odbudowania kościółka P. 
N. Trójcy w Okopach ożywia się coraz bardziej 
między ludźmi, ale potrzeba jedności w działa-
niu i wspólnego ogniska, które tylko z upoważ-
nieniem zwierzchności duchowej szukać i  za-
nieść możemy. W tym celu zamyślam po No-
wym Roku wyjechać do Lwowa i być u Waszego 
i naszego Arcypasterza, o skutku rozmowy do-
niosę ze Lwowa”. Dalej jeszcze nieco informa-
cji o przedłożonym poecie projekcie nowego 
„dachu kościelnego i sygnaturki na nim, [który 
jest] bardzo nieładny”, garść praktycznych po-
rad, jak prowadzić kwestę na rzecz restauracji 

9 | Kościół w Okopach 
Świętej Trójcy w ruinie, 
fotografia z lat 
osiemdziesiątych XIX w.

10 | Kościół w Okopach 
Świętej Trójcy, stan 
w 2005 r.

8 | Maksymilian Krynicki 
wg rysunku Juliusza 
Kossaka, „Pacholę 
hetmańskie” (okładka 
wydania warszawskiego 
z 1862 r. poematu 
Wincentego Pola pod tym 
samym tytułem, t. 1), 
litografia (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej)
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kościoła („wszystko przyjmować, a  pieniądze 
tylko na majstrów i kupienie gruntu dla księ-
dza obrócić, bo ile od Księdza Biskupa wyrozu-
miałem mówiąc z nim o tej rzeczy, nie obejdzie 
się bez dotacji przynajmniej kapelanii lokal-
nej”) i zastrzeżenie: „robi także Ksiądz Biskup 
uwagę, że ołtarze mogą być dla trzech obrząd-
ków, ale gospodarzem w kościele musi być ktoś 
jeden, będzie tedy zależało od dziedzica, na 
jaki obrządek oddać zechce kościół […]” (Listy 
z ziemi naszej…, s. 380).

Niestety, pomimo tylu podjętych już prac 
i starań na przyszłość realizacja planu nie zo-
stała doprowadzona do szczęśliwego końca, 
a tym samym śluby złożone przez poetę przed 
Bogiem nie zostały przez niego spełnione.

O fiasku przedsięwzięcia informował 
w swojej książeczce o Okopach Świętej Trój-
cy Ludwik Finkel (choć na temat zaangażo-
wania się w tę sprawę Wincentego Pola nie 
ma tam ani słowa): „W r. 1860 powzięto myśl 
restauracji zachowanych w  Okopach pamią-
tek historycznych, tj. »dwóch bram wjazdo-
wych, baszty i  kościoła, pozostałości blokady 
kamienieckiej Świętej Trójcy z  czasów Jana 
III«. Namiestnikostwo lwowskie odniosło się 
z  sprawą tą »do centralnej komisyi dla zba-
dania i konserwacyi zabytków dziejowych we 
Wiedniu, która jednakże poleciła tylko bramy 
pokryć dachówką«” (Ludwik Finkel, Okopy 
Świętej Trójcy. Dwa epizody z dziejów Polski, 
Lwów 1889, s. 57).

Ostatecznie więc erygowana w  1693  r. 
przy kościele z fundacji króla Jana III parafia 
Trójcy Przenajświętszej w  Okopach Świętej 
Trójcy (obecnie w  archidiecezji lwowskiej 
w  dekanacie Czortków, na Ukrainie) nie 
doczekała się wtedy jeszcze restauracji swo-
jej świątyni, spalonej przez Rosjan w 1769 r. 
podczas walk z konfederatami barskimi. Ko-
ściół został odbudowany dopiero w  1903  r. 
przez Mieczysława Dunin-Borkowskiego, 
ale po zajęciu miejscowości w 1939 r. przez 
Armię Czerwoną ponownie go zamknięto, 
a później spalono. Po drugiej wojnie świato-
wej wykorzystywany był na magazyn. Zwró-
cony katolikom po upadku ZSRR, odbudo-
wany w 2014 r., dzięki inicjatywie stowarzy-
szenia Przyjaciół Podola oraz wsparciu finan-
sowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, i rekonsekrowany przez bisku-
pa kamienieckiego Leona Dubrawskiego, 
ponownie jest użytkowany przez miejsco-
wych parafian jako ich świątynia.

Pozostaje pytanie: czy Wincenty Pol 
– usiłując zjednać przychylność biskupów 
trzech wyznań chrześcijańskich: rzymsko-
katolickiego, ormiańskokatolickiego i  grec-
kokatolickiego, a także dziedzica Okopów 
Świętej Trójcy dla planów restauracji kościo-
ła w tej historycznej miejscowości, z przezna-
czeniem świątyni do sprawowania kultu we 
wszystkich tych obrządkach – nie planował 
obdarować wymienionych hierarchów oraz 
dziedzica malowidłami z wizerunkiem „Ma-
donny Jackowej”, której był filadelfem?

Wojciech Przybyszewski

Artykuł jest odpowiedzią na kwerendę Mykoły 
Chmilowskiego z  Muzeum Historii Religii we 
Lwowie, dotyczącą przechowywanego w klasztorze 
ojców dominikanów w Krakowie obrazu autorstwa 
Saturnina Świerzyńskiego „Wizerunek Madonny 
Jackowej”. W  następnym numerze ukaże się ar-
tykuł o  nowożytnych dziejach tej cennej figurki, 
z uwzględnieniem odnoszącej się do niej ikonogra-
fii. Za poświęcony mi czas i konsultacje, a także po-
moc w zebraniu materiałów ilustracyjnych do obu 
artykułów wyrażam serdeczne podziękowanie Pa-
niom Bożenie Opiłło, Annie Bednarek oraz Panom 
Wojciechowi Marcinkowskiemu, Wojciechowi Wa-
lanusowi, Piotrowi Olesiowi OP i Janowi Płonce.

autor 

11 | Kościół w Okopach 
Świętej Trójcy, stan obecny

(ilustracje: 1-5 – fot. © Daniel 
Podosek / zdjęcia wykonano 
w ramach realizacji projektu 
badawczego nr 2014/15/B/
HS2/03071 finansowanego ze 
środków Narodowego Centrum 
Nauki; 6-8 – Biblioteka 
Narodowa; 9 – wg Ludwik 
Finkel, „Okopy Świętej Trójcy. 
Dwa epizody z dziejów Polski”, 
Lwów 1889; 10 – fot. Petro 
Vlasenko / http://ua.vlasenko.
net/okopy/index.html; 
11 – fot. Jan Płonka)
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Latem 2017 r. w przestronnej sali Państwowej Galerii Sztuki 
przy sopockim molo odbyła się wystawa 137 obrazów 
Jana Ciąglińskiego z kolekcji Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. 
Zaprezentowano przede wszystkim pejzaże oraz kilka portretów. 
Ekspozycja stała się dobrą okazją, by trafić z twórczością tego mało 
znanego pejzażysty do szerszego kręgu polskich odbiorców.

agata jóźwiak

Jan Ciągliński 
– pejzażysta 
wielu kultur



Jan Ciągliński przyszedł na świat 
w 1858 r. w Warszawie, w rodzinie inte-
ligenckiej. Studiował m.in. medycynę, 
jednak jego przeznaczeniem stało się  

  malarstwo. Pierwsze lekcje rysowania 
pobierał u  Wojciecha Gersona. Od 1879  r. 
stał się studentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Petersburgu. Nagradzany w czasie studiów, 
został wkrótce cenionym artystą i nauczycie-
lem. Odbywał systematycznie podróże i  ple-
nery malarskie, prezentował swoje prace na 
wystawach w wielu krajach. W 1894 r. na krót-
ko wyjechał do Paryża na dalszą naukę. Szyb-
ko jednak wrócił do Petersburga. W 1902 r. 
rozpoczął karierę pedagoga w Wyższej Szko-
le Artystycznej przy ASP. Założył też własną 
szkołę. Niedługo przed śmiercią otrzymał ty-
tuł radcy dworu. Zmarł w 1913 r.

Ostatnia indywidualna wystawa obrazów 
tego malarza zorganizowana była w Warsza-
wie w 1936 r. Pokazano na niej imponującą 
kolekcję dzieł ze zbiorów stołecznego Mu-
zeum Narodowego. Po wojnie obrazy arty-
sty można było zobaczyć w  Polsce dopiero 
w  1989  r. na wystawie zbiorowej „Polscy 
uczniowie Akademii Sztuk Pięknych w  Pe-
tersburgu w XIX i na początku XX wieku”. 
W 2000 r., z  okazji Kongresu Kultury Pol-
skiej, zorganizowano ekspozycję pod tytu-
łem „Krajobrazy. Polskie malarstwo pejza-
żowe od oświecenia do końca XX wieku”, 
na której znalazły się m.in. obrazy Ciągliń-
skiego. Rok później w Muzeum Narodowym 
w  Gdańsku pokazano jego pejzaże znad 
Morza Czarnego i Śródziemnego, na wysta-
wie „Morze w  obrazach artystów polskich 
XX wieku”. W 2004  r. twórczość malarza 
pojawiła się na wystawie po raz kolejny, tym 
razem w  Zachęcie, w  ramach międzyna-
rodowego projektu Warszawa – Moskwa / 
Moskwa – Warszawa 1900-2000. Następna 
możliwość, by zobaczyć prace Ciąglińskiego 
nadarzyła się w 2008 r. w Muzeum Narodo-
wym w  Warszawie, na wystawie „Orienta-
lizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce 
w XIX i I połowie XX wieku”.

Malarz należał do pokolenia Aleksandra 
Gierymskiego, który także dużo podróżował 
i również zmarł z dala od swej ojczyzny. Życie 

za granicą wybrała też Olga Boznańska, która 
zamieszkała w Paryżu i tam została pochowa-
na. A jednak malarze ci, przebywający w róż-
nych kręgach kulturowych, inaczej niż Cią-
gliński, zostali bezspornie uznani za malarzy 
polskich. Ciągliński, na stałe związany z Pe-
tersburgiem, wzbudzał powszechną sympatię 
Rosjan oraz Polaków i był niezwykle ceniony 
przez uczniów, ale fakt, że zgodnie z ostatnią 
wolą malarza jego obrazy znalazły się w mu-
zeach w Polsce, w Wilnie i we Lwowie oraz 
emocje polityczne dotyczące narodowości 
artysty mogły ostatecznie przeszkodzić opi-
nii publicznej w dostępie do jego twórczości. 
Słusznie dr Dariusz Konstantynów zachęcał, 
by „podjąć poważny wysiłek badawczy, aby 
»polscy petersburżanie« zaistnieli w  historii 
sztuki, tak jak istnieją w  niej »polscy mona-
chijczycy«” (Dariusz Konstantynów, Polscy 
malarze i  rzeźbiarze – uczniowie petersbur-
skiej Akademii Sztuk Pięknych w XIX i na po-
czątku XX wieku: historia zjawiska, stan ba-
dań, postulaty badawcze, Warszawa-Gdańsk 
2013, s. 6). Czy nie dotyczy to świetnej gru-
py artystów, także jednego z największych jej 
przedstawicieli, Konrada Krzyżanowskiego? 
Choć w  tym przypadku twórczość malarza 
jest badana przez specjalistów, można się za-
stanawiać, dlaczego wciąż jest w niewielkim 
stopniu promowana.

1 | Jan Ciągliński, „Tanger. 
Noc księżycowa”, olej, 
płótno, 1898, wym. 20 x 
27,3 cm
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Czy „opcja monachijska”, poza nieliczny-
mi wyjątkami, takimi jak twórczość Ferdy-
nanda Ruszczyca, zdominowała na stałe wy-
obraźnię Polaków na temat klasycznego, ro-
dzimego malarstwa? Być może zastanawiając 
się nad tradycyjnymi wizerunkami pejzażu 
polskiego, będziemy zawsze myśleć o  Cheł-
mońskim, Brandcie czy Kossaku, a ikonami 
portretu będą te, które wyszły spod ręki Mal-
czewskiego i  Wyspiańskiego. Tymczasem 

zdumiewająca liczba plenerów i  podróży 
artystycznych Ciąglińskiego zaowocowała 
wieloma pracami malarskimi powstałymi na 
trzech kontynentach: w Europie, Azji i Afry-
ce. W swojej twórczości malarz przedstawiał 
barwny świat natury i architektury, zarówno 
pejzaże morskie, górskie i pustynne, jak np. 
jaśniejące w  słońcu pałace indyjskie, bazar 
w Stambule, modne motywy z europejskich 
miast, np. Plac św. Marka w  Wenecji. Jak 
uważał Ciągliński, realizując zresztą tę zasa-
dę w życiu na tyle gorliwie, że z ostatniej po-
dróży wrócił niedługo przed śmiercią, „Do-
póki ma się możność, chęć, energię, zdrowie.– 
trzeba robić. – jechać. − podróżować. Wielkie 
podróże. – By nas zbogaciły jakiemiś ideami” 
(Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice 
w Polsce w XIX i I połowie XX wieku, katalog 
wystawy, pod redakcją Anny Kozak i  Tade-
usza Majdy, Muzeum Narodowe w Warsza-
wie, 2008, s. 134).

W twórczości tego artysty ważne są pej-
zaże ukazujące zakątki Rosji, w tym noktur-
ny przedstawiające zjawisko białych nocy czy 

cykl poświęcony Krymowi, ale także zaułki 
miast północnej Afryki, Hiszpanii, Włoch 
i wysp greckich, słoneczne kompozycje zna-
nych miejsc: Capri, Tunisu, Jeziora Garda 
czy Lugano, kameralne wizerunki pór roku, 
w tym pełne poetyki studia z rosyjskiej pro-
wincji, np. „Motywy z Marjina” z 1904 r. czy 
„Marjino jesienią” z  1906  r. W większości 
niewielkie formatem obrazy zwracają uwa-
gę poetyckim językiem, szlachetnością skali 
barwnych, ciekawym kadrowaniem, wni-
kliwością obserwacji, naturalnością i  wielką 
wprawą warsztatową, w  temacie rosyjskie-
go krajobrazu pokrewne dynamice przed-
stawień Kresów Ferdynanda Ruszczyca. 
Pod względem formatu i  subtelności ujęcia 
pejzaże Ciąglińskiego mogą przypominać 
twórczość Jana Stanisławskiego, choć prze-
mawiają własnym językiem, wyraźniej zawie-
szone pomiędzy stateczną kulturą carskiego 
Wschodu a zachodnim nowym widzeniem 
świata. Zbudowane ze swobodnych plam 
barwnych, pełne są zamaszystych, jakby od 
niechcenia rzucanych pociągnięć pędzla. 
Plama zwycięża nad rysunkiem. Według 
dawnych kryteriów akademickich są to olej-
ne studia-szkice, jednak dziś oglądamy je 
jako pełnoprawne dzieła.

Ciągliński, szanując idee swego pierw-
szego mistrza − Wojciecha Gersona i zasady 
rzetelnego realizmu rosyjskiego, nie ogra-
niczał się do wypowiedzi jednym językiem 
malarskim. Obok ewidentnej wirtuozerii 
warsztatowej jego obrazy zawierają cechy 
nowej francuskiej sztuki. Specyficzną cechą 
tej twórczości jest wnikliwa umiejętność 
zatrzymania chwili, przede wszystkim ulot-
nych zjawisk świetlnych i  atmosfery dane-
go krajobrazu. W zachwycie nad światłem, 
odejściu od skrupulatnego zapisywania życia 
przedmiotów na rzecz kolorystycznej uczty 
oraz w zamiłowaniu do malowania w plene-
rze Ciągliński jest impresjonistyczny, a zatem 
w warunkach rosyjskich rewolucyjny. Można 
jednak odnaleźć u  malarza zarówno środki 
obrazowania obecne w  impresjonizmie, jak 
i  wartości charakterystyczne dla ekspresjo-
nizmu, takie jak emocjonalność plam, gwał-
towność w pracy nad obrazem, skłonność do 
syntezy, niestronienie od ciemnych tonów 
barwnych czy mocniejszych kontrastów.

Pojawia się też gdzieniegdzie energia fo-
wizmu, co ukazuje np. wirująca od plam pra-
ca „Tanger. Bazar” z 1898 r. Przy tym gąszczu 

2 | Jan Ciągliński, „Sankt 
Petersburg. Newa”, olej, 
płótno, 1896, wym. 41 x 
53 cm

3 | Jan Ciągliński, „Tanger. 
Bazar”, olej, płótno, 1898, 
wym. 27 x 20 cm
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plam jakże odmienny jest tylko o  dwa lata 
młodszy, spokojny obraz „Sankt Petersburg. 
Newa”. Ekspresjonistyczne i  syntetyczne są 
za to przedstawienia Karlsbadu z  1906  r. 
oraz „Marjino. Biała noc” z  tego samego 
roku. W części obrazów obecna jest swego 
rodzaju melancholia epoki fin de siècle. Jed-
nym z najbardziej chyba osobistych cykli ma-
larskich jest ten z Rosji: „Białe noce”, w tym 
wręcz Vangoghowska: „Marjino. Biała noc” 

z 1907 r. Niewielkich formatów obrazy ema-
nują zarówno pewnością i  siłą przedstawie-
nia tematu, jak i  umiejętnością pokazania 
szerokiej przestrzeni ujętej w małym kadrze.

Niektórym współczesnym krytykom 
sztuki być może obrazy Ciąglińskiego z Afry-
ki czy Włoch wydadzą się zbyt ostentacyjne 
w  swojej radości życia i  narracji artysty-po-
dróżnika. Może widoki Rosji, tak znajome 
malarzowi, mają rys bardziej głęboki i moc-
niej przeżyty, a jednak to widoki Orientu 
budzą największe zainteresowanie widzów. 
Pejzaże afrykańskie czy andaluzyjskie są peł-
ne zachwytu nad życiem światła, zaskakują 
kolorami i  karmią idyllicznymi widokami. 
Warto w tym miejscu wspomnieć np. kolo-
rystycznie ciekawie rozegrany „Krajobraz 
Antekwery” z  1898  r. czy powstały w  tym 
samym roku obraz „Tanger. Noc księżyco-
wa”. Obrazy z podróży do Egiptu, Palestyny, 
Konstantynopola, na Krym i do Tunezji były 
pokazywane w  2008  r. w  Warszawie i  kto 
widział tę wystawę zapewne pamięta, jak ja-
sne i pełne malarskiej czułości były to dzieła. 
Wszystkie prace z  podróży stanowią frapu-
jący zapis przenikania się nowych prądów 
sztuki epoki przełomu XIX i XX w. Obrazy 
powstałe na granicy kultur stanowią połącze-
nie rosyjskiego akademizmu z rewolucyjnym 

4 | Jan Ciągliński, 
„Krajobraz Antekwery”, olej, 
płótno, 1898, wym. 25,3 x 
31,5 cm

5 | Jan Ciągliński, 
„Marjino. Biała noc”, olej, 
płótno, 1906, wym. 25 x 
33 cm
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impresjonizmem, a może nawet zapowiadają 
nadchodzącą lada chwila zupełnie nową bu-
rzę w sztuce: abstrakcjonizm.

Wnioski te nie odbiegają mocno od wy-
powiedzi krytyków, które napotkać można 
w  literaturze przedmiotu. Interesująca jest 
zamieszczona w  polonijnej gazecie relacja 
z  1914  r. o  petersburskiej pośmiertnej wy-
stawie obrazów Ciąglińskiego. W tej relacji 
redaktor dokonuje analizy postawy „impre-
sjonistycznej” malarza, podkreślając jego 
wyjątkowość w  kwestii unowocześniania 
tradycji, z której wyszedł: „W doktrynie im-
presjonizmu znajdzie poparcie wymagań swe-
go instynktu: negację kompozycji i beztemato-
wość. Zostanie tylko wrażenie, to jest impuls do 
uplastycznienia podszeptów natchnienia; […] 
Cała twórczość ograniczy się do chwytania mo-
mentów nieskończenie drobnych, jak frazesy 
Wagnera w dwóch, trzech taktach” (Wiesław 
Juszczak, Malarstwo polskiego modernizmu, 
Gdańsk 2004, s. 202). W dalszej kolejności 
krytyk analizuje istotę impresjonizmu i nie-
impresjonistyczne postępowanie Ciągliń-
skiego: „[…] cała przyroda zlewa się w jedną 
całość usprawiedliwiającą »jedność kolorytu« 
i dewizę: »przedmiot nie istnieje« – nie ma 
w  obrazach Ciąglińskiego właściwego impre-
sjonizmu” (tamże). I w tym malarz pozosta-
wał zdecydowanie daleko od Paryża, choć 
określany jest przez Rosjan wielokrotnie jako 
pionier impresjonizmu. Przyjąć można, że 
jego twórczość była raczej mostem pomiędzy 
różnymi koncepcjami sztuki.

Jana Ciąglińskiego, obywatela rosyjskie-
go, ale jednak emigranta mówiącego do 
swych uczniów z  akcentem lub wprost po 
polsku, grywającego namiętnie Chopina, 
przyjaźniącego się z  wybitnymi muzykami, 
wędrującego po bezdrożach Krymu i Anda-
luzji, można jeszcze uznać za karmiącego się 
wzniosłymi ideami, późnoromantycznego 
artystę, który przeżywał świat intensywnie, 
melancholijnie i po turnerowsku badał język 
żywiołów.

Warto zwrócić uwagę na jeden zapo-
mniany aspekt działalności twórcy. Ten 
uczeń mistrzów tradycyjnego malarstwa 
rosyjskiego sam stał się cenionym pedago-
giem-mistrzem oraz rozpoznawalną posta-
cią elit artystycznych Petersburga. Uho-
norowany tytułem akademika, realizował 
karierę profesora, co nie oznaczało, że za-
mykał się jedynie w  rosyjskim środowisku. 

Za życia miał wystawy w różnych częściach 
Europy: w Berlinie, Rzymie, Paryżu, a także 
w Polsce. Nie napisał żadnego podręcznika 
ani pamiętnika, jednak jego myśl o  malar-
stwie zachowała się dzięki bratu Józefowi 
oraz uczniowi Aleksandrowi Rubcowowi, 
którzy spisali jego uwagi. Stąd wiemy, że 
malarz wymagał od swoich uczniów posta-
wy skrajnej pracowitości i całkowitego zaan-
gażowania w sztukę: „Nieuchwytny powiew 
piękna zdobywa się tylko za cenę strasznych 
wysiłków” (Jan Ciągliński. Polski impresjo-
nista. Prace z kolekcji Lwowskiej Narodowej 
Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego, Sopot 
2017, s. 126-127).

6 | Jan Ciągliński, 
„Marjino. Przed pałacem”, 
olej, płótno, 1906, wym. 
24,8 x 33,3 cm

7 | Jan Ciągliński, 
„Karlsbad”, olej, płótno, 
1906, wym. 25,7 x 34 cm
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Równocześnie Ciągliński wierzył w  na-
tchnienie i  postrzegał je jako siłę ułatwiają-
cą pracę. Mówił także o  pracy wewnętrznej 
nad sobą, wprost ubierając te rady w  słowa 
o  odwadze i  wielkości duszy. Szanował gra-
nice poznania zasad tworzenia i  namawiał 
do prawdziwości, bezpośredniości przekazu 
w obrazie oraz do interpretacji natury. Ponad 
wszelki trud związany z  zawodem wybijała 
się jego afirmacja powołania malarskiego: 
„Jeszcze raz się na świat urodzić – i jeszcze raz 
być malarzem” (tamże).

Jak niejeden twórca swej epoki Ciągliński 
skłaniał się ku idei korespondencji sztuk i jak 
wielu innych malarzy otaczał się poezją i mu-
zyką. Muzyka inspirowała go wyjątkowo sil-
nie, w równej mierze, co światło i kolor. Mo-
tyw muzyczny przewijał się bezpośrednio 
w  jego twórczości. Ciągliński był autorem 
portretów pianistów i kompozytorów, m.in. 
Chopina, Rachmaninowa i swego przyjaciela 
Józefa Hofmanna. Artysta często porówny-
wał działanie malarskie do tworzenia utwo-
ru muzycznego. Zwracał uwagę na znaczenie 
ciszy, od której powstaje muzyka: „Muzyka 
zaczyna się po północy. Kiedy wszystko za-
śnie, wtedy zaczyna się muzyka. Blask słońca, 
turkotanie kół, szczekanie psów przeszkadza 

muzyce” (tamże). Interesujące uwagi malarza 
można podsumować syntetyzującym całość 
zdaniem: „Będąc najsubtelniejszym artystą, 
trzeba być rzemieślnikiem” (tamże). Pokora 
w tworzeniu, trud pracy w plenerze, a zara-
zem odwaga poszukiwań i otwarcie na świat 
były dewizą tego pejzażysty.

Literatura omawiająca twórczość mala-
rza nie jest zasobna, ale zainteresowanych 
tematem odsyłam do opracowań, z którymi 
warto się zapoznać, np. z  esejem Marii Gó-
renowicz Malarz i  pedagog. Jan Ciągliński 
w Petersburgu (w: Stan badań nad wielokul-
turowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospo-
litej, t. 2, Białystok 2010), a także z  bogato 
ilustrowanym katalogiem wystawy „Orienta-
lizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce 
w XIX i I połowie XX wieku” i katalogiem 
towarzyszącym sopockiej wystawie. Bez wąt-
pienia jednak najciekawszą publikacją o ma-
larzu jest wyżej już wspomniany zapis rad 
pedagogicznych artysty dokonany przez jego 
ucznia. Książka Jan Ciągliński: Zasady, życie, 
puścizna (Warszawa 1937) pozostaje białym 
krukiem wśród opracowań dotyczących tego 
malarza.

Agata Jóźwiak

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

8 | Jan Ciągliński, 
„Marjino. Biała noc”, olej, 
płótno, 1907, wym. 26,5 x 
33,5 cm

(reprodukcje: Agata Jóźwiak)
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bowiem o  wyeksponowany na wyso-
kim brzegu Dniepru, w pobliżu góry 
Zamkowej, gmach męskiego gimna-
zjum. Szybko, bo w ciągu roku, stanął 
masywny piętrowy budynek z central-
nym ryzalitem, dekorowanym gzym-
sami i boniowaniem. Główne wejście 
podkreślały dwie zakotwiczone w mu-
rze latarnie – pozostały ich ozdobne 
żelazne uchwyty. 1 listopada 1891  r. 

szkoła została otwarta. W  1931  r. 
dobudowano drugie piętro, dostoso-
wując je ściśle do zastanej architektu-
ry. Zasłonięty z czasem przez drzewa 
gmach (obecnie szkoła muzyczna, ul. 
Bajdy-Wiśniowieckiego 6) przestał 
być jednak dominantą miejskiego 
krajobrazu.

Jesienią 1903  r. Horodecki, na 
wniosek rady miejskiej, zaprojektował 

Horodecki w Czerkasach
.........................................................................................................................................

Najbardziej znanym dzie-
łem polskiego architekta 
Władysława Horodec-
kiego jest tzw. Dom pod 

Chimerami, który w  latach 1901- 
-1903 zbudował dla siebie w Kijowie; 
obecnie pełni on funkcję reprezenta-
cyjnej rezydencji prezydenta Ukra-
iny. Horodecki, urodzony w  1863  r. 
w Szołudkach koło Niemirowa na Po-
dolu, po ukończeniu petersburskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w  1890  r. 
zamieszkał w Kijowie i tu zrealizował 
projekty najistotniejsze (zob. „Spo-
tkania z  Zabytkami”, nr 12, 2003). 
Jego szybko rosnąca pozycja zawo-
dowa sprawiła jednak, że wykonywał 
zamówienia, prywatne i  rządowe, na 
rozległym terytorium ówczesnego 
Imperium Rosyjskiego, od Wołynia 
po Kaukaz. Sporo budował również 
w  stronach rodzinnych, na Podo-
lu (zob. „Spotkania z  Zabytkami”, nr 
5-6, 2014), ale najwięcej – poza Kijo-
wem – zaprojektowanych przez Ho-
rodeckiego obiektów zobaczyć może-
my w Czerkasach nad Dnieprem, 200 
km w dół rzeki od ukraińskiej stolicy.

Czerkasy, niegdyś miasto Rzeczy-
pospolitej o  bogatej, burzliwej histo-
rii, po rozbiorach egzystowało jako 
siedziba powiatu guberni kijowskiej. 
Ożywienie przyniosła dopiero budo-
wa w  1876  r. linii kolejowej, co spo-
wodowało rozwój przemysłu i  szybki 
wzrost liczby mieszkańców. Miasto 
zaczęło się budować niemal od nowa, 
przyciągając architektów. Horodec-
kiego zaprosił tu w  1890  r. poznany 
w  Kijowie Rudolf Hammer, dyrek-
tor miejscowej cukrowni i wpływowy 
członek rady miejskiej. Już pierwsze 
zamówienie było prestiżowe, chodziło 

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

1 | Gimnazjum męskie w Czerkasach 
na pocztówce z początku XX w.

2 | Gimnazjum żeńskie na pocztówce  
z początku XX w. 2

1
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Władysław Horodecki to po-
stać w Czerkasach i znana, i ceniona. 
Większość jego budowli zaliczono 
do najcenniejszych zabytków, ozna-
czonych opisowymi tablicami w  mo-
siężnych ramach. Poświęcono mu też 
gablotę w  Muzeum Krajoznawczym, 
pokazując zdjęcia, projekty i  doku-
menty. W 2013 r. na fasadzie dawne-
go gimnazjum żeńskiego odsłonięta 
została pamiątkowa tablica z  ukraiń-
skim napisem o  treści: „Umieszczono 
na cześć architekta W. Horodeckiego 
z  okazji jego 150 rocznicy [urodzin]. 
1863 1930”. Wizerunkowi architek-
ta towarzyszy jaszczur, nawiązują-
cy do zoologicznych fascynacji, naj-
pełniej wyrażonych w  Domu pod 
Chimerami.

Kolejna realizacja Horodeckie-
go w  Czerkasach to zbudowane 
w  1909  r. hale targowe z  szerega-
mi sklepów otwartych na zewnątrz. 
Ocalała tylko mocno zniszczona hala 
rybna, skryta na zapleczu nowych 
bloków przy ul. Kreszczatik 190. Ścia-
nę szczytową zdobi ceglana dekora-
cja z  datą i  napisem „Rybnyj riad”. 
W  piwnicach tej oraz sąsiedniej hali 
mięsnej (teraz już nieistniejącej) znaj-
dowały się lodownie. Obecnie obiekt 

należy do uniwersytetu, pełniąc funk-
cje gospodarcze.

W 1911  r. polski architekt otrzy-
mał szczególne urzędowe zlecenie. 
Dla uczczenia pięćdziesięciolecia 
zniesienia w  Rosji pańszczyzny pod-
jęto w  guberni kijowskiej (podobnie 
jak w innych) akcję stawiania pomni-
ków cara Aleksandra II, „wyzwolicie-
la włościan”. Jeden z nich ulokowano 
w centrum Czerkas, na skrzyżowaniu 
ulic Smilańskiej i  Staroczehryńskiej, 
przemianowanej z  tej okazji na Alek-
sandrowską (obecnie Szewczenki). 
Horodecki zaprojektował podstawę 
i  cokół, na którym ustawiono seryj-
nie produkowane popiersie. Zgodnie 
z  oficjalnymi zaleceniami napisy mu-
siały być pozłacane… Pomnik został 
zburzony w 1917 r., ale rzeźba zacho-
wała się ponoć w  magazynach Mu-
zeum Krajoznawczego. Horodeckie-
mu przypisywane jest też autorstwo 
projektu publicznej szkoły żydowskiej 
(Talmud-tory), otwartej po 1910  r. 
przy Kreszczatiku 214, typowo rosyj-
skiego budynku z  ceglaną dekoracją 
fasady.

Przy tej samej, reprezentacyj-
nej ulicy, pod numerem 251, na 
rogu Smilańskiej, stanął w  1914  r. 

z  kolei państwowe gimnazjum żeń-
skie (ul. Smilańska 33), które ukoń-
czone zostało dwa lata później. Wy-
korzystując powierzchnię działki, 
zestawił dwa piętrowe skrzydła pod 
kątem 90° i  złączył je klasycystycz-
nym ryzalitem w  formie rzekomego 
portyku z  doryckimi pilastrami. Na 
fryzie z  tryglifami i  metopami oparł 
fronton z  dwugłowym orłem car-
skim w  tympanonie. Orzeł wpisany 
w trójkąt miał nietypowo wydłużone 
skrzydła. By nawiązanie do antycznej 
świątyni było pełniejsze, szczyt, na-
rożniki, a nawet krawędzie dachów 
ozdobiły akroteriony. Klasycyzm ten 
został swoiście zaadaptowany w  cza-
sach sowieckich, gdy w 1935 r. w bu-
dynku ulokowano Pałac Pionierów. 
Orła zastąpiła czerwona gwiazda, te-
raz już usunięta. Greckie wizerunki 
zasłonięto betonowymi płytami z po-
dobiznami chłopców grających na 
trąbkach i  dziewcząt – na werblach. 
Są też dwaj aktywiści, unoszący ręce 
w  komsomolskim pozdrowieniu 
„bądź gotów”. Czy pod nimi prze-
trwały płaskorzeźby Horodeckiego, 
dowiemy się dopiero po gruntownym 
remoncie bardzo teraz zaniedbanej 
budowli.

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

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

3 | Tablica 
pamiątkowa 
Horodeckiego na 
fasadzie dawnego 
gimnazjum 
żeńskiego

4 | Targowa hala 
rybna

.............................
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najważniejszy z  czerkaskich gma-
chów Horodeckiego i  zarazem jeden 
z ciekawszych (czy może – dziwniej-
szych) w jego dorobku. Nowa siedzi-
ba miejskiego Banku Komercyjnego 
(Społecznego) powstała z okazji pięć-
dziesiątej rocznicy założenia tej insty-
tucji. Stylem dominującym w  eklek-
tycznej budowli jest secesja, najlepiej 

widoczna w  rozwiązaniu wejścia 
służbowego od strony Kreszczatiku 
i  mansardowych okien, elementach 
dekoracji fasady i  balustradach bal-
konów. Fasadę dynamizują trzy pseu-
doryzality, dwa węższe z  mansarda-
mi i szeroki, czteroosiowy, z rzymską 
cyfrą „L” w  zwieńczeniu, oflankowa-
nym datami 1864 i 1914. Dodatkowy 

element ozdobny stanowią ornamen-
ty z  ciemnoniebieskich płytek cera-
micznych. Najbardziej efektowny 
jest narożnik z  dawnym wejściem do 
głównej sali banku. Uniesiony pół-
koliście ponad poziom dachu gzyms 
tworzy tu i  okala trzecią, nietypo-
wą mansardę, którą wieńczy smukła 
paraboidalna bania ze stożkowym 
wierzchołkiem. Wspomniane wejście 
boczne, prowadzące obecnie do re-
dakcji gazety „Czerkaski Kraj”, to se-
cesja wręcz ostentacyjna. Wewnątrz 
warto obejrzeć poręcze schodów. Bu-
dynek wykorzystywany jest obecnie 
przez wielu użytkowników, znajduje 
się tu także apteka-muzeum.

W drodze powrotnej do Kijo-
wa trzeba się zatrzymać w  oddalo-
nej o 30 km od Czerkas wsi (niegdyś 
miasteczku) Moszny, by zobaczyć je-
dyny istniejący drewniany budynek 
projektu Horodeckiego. Właściciel-
ką tutejszego majątku była Katarzyna  
Bałaszowa, żona Mikołaja, dla które-
go architekt pracował m.in. w  Rach-
nach Lasowych, gdzie niedaleko pała-
cu wzniósł kaplicę-mauzoleum. Bała-
szowa, znana filantropka, postanowiła 
ufundować szpital na 40 łóżek. Znany 
dziś tylko z projektu parterowy, trzy-
nastoosiowy pawilon główny został 
oddany do użytku w 1894 r. (na jego 
miejscu stoi współczesny szpital). Za-
chowany dom lekarza z  bogato zdo-
bionym gankiem datowany bywa do-
piero na rok 1909, ale nie jest to pew-
ne z powodu braku dokumentów.

Jarosław Komorowski

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

5 | 6 | Siedziba Banku 
Komercyjnego (5) i wejście 
służbowe do banku (6)

7 | Dom lekarza w Mosznach

(zdjęcia: 3-7− Jarosław 
Komorowski)

..................................................
5

7
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w  Poznaniu. Jak podkreślał autor: 
„Bracia czescy znaleźli w  Wielkiejpol-
sce drugą ojczyznę. Przyczyniły się nie-
zawodnie w  znacznej części do dobre-
go ich przyjęcia, wrodzona narodowi 
naszemu gościnność, wspomnienia na 
dawniejsze stosunki Czech z  Polską, 
ale nade wszystko niewykorzeniony 
z dawniejszych czasów husytyzm w tej 
prowincji”. Dlatego też najważniejszą 
datą w dziejach Koźminka stał się rok 
1555, rok synodu generalnego braci 
czeskich i  polskiego kościoła kalwiń-
skiego, który odbył się w koźmińskim 
kościele. 

O kościele w  Koźminku, a także 
o miasteczku możemy dowiedzieć się 
z  artykułu zamieszczonego w  „Tygo-
dniku Ilustrowanym”. Czytamy tam 
m.in.: „W  r. 1369 Kaźmirz Wielki 
darował je wraz z okolicznemi wsiami 

sławnemu Bartoszowi z  Wissenburga, 
czyli Więcburga Odolanowskiemu, sta-
roście kujawskiemu, głośnemu w  dzie-
jach rycerzowi, który za króla Ludwi-
ka stał na czele stronnictwa usiłującego 
wprowadzić napowrót Piastów na tron 
polski. Znakomity ten możnowład-
ca miał wystawić w  Koźminku zamek 
obronny, po którym ślady fundamen-
tów na wzgórzach ku zachodowi od 
kościoła dotąd są widoczne. Jemu także 
bezwątpienia winien założenie swoje 
i  kościół parafialny, który według akt 
miejscowych istniał już około  r. 1400. 
Po nim przed rokiem 1496 właścicie-
lem miasta był Jan Ostroróg, generał 
wielkopolski, zmarły w  r. 1499, któ-
rego syn Stanisław, kasztelan, później 
wojewoda kaliski robił działy co do 
Koźminka z  rodzonym bratem swoim 
Wacławem, w roku 1541. Syn zaś tego 
ostatniego Jakub, generał wielkopolski, 
zmarły w  roku 1568, przyjąwszy wy-
znanie braci czeskich, oddał w r. 1553 
rzeczony kościół ze wszelkiemi fun-
duszami swoim współwiercom. Była 
to najświetniejsza epoka tego miasta, 
posiadało ono bowiem wtedy znacz-
ną fabrykę pasów srebro i  złotolitych. 
Szczególnie zaś słynęło szkołą wyższą, 
utrzymywaną przez braci czeskich, 
w  której między innemi kształciła się 
ich młodzież do stanu duchownego 
przeznaczona. Założyli ją jednocześnie 
Ostrorogowie i  zaopatrzyli w  pewne 
fundusze. Z tem wszystkiem te musiały 
być niedostateczne, gdyż w latach 1560, 
1573 i  1582 zbierano na utrzymanie 
szkoły w  Koźminku składki pomiędzy 

Koźminek
..............................................................................................................................................

Koźminek w  pow. kaliskim 
to obecnie wieś, ale do 
1870  r. miał status mia-
sta. Do dziś to dawne mia-

steczko zachowało oryginalny, loka-
cyjny układ urbanistyczny, z rynkiem 
i  towarzyszącym mu placem oraz za-
bytkowymi obiektami sakralnymi 
i  świeckimi. Znajduje się wśród nich 
jeden z  piękniejszych w  Wielkopol-
sce zespół dworsko-parkowy oraz wie-
le interesujących dziewiętnastowiecz-
nych kamienic.

Z racji wydarzeń związanych 
z  obecnością braci czeskich w  Koź-
minku, na jego historię zwrócono 
uwagę już na początku XIX  w. Mia-
steczko było wielokrotnie wymienia-
ne w  publikacji Józefa Łukaszewicza 
pt. O kościołach Braci Czeskich w daw-
nej Wielkopolsce, wydanej w  1835  r. 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

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

1 | Widok kościoła w Koźminku na drzeworycie 
Alfreda Karmańskiego wg rysunku Stanisława 
Barcikowskiego z 1865 r. („Tygodnik 
Ilustrowany”, t. XI, nr 286, 1865, s. 100)

2 | Obecny widok kościoła od strony założenia 
parkowego 

3 | Fasada kościoła1
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(Kościół parafialny w  Koźminku, „Ty-
godnik Ilustrowany”, t. XI, nr 286, 
1865). Szkoła przestała istnieć w Koź-
minku wraz ze zborem w XVII w., na-
tomiast kościół do dziś pozostaje naj-
ważniejszym obiektem architektury 
w mieście, a jego wygląd, prezentowa-
ny na rycinie w  „Tygodniku Ilustro-
wanym”, zachował się niemal w  nie-
zmienionym stanie. 

Po przejęciu przez braci czeskich 
kościół w  Koźminku uposażony zo-
stał w  1591  r. przez wnuków Jaku-
ba − Sędziwoja, Stanisława i  Jana 
Jakuba, i  pozostawał w  rękach pro-
testantów do około 1620 r., kiedy 
to świątynię przejęli katolicy, a zbór 
protestancki został „rozproszony”. 
Jeszcze w  XVII  w. kościół składał się 
tylko z  niższej części, a w  XVIII  w. 
dostawiono wyższy korpus nawowy 
z  sygnaturką i  przebudowano star-
szą nawę. W XIX  w. proboszcz ko-
ścioła, ks. Paweł Maliński, z własnych 
środków wybudował nową plebanię, 
zakupił organy oraz wyremontował 
świątynię. Sfinansował też pokrycie 
jej dachem i wymianę kamiennej po-
sadzki. W drugiej połowie XIX w. te-
ren kościoła otoczony został murem, 
wybudowano nową dzwonnicę oraz 

rozbudowano plebanię. Uszkodzo-
na w  trakcie działań pierwszej woj-
ny światowej wieża została w  okre-
sie dwudziestolecia odrestaurowana. 
Od strony parku dworskiego kościół 
zachował swój wygląd z XIX w. Naj-
starsza część kościoła pochodzi praw-
dopodobnie z XV w., natomiast środ-
kowa z  epoki baroku (po 1709 r.); 
w  tym samym okresie powstała też 
kruchta południowa. W XIX  w. ba-
rokowa kruchta została przebudowa-
na, wieża otrzymała bardziej wysubli-
mowany detal, a oś elewacji frontowej 
dodatkowo podkreślono portalem 
o  klasycyzujących formach i  zegarem 
rozrywającym fryz gzymsu wieńczą-
cego. Po uszkodzeniach powstałych 
w  trakcie pierwszej wojny świato-
wej odtworzony został neobarokowy 
hełm kościoła z  glorietowym zwień-
czeniem i ażurem bariery. 

W latach 1975-1980 prezbiterium 
kościoła w Koźminku poddane zosta-
ło regotycyzacji, z  podkreśleniem ce-
glanych żeber sklepienia. Wyremon-
towano też wnętrze, wprowadzając 
współczesną polichromię, natomiast 
ołtarz główny pochodzi z drugiej po-
łowy XVII w., a znajdujące się w nim 
obrazy − św. Józefa oraz Chrztu 

szlachtą wielkopolską wyznania braci 
czeskich, a i te snadź okazały się niedo-
stateczne, skoro przy końcu XVI stulecia 
zeszła ona na szkołę elementarną…” 

3

2
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rozbudowanym stawem parkowym. 
Dobra koźmińskie od drugiej połowy 
XV w. należały do Ostrorogów herbu 
Nałęcz. W 1614  r. zostały sprzeda-
ne Janowi Grocholskiemu, a następ-
nie ulegały wielokrotnym podziałom 
w ramach kolejnych spadków i sprze-
daży. Obecny dwór wzniesiony został 
prawdopodobnie w  drugiej połowie 
XVIII  w. dla Józefa Kiełczewskiego 
i  jego żony Salomei z  Walewskich. 
Obok dworu w  tym samym cza-
sie wybudowano lamus; rozebrano 

go dopiero w  latach pięćdziesiątych 
XX w. 

W latach 1906-1907 dwór, nale-
żący wówczas do Marii z  Mielęckich 
i Tadeusza Hantke, uzyskał dzisiejszą, 
klasycyzującą formę, powstałą według 
projektu warszawskiego architekta 
Jana Heuricha młodszego. Dobudo-
wano wówczas dwa klasycyzujące por-
tyki kolumnowe w fasadzie i elewacji 
ogrodowej oraz przebudowano bryłę 
obiektu. Mimo dominującej w  dwo-
rze szaty klasycystycznej, w  budyn-
kach w zespole folwarcznym i w ukła-
dzie oficyn położonych bezpośrednio 
obok dworu dominowały elementy 
kostiumu neogotyckiego; do dziś za-
chowała się jedna z oficyn i wozownia 
oraz jeden z  budynków spichlerzo-
wo-folwarcznych. Dwór po przebu-
dowie Heuricha pozostał budynkiem 
harmonijnie zaprojektowanym na 
planie prostokąta, parterowym z pod-
daszem użytkowym i  częściowo pod-
piwniczonym. W rozbudowanej ho-
ryzontalnie bryle dominuje barokowy 
dach mansardowy, kryty dachówką, 
z  drewnianymi lukarnami o  owal-
nych oknach, odtworzonymi w drew-
nianych, neobarokowych formach 
opraw z wolutami i girlandami, zgod-
nie z  oryginalnymi barokowymi roz-
wiązaniami. W  przeważającej części 

Chrystusa, pędzla Józefa Malińskie-
go – powstały w  pierwszej połowie 
XIX w. Obrazy Madonny w sukience 
srebrnej (XVII w.) oraz patrona ko-
ścioła – św. Jana (XVIII w.) znalazły 
się w  ołtarzach bocznych, na ścianie 
szczytowej korpusu barokowego. 

Drugim ważnym zabytkiem Koź-
minka jest zespół parkowo-dworski, 
obejmujący późnobarokowy dwór 
z końca XVIII w. oraz park wraz z po-
zostałościami założenia folwarcznego 
z  XIX w., oddzielony od miasteczka 

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

4 | Fragment wnętrza 
kościoła 

5 | Elewacja ogrodowa 
dworu w Koźminku

6 | Zespół kaplicy 
ewangelickiej 

7 | Fasada kamienicy 
z połowy XIX w. przy 
ul. M. Konopnickiej 
w Koźminku

(zdjęcia: 2-7 − Sebastian 
Wróblewski)

.......................................
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również kondygnację poddasza, do-
świetloną portfenetrowymi oknami 
o  secesyjnych barierach. Cztery ko-
lumny w  porządku jońskim zamykał 
masywny fronton z  rozbudowaną 
partią gładkiego fryzu. W fasadzie 
pojawiły się neobarokowe, uszakowe 
opaski okienne, optycznie dociążone 
zwornikami i po dwa układy lizen to-
skańskich, oddzielających skrajne osie 
elewacji od wyrównanej rytmiki po-
zostałej części fasady. 

Podobnie skomponował Heurich 
elewację ogrodową dworu. Również 
tu wprowadził kostium neobaroko-
wy i konsekwentnie stosował te same 
elementy opraw lukarn oraz detal li-
zen, ale zrezygnował z dekoracyjnych 

opasek okiennych w  parterze. Deli-
katniej operował też klasycyzującym 
detalem tylnego portyku o harmonij-
nym układzie symetrii. Tu kolumny 
jońskie zostały zebrane w pary i prze-
sunięte w  ramach flanek ku bokom. 
Proporcje poszczególnych części roze-
rwanego tympanonu zostały bardziej 
wyważone niż w fasadzie, a centralną 
oś podkreślał dekoracyjny układ se-
cesyjnej bariery balkonu na poddaszu 
i klasycystyczna girlanda wypełniająca 
wnętrze tympanonu. Boczne elewacje 
dworu całkowicie podporządkowano 
celom utylitarnym. Neobarokowe lu-
karny na poddaszu zostały zastąpione 
lukarnami w  typie wolego oka, a de-
tal ograniczono do powtórzenia lizen 
toskańskich z  fasady i  elewacji ogro-
dowej oraz zachowania partii gzymsu 
wieńczącego. 

Dwór wraz z parkiem, który prze-
szedł w  latach 2004-2006 prace re-
nowacyjne, jest własnością gminy 
Koźminek.

Dziedzictwem religijnej różno-
rodności Koźminka jest też kapli-
ca ewangelicka. Po upadku szkoły 
i zboru braci czeskich długo nie było 
budowli, pozwalającej na organiza-
cję struktur niekatolickich, choć już 
w XVIII w. w mieście zaczęli osiedlać 
się protestanci, głównie z  Niemiec, 
ale i ze Szkocji. W 1908 r. na obrzeżu 
Koźminka zbudowana została kapli-
ca, z  salą szkolną i mieszkaniem kan-
tora. Jako materiałów użyto kamienia 
i cegły z rozebranego spichlerza w Na-
kwasinie, dawnego zboru ariańskiego. 
Budynek, o  formach neogotyckich, 
powstał na planie prostokąta, w  czę-
ści sakralnej zaprojektowany jako jed-
noprzestrzenne wnętrze, natomiast 
część mieszkalna zbudowana została 
w układzie dwutraktowym i o dwóch 
kondygnacjach. Kaplica otrzymała 
wysoki szczyt wypełniony lancetowa-
tymi oknami i  dekoracją blendową 
oraz krzyżami odtworzonymi w  tyn-
ku, a część szkolna i mieszkalna − pro-
sty dach dwuspadowy w układzie ka-
lenicowym. Partię kaplicy podkreślo-
no niewielkim ryzalitem oraz szczyto-
wo zwieńczoną kruchtą wychodzącą 
przed fasadę. Oryginalnym elemen-
tem stała się rozeta w centralnej części 

planu budynek jest dwutraktowy. Ten 
tradycyjny dla dworskich założeń re-
zydencjonalnych układ zachowano 
w  środkowej, oznaczonej w  fasadzie 
lekkim ryzalitem części z  portyka-
mi oraz w  częściach korpusu bezpo-
średnio flankującego sień z  klatką 
schodową na poddasze. W dalszych, 
bocznych częściach układ przechodził 
w trzy trakty, z uwagi na wprowadze-
nie kuchni i  sieni bocznych miesz-
czących dodatkowe schody w  trakcie 
środkowym. W pomieszczeniu kuch-
ni i  piwnic wprowadzono sklepienia 
kolebkowe, w  pozostałych pomiesz-
czeniach stropy drewniane. Fasada po 
przebudowie została podporządkowa-
na wyniosłemu portykowi, kryjącemu 
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oraz dwa wysokie okna w  neogotyc-
kich oprawach. Program detalu ele-
wacji części mieszkalnej ograniczono 
jedynie do gzymsu międzykondygna-
cyjnego z  zachowaniem wyrównanej 
rytmiki. Symetria obowiązywała rów-
nież w  elewacji bocznej, gdzie prze-
ślepiono układ okien, aby zachować 
wymogi symetrii kompozycji i  był to 
jedyny poza narożnikowymi lizenami 
element dekoracyjny części mieszkal-
nej. Obiekt służył celom sakralnym 
do przedostatniej dekady XX  w. Od 
tej pory następuje powolny upadek 
budynku, choć w  2017  r. podjęto 
pierwszą próbę zabezpieczenia obiek-
tu przez wprowadzenie nowej kon-
strukcji dachu.

W okresie, kiedy główną świąty-
nię w  Koźminku przejęli bracia cze-
scy, katolicy modlili się w  drewnia-
nym kościółku przy bocznym placu. 
Miał on jednak spłonąć w  czasie po-
żaru miasta w 1809 r. W drugiej po-
łowie XIX w. w Koźminku nastąpiło 
pewne ożywienie gospodarcze i funk-
cjonowały tu ratusz murowany kryty 
dachówką, szkoła, fabryki wyrobów 
bawełnianych oraz fabryki kożuchów, 
obuwia i garnków. W 1860 r. na 1422 
mieszkańców 980 było wyznania 
rzymskokatolickiego, 182 ewangeli-
ków − głównie Niemców i  260 Ży-
dów. Zajmowali się oni rolnictwem 
i rzemiosłem. 

W bocznych ulicach Koźminka 
dobiegających do rynku zachowa-
ło się sporo dawnych kamienic. Są to 
na ogół dwukondygnacyjne obiekty 
o  wydłużonych elewacjach, stosun-
kowo płaskich dachach, symetrycz-
nych fasadach i eklektycznym detalu. 
Najwięcej kamienic pochodzi z  koń-
ca i  przełomu XIX i  XX  w. Jedna 
z nich, powstała w pierwszej połowie 
XIX  w., znajduje się bezpośrednio 
przy zespole kaplicy ewangelickiej, 
ale, niestety, jest ona w  bardzo złym 
stanie technicznym.

Lokalne władze samorządowe 
Koźminka opracowały i  oznako-
wały ścieżki edukacyjne, prezentu-
jące całe historyczne dziedzictwo 
miejscowości. 

Sebastian Wróblewski

Kowal to obecnie miastecz-
ko liczące 3,5 tys. miesz-
kańców, położone 14 km 
na południe od Włocław-

ka, w  bliskim sąsiedztwie lasów i  je-
zior Gostynińsko-Włocławskiego 
Parku Krajobrazowego. Kojarzo-
ny jest głównie z  miejscem urodze-
nia Kazimierza Wielkiego. W cza-
sach Pierwszej Rzeczypospolitej na-
leżał do znaczniejszych grodów na 
Kujawach. Był miastem królewskim, 

funkcjonowały tu cztery kościoły, na 
zamku rezydowali starostowie i  kasz-
telanowie, podpisywano w  nim zna-
czące dla kraju dokumenty, broniono 
go przed różnej nacji najeźdźcami. 
Niestety, jedynym materialnym śla-
dem po tej bogatej przeszłości miasta 
pozostał tylko kościół św. Urszuli.

Pierwsza wzmianka o  Kowa-
lu datowana jest na 20 stycznia 
1185  r. Wtedy to książę mazowiec-
ki i  kujawski Leszek, syn Bolesława 

Kościół 
ufundowany 
przez Kazimierza 
Wielkiego
..........................................................................................................................................
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Mikołaja fundacji monarszej; osta-
tecznie została rozebrana w  1804  r. 
Kościół, który funkcjonował w  mie-
ście co najmniej od 1409 r., nosił 
wezwanie św. Ducha, był kościołem 
szpitalnym, spłonął jednak w 1832 r., 
zresztą wraz z ciałem referendarza sta-
nu – Józefa Glińskiego, i już nie został 
odbudowany. Następną z  kowalskich 
świątyń, św. św. Fabiana i  Sebastiana, 
powstałą na początku XVII w. z fun-
dacji mieszczan i bpa P. Tylickiego, ro-
zebrano w 1824 r. W 1847 r. ks. Józef 
Ostoja-Stobiecki wystawił murowa-
ną kaplicę św. Rocha, którą zburzyli 

hitlerowcy w 1940 r. Na miejscowym 
cmentarzu parafialnym znajduje się 
ponadto neogotycka kaplica grobo-
wa Świętego Krzyża, znanej nie tylko 
na Kujawach rodziny Kretkowskich, 
w  krypcie której złożone są ciała kil-
kunastu jej członków (wcześniej cho-
wani byli w  kościele parafialnym, 
o  czym świadczą m.in. zachowane 
epitafia).

Z tych kilku obiektów sakralnych 
do dnia dzisiejszego zachował się – 
poza kaplicą Kretkowskich – jedynie 
kościół św. Urszuli. Jest on oriento-
wany, usytuowany jednak nie przy 

Kędzierzawego, nadał kanonikom 
katedry włocławskiej dochody ze wsi 
Kowale wraz z  kościołem. Data uzy-
skania praw miejskich nie jest zna-
na. W Rocznikach… Jan Długosz 
podaje, że w  1327  r. Kowal był gro-
dem, a w  dokumentach Władysława 
Łokietka z  lat 1296-1327 zawarta 
jest informacja, że pierwszy kaszte-
lan w  Kowalu pojawił się w  1314  r. 
Miejscowość była usytuowana przy 
trakcie drogowym o  znaczeniu 
państwowo-handlowym.

Ważnym faktem w  historii mia-
sta są narodziny 30 kwietnia 1310  r. 
Kazimierza Wielkiego – ostatnie-
go Piasta na polskim tronie. Fakt ten 
odnotowują kronikarze Jan Długosz 
i Marcin Bielski. W 1543 r. przyszedł 
tu także na świat Piotr Tylicki, póź-
niejszy sekretarz króla Stefana Bato-
rego, referendarz oraz podkanclerz 
koronny za czasów Zygmunta III 
Wazy, a później także biskup kolejno: 
chełmiński, warmiński, kujawski i  na 
koniec krakowski. Z tej racji jego pro-
chy, tak jak Kazimierza Wielkiego, 
spoczywają w katedrze wawelskiej.

Ponowną relokację miasta (na 
prawie chełmińskim) ustanowił król 
Zygmunt I Stary w 1519 r. Ówczesny 
Kowal był siedzibą starostów grodz-
kich, którzy sprawowali władzę ad-
ministracyjną i  sądowniczą na tere-
nie pow. kowalskiego. Wywodzili się 
oni z  takich rodzin, jak: Oporowscy, 
Brudzewscy, Kościeleccy, Działyńscy, 
Przyjemscy, Morsztynowie (w latach 
1658-1672 starostą był Jan Andrzej, 
najwybitniejszy poeta polskiego baro-
ku), Kretkowscy, Zboińscy, Dąmbscy, 
Sokołowscy.

Wraz z  utratą niepodległości 
z mapy miasta zniknął nie tylko kró-
lewski zamek, ale także wiele innych 
budynków, w tym kilka świątyń. Naj-
starsza z nich to kaplica zamkowa św. 

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

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

1 | Kościół św. Urszuli w Kowalu, widok od 
strony południowo-wschodniej

2 | Prezbiterium, w głębi ołtarz główny, po 
lewej stronie popiersie Kazimierza Wielkiego, 
portal z herbem Lubicz bpa Piotra Tylickiego 
i neorenesansowe stalle

3 | Ołtarze Matki Boskiej Różańcowej i św. Józefa 
w nawie głównej oraz krucyfiks na belce tęczowej
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już z  cegły, dzięki wysiłkom parafian 
oraz bpa P. Tylickiego. Wystawiono 
wówczas także wysoką wieżę, zwień-
czoną renesansową kopułą. W 1827 r. 
po uderzeniu pioruna obniżono ją 
o  6 m. Wśród możnych protektorów 
tego kościoła były: Katarzyna Koście-
lecka (związana blisko z  Zygmuntem 
Starym), jej córka Beata, późniejsza 
księżna Ostrogska, oraz druga żona 
Jana Karola Chodkiewicza – Anna.

Kościół jest budowlą późnore-
nesansową z  przekształceniami kla-
sycystycznymi i  bezstylowymi. Jego 
długość wynosi 40,5 m, szerokość – 
21  m, wysokość z  wieżą – 35 m, ku-
batura – 15 446 m³. Po dobudowaniu 
staraniem ks. Konstantego Waber-
skiego w  końcu XIX  w. naw bocz-
nych jest to świątynia bazylikowa, ma 
trójprzęsłowy korpus, z  dwiema ka-
plicami, wewnątrz ośmiobocznymi, 
na zewnątrz pięciobocznymi. W  pre-
zbiterium i  absydzie jest sklepienie 
krzyżowo-żebrowe (neogotyckie), 
w  nawie głównej i  nawach bocznych 
– krzyżowe o łuku spłaszczonym, na-
tomiast w starej zakrystii (północnej) 
− sklepienie kolebkowe z  lunetami, 
a w  loży kolatorskiej nad zakrystią – 
kolebkowo-krzyżowe, silnie spłasz-
czone. Okna są zamknięte półkoli-
ście i  bardzo rozglifione do wnętrza. 
W prezbiterium znajdują się tylko po 

stronie południowej, zaś w  absydzie 
wypełnione są witrażami z motywami 
eucharystycznymi. W nawie głównej 
zostały zamurowane do ⅓ wysokości.

Portal do starej zakrystii jest nie-
wysoki, ujęty uproszczonymi pila-
strami, wspierającymi gzyms i  fryz 
oraz stiukowe, wolutowe zwieńczenie, 
w  którym znajduje się herb Lubicz 
bpa P. Tylickiego. Drzwi do tej zakry-
stii, wykonane z metalu i okute skośną 
kratą, najprawdopodobniej pochodzą 
z  XVI  w. Metalowa ozdobna krata 
z XVII w. znajduje się też w arkadzie 
kaplicy północnej, dawniej prywat-
nej i dlatego zamykanej, niedostępnej 
dla wszystkich. Przestrzeń pomiędzy 
nawą główną a kruchtą, znajdującą 
się pod wieżą, zamyka neobaroko-
wa kuta krata wykonana na początku 
XX w. w zakładzie Józefa Skrobeckie-
go z Włocławka.

Na zewnątrz kościół jest opięty 
skarpami o  jednym uskoku. Dachy, 
dawniej pokryte dachówką, teraz 
mają pokrycie z  blachy, nad głów-
nym korpusem są dwuspadowe, nad 
absydą półstożkowe, nad kaplicami 
trójspadowe, a nad zakrystią pulpi-
towe. Od 2017 r., dzięki staraniom 
ks. proboszcza Piotra Głowackiego 
i  dofinansowaniu z  MKiDN, prowa-
dzone są prace zmieniające poszycie 
dachowe z  blachy szwedzkiej na bla-
chę miedzianą. Wieża w narożach za-
chodnich ujęta jest dwoma dwusko-
kowymi skarpami, pokryta hełmem 
z 1829 r. w formie obelisku na wyso-
kim, czworobocznym postumencie. 
Hełm pokryto łuską z blachy miedzia-
nej w  1996  r. z  inicjatywy ks. Hen-
ryka Ambroziaka (Katalog zabytków 
sztuki w  Polsce. Dawne województwo 
bydgoskie. Włocławek i  okolice, pod 
red. T. Chrzanowskiego i M. Kornec-
kiego, t. XI, z. 18, Warszawa 1988, 
s. 140-146).

Wnętrze kościoła ma wystrój ba-
rokowy z  elementami klasycystycz-
nymi, neorenesansowymi i  eklek-
tycznymi. Znajduje się w nim osiem 
ołtarzy, w  tym pięć barokowych 
z  XVIII  w., dwa eklektyczno-klasy-
cystyczne z XIX w. (w nawach bocz-
nych) i  jeden neorenesansowy z  po-
łowy XIX  w., usytuowany w  loży 

rynku, lecz w  północno-wschodniej 
części grodu, bliżej wcześniej tu ist-
niejącego ośrodka lokacyjnego, do 
dziś zwanego Starym Miastem. We-
dług tradycji kościół fundował Ka-
zimierz Wielki. Początkowo skła-
dał się z  murowanego prezbiterium 
i północnej zakrystii oraz drewnianej 
nawy głównej. Po pożarze, który go 
strawił w  1600 r., został odbudowa-
ny w  latach 1604-1608, całkowicie 

4 | Obraz „Św. Franciszek” w kaplicy północnej

5 | Manierystyczny obraz „Matka Boska 
z Dzieciątkiem” w ołtarzu w nawie północnej

...............................................................................
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retabulum znajdują się uszaki z  mo-
tywami arabeskowo-groteskowymi, 
z figurkami puttów. Spiralne kolumny 
podtrzymują belkowanie, na skrajach 
którego ustawione są ponadnaturalnej 
wielkości owoce pinii. W szczycie oł-
tarza znajduje się okrągły obraz „Serce 
Jezusa” z początku XX w., w złoconej 
ramie ozdobionej płaskorzeźbionymi 
liśćmi akantu. Przed ostatnią konser-
wacją na tzw. zasuwie umieszczony 
był obraz „Ukrzyżowanie Chrystusa” 
z XX w., obecnie jest on wymontowa-
ny, odnowiony i zawieszony na połu-
dniowej ścianie nawy głównej.

Pozostałe ołtarze barokowe nawią-
zują stylem do ołtarza głównego, choć 
są mniej rozbudowane. W ołtarzu 
bocznym po stronie ewangelii (lewej) 
znajduje się duży obraz „Matka Boska 
Różańcowa” (druga połowa XIX w.) 
i wyżej mniejszy „Matka Boska Łaska-
wa”. Po stronie prawej większy obraz 
przedstawia św. Józefa, mniejszy Zwia-
stowanie NMP. W kaplicy północnej 
w  centrum ołtarza, w  złoconej ramie 
o  zwieńczeniu wolutowym umiesz-
czony jest olejny obraz św. Franciszka 
pędzla Pawła R. Ciesielskiego (1849- 
-1910), przedstawiający biedaczynę 
z Asyżu na górze Alwerni w momencie 
otrzymania stygmatów Męki Pańskiej. 

W antepedium na płótnie znajduje 
się namalowane tondo z Matką Boską 
Różańcową, św. Katarzyną Sieneńską 
i św. Dominikiem, u stóp którego leży 
pies z  gorejącą pochodnią w  pysku. 
W bocznych niszach stoją późnoba-
rokowe rzeźby, przedstawiające pełne 
postacie dwóch świętych: Katarzyny 
Aleksandryjskiej i Barbary.

W centrum późnobarokowego 
ołtarza ustawionego w  kaplicy połu-
dniowej umieszczony jest współcze-
sny obraz „Matka Boska Częstochow-
ska”, a pod nim na czerwonym suknie 
wyeksponowano liczne wota. Antepe-
dium stanowi obraz w złoconej ramie 
przedstawiający trzy sceny z  męczeń-
stwa i  śmierci św. Barbary. Podobnie 
jak w  ołtarzu z  kaplicy północnej, 
znajdują się tu także dwie rzeźbione 
pełne postacie (wykonane w  końcu 
XVIII w.), jednak brak atrybutów 
uniemożliwia ich identyfikację.

Bardzo cenny jest obraz „Matka 
Boska z  Dzieciątkiem”, który obecnie 
znajduje się w  eklektyczno-neoklasy-
cystycznym ołtarzu z wtórnie zamon-
towanymi elementami barokowymi, 
usytuowanym w  nawie północnej. 
Dawniej otaczany był szczególnym 
kultem. Ma on cechy manierystycz-
ne, oprawiony jest w  półkoliście za-
mkniętą ramę. Centralne miejsce 
zajmuje postać Marii trzymającej na 
kolanach Dzieciątko Jezus, a nad nią 
symetrycznie po obu stronach znajdu-
ją się dwaj aniołowie podtrzymujący 
koronę. U  dołu konterfektu ukazane 
są w półprofilu, w pozie modlitewnej 
sylwetki donatorów. Po lewej stronie 
klęczy ze złożonymi rękami Wacław 
Bełdowski, po prawej w  analogicznej 
pozycji jego żona Zofia – fundatorzy 
obrazu i  ołtarza Matki Boskiej Ró-
żańcowej. W drugiej połowie XVII w. 
postacie Madonny i Dzieciątka ozdo-
bione zostały srebrną, trybowaną su-
kienką. Składa się ona z  pięciu czę-
ści: właściwej sukienki, dwóch koron, 
berła i  półksiężyca. Na srebrnej sza-
cie znajduje się ornament roślinno-
-kwiatowy – motyw tulipana, maku 

kolatorskiej nad starą zakrystią – 
obecnie nieużywaną. Ołtarz główny, 
nieznanego wykonawcy, jest drew-
niany i  polichromowany. W wyniku 
prac konserwatorskich, wykonanych 
w  2010  r. przez pracownię D. Horo-
dyskiej-Jaskulak z Poznania, usunięto 
kilka warstw kolejno nakładanych na 
siebie farb, odkryto najstarszą – róż 
wenecki i  w  takiej barwie go odno-
wiono. Kiedy w  latach 2011-2016 
poddano renowacji cztery kolejne 
ołtarze, konsekwentnie zastosowano 
również ten kolor.

Mensę w ołtarzu głównym wymu-
rowano i obłożono współcześnie mar-
murem. Nastawa architektoniczna 
jest trzyosiowa, dwukondygnacyjna, 
ze zwieńczeniem, retabulum podzie-
lone czterema spiralnymi kolumna-
mi na trzy pola. W bocznych niszach 
umieszczone są naturalnej wielkości 
figury świętych, z  lewej św. Piotra, 
z prawej św. Pawła. W centrum ołtarza 
znajduje się obraz „Św. Urszula z To-
warzyszkami”, pochodzący z  począt-
ku XVIII w. (ostatnio poddany reno-
wacji). Po bokach patronki świątyni 
wkomponowano chór aniołów. Ob-
raz ozdobiony jest trybowaną, roko-
kową sukienką ze srebra, pochodzącą 
z drugiej połowy XVIII w. Po bokach 

6 | Neoklasycystyczna ambona i stacja drogi 
krzyżowej

...............................................................................
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Ambonę zamykają dwuskrzydłowe 
drzwi, zdobione złoconymi listwami.

W kościele kowalskim do naszych 
czasów dochowało się siedemnaście 
epitafiów upamiętniających wybitne 
osobistości duchowne i  świeckie. Są 
one poświęcone Kazimierzowi Wiel-
kiemu, błogosławionemu ks.  Domi-
nikowi Jędrzejewskiemu, biskupowi 
Piotrowi Tylickiemu, księżom: Jó-
zefowi Ostoja-Stobieckiemu, Kon-
stantemu Waberskiemu, Walentemu 
i  Alfonsowi Jędrzejewskim, a także 
zmarłym z  rodzin: Bełdowskich, Bi-
lińskich, Głuchowskich, Komeckich, 
Kretkowskich i  Wolickich. Epitafia 
te pochodzą z  różnych okresów, po-
cząwszy od pierwszej dekady XVII w., 
a więc od momentu, kiedy odbudo-
wano po pożarze świątynię w  latach 
1604-1608, aż do lat nam współ-
czesnych. Najstarsze dwa to epita-
fium Hieronima Bilińskiego z  około 
1606  r. oraz epitafium poświęcone 
Zofii i  Wacławowi Bełdowskim, wy-
konane po 1617  r. Oba zresztą wiel-
kością, materiałem użytym do wyko-
nania i wyglądem są do siebie bardzo 
podobne. Teksty łacińskie i  polskie 

kute w marmurze tzw. kapitałą huma-
nistyczną, wzbogacone ornamenty-
ką heraldyczną, oprawione w  bogato 
zdobione kartusze świadczą zarówno 
o  wysokim kunszcie wykonawcy, jak 
i  zasobności fundatorów, miejsco-
wej szlacheckiej elity urzędniczej. Do 
rzadkich obiektów tego typu należy 
zaliczyć również pochodzące z  po-
czątku XIX w. tablice i koronujące je 
frontony z epitafium Agnieszki z hra-
biów Skarbków oraz Macieja Wolic-
kich. Połączenie na owych frontonach 
elementów heraldycznych, symboli 
kojarzonych od wieków ze śmiercią, 
i  wizerunków owadów – znaków in-
nego rodzaju życia, czynią je oryginal-
nymi i interesującymi.

Szacownym, bo przeszło już stulet-
nim, zabytkiem jest również wmonto-
wane w północną ścianę prezbiterium 
popiersie króla Kazimierza Wielkiego 
wraz z usytuowanymi po jego bokach 
dwiema marmurowymi tablicami. 
Wykonał je włocławski artysta-ka-
mieniarz Franciszek Gontarski dla 
uczczenia 600. rocznicy urodzin króla 
(zob. Wojciech Przybyszewski, Wy-
grana bitwa ks. Ignacego Zbirochowi-
cza, „Spotkania z Zabytkami”, nr 3-4, 
2010, s. 70-71).

W kowalskiej świątyni parafialnej 
zachowało się ponadto wiele zabyt-
kowych szat i  paramentów liturgicz-
nych, np. złocona monstrancja z prze-
łomu XVII i  XVIII  w. sygnowana 
przez Zygfryda Oernstera z Gdańska, 
stalle z początku XX w. czy też stacje 
drogi krzyżowej z  początku XX w., 
wykonane przez poznańską firmę Jó-
zefa Szpetkowskiego.

Warto zatem, przemieszczając 
się chociażby autostradą A1, zjechać 
z niej na węźle Kowal, aby obejrzeć to, 
co zostało z dawnej świetności miasta. 
Będąc zaś w miejscu urodzenia Kazi-
mierza Wielkiego, koniecznie trze-
ba zobaczyć największy jednobryło-
wy pomnik z  granitu w  Polsce (wraz 
z cokołem 7 m) przedstawiający tego 
władcę, a wykonany przez Tadeusza 
Biniewicza, prywatną Galerią Kujaw-
ską, oraz przekonać się, że Kowal aspi-
ruje do miana miasta-ogrodu.

Arkadiusz Ciechalski

i cynii. Korony, półksiężyc oraz moty-
wy kwiatowe dodatkowo pokryte zo-
stały złotem.

Dopełniając opisu dodajmy, że 
w  eklektycznym ołtarzu znajdującym 
się w  nawie południowej wstawiony 
jest współczesny obraz „Jezus Miło-
sierny”, a w neorenesansowym ołtarzu 
z połowy XIX w., ustawionym w loży 
kolatorskiej nad północną zakrystią, 
znajduje się obraz „Św. Jadwiga”, uka-
zujący świętą podczas ofiarowania 
jałmużny.

Z innych ciekawych obiektów znaj-
dujących się w  kowalskim kościele, 
poddanych w  ostatnich latach reno-
wacji w tej samej poznańskiej pracow-
ni, należy wymienić neoklasycystycz-
ną ambonę z  początku XIX w., krzyż 
procesyjny z końca XVII w. i krucyfiks 
z drugiej połowy XIX w., zamontowa-
ny na belce tęczowej. Ambona, usytu-
owana przy pierwszym filarze w nawie 
północnej, ma pięcioboczny korpus, 
ujęty żłobionymi do połowy pilastrami 
i zakończony profilowanym gzymsem, 
który znajduje się także na baldachi-
mie. Zarówno korpus, jak i baldachim 
na dole ozdobione są lambrekinem. 
W gzymsach występuje motyw uskrzy-
dlonych złoconych główek aniołów 
i palmet. Na podniebieniu umieszczo-
ne jest płaskorzeźbione wyobrażenie 
gołębicy, symbolu Ducha Świętego. 

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

7 | Popiersie Kazimierza Wielkiego autorstwa 
Franciszka Gontarskiego

(zdjęcia: Arkadiusz Ciechalski)

................................................................................
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ufundowana w 1897 r. przez Towarzy-
stwo Miłośników Historii i Zabytków 
Krakowa, wmurowana w  ścianę Bar-
bakanu od strony ul. Szpitalnej mar-
murowa tablica z  inskrypcją o  nastę-
pującym brzmieniu: „Dnia 22 czerw-
ca 1768 roku Marcin Oracewicz miesz-
czanin i  pasamonik krakowski strza-
łem z murów miasta zabił pułkownika 
rosyjskiego, skutkiem czego Rosjanie 
dnia tego od miasta odstąpili” (Adam 
Chmiel, Marcin Oracewicz. Miesz-
czanin krakowski, Kraków 1897, s. 3). 
Choć podanie, które posłużyło do 
ułożenia treści inskrypcji okazało się 
nie do końca prawdziwe – dowodzący 
bowiem atakiem podpułkownik Bock 
został wówczas ranny, a nie zabity – 

Oracewicz, znany jako dobry strze-
lec, niewątpliwie mógł się odznaczyć 
w obronie Baszty Pasamoników poło-
żonej w  najbliższym sąsiedztwie Bra-
my Floriańskiej. Waleczny pasamonik 
doczekał się w Krakowie również nie-
wielkiego pomnika. Popiersie owo, 
wykonane przez znanego krakowskie-
go rzeźbiarza Michała Stefana Korpa-
la (1854-1915) najprawdopodobniej 

w 1890 r., z przeznaczeniem do wspo-
mnianej baszty, ustawione ostatecznie 
zostało w 1910 r. w Parku Strzeleckim 
przed frontem budynku Celestatu 
(Dzieje Krakowa, red. Janina Bienia-
rzówna, Jan M. Małecki i  Józef Mit-
kowski, t. 2, Kraków w  wiekach XVI-
-XVIII, Kraków 1984, s. 550; Elżbieta 
Lang, Pędzlem i  dłutem. Korpalowie, 
Kraków 2011, s. 17).

Krakowskim szlakiem 
konfederatów barskich

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

Konfederacja barska – zbroj-
ny ruch szlachty w obronie 
wiary katolickiej, wolności 
szlacheckich i niepodległo-

ści z lat 1768-1772 – objęła swym za-
sięgiem większość ziem dawnej Rze-
czypospolitej. Jednym z  obszarów, 
który szczególnie ogarnięty został ru-
chem barskim była Małopolska.

Do Krakowa konfederacja, zawią-
zana w lutym 1768 r. w Barze na Po-
dolu, skierowana przeciwko obecnym 
w  kraju wojskom carskim, uległemu 
wobec Rosji królowi Stanisławowi 
Augustowi oraz dysydentom, dotarła 
u schyłku wiosny. 21 czerwca zgroma-
dzona w  dzielnicy Kleparz małopol-
ska szlachta zawiązała konfederację 

wojewódzką, natomiast już nazajutrz 
niewielki oddział rosyjski zaatakował 
miasto od strony Bramy Floriańskiej. 
Atak został odparty dzięki dzielnej 
postawie mieszczan. Jednym z  nich 
był cechmistrz pasamoników Mar-
cin Oracewicz (zm. ok. 1780), któ-
ry według podania celnym strzałem 
pozbawić miał życia dowódcę rosyj-
skiego. Wydarzenie to upamiętnia 

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

1 | 2 | Upamiętnienie 
Marcina Oracewicza 
w Krakowie na tablicy 
umieszczonej na 
murach Barbakanu (1) 
i jego pomnik w Parku 
Strzeleckim (2)

......................................
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Towarzystwo Miłośników Historii 
i  Zabytków Krakowa, z  inicjatywy 
którego umieszczono na krzyżu tabli-
cę z  pamiątkowym napisem. W roku 
następnym, podczas wykopów kana-
lizacyjnych, natrafiono na grób z pię-
cioma szkieletami. Uznano, że były to 
szczątki konfederatów z 1768 r. i prze-
niesiono je do krypty pod kaplicą lo-
retańską w kościele, gdzie spoczywają 
po dzień dzisiejszy. W latach sześć-
dziesiątych XX  w. Rada Narodowa 
miasta Krakowa kilkakrotnie czyniła 
próby likwidacji mogiły konfederatów 
lub przeniesienia jej w  inne miejsce. 
Sprzeciw kapucynów, poparty autory-
tetem wielu krakowskich historyków, 
szczęśliwie doprowadził do zaniecha-
nia tych planów. W czerwcu 1993 r., 
w  225. rocznicę zawiązania konfede-
racji w  Krakowie, staraniem oo. ka-
pucynów, Towarzystwa Ratowania 
Kaplicy Loretańskiej oraz Towarzy-
stwa im J.  Piłsudskiego, na miejscu 
dotychczasowego postawiono nowy 
krzyż z  arma Christi – narzędziami 

Pod koniec lipca wzmocnione siły 
Rosjan otoczyły miasto i  rozpoczę-
ły jego szturm. Na przedmieściach 
rozszalał się pożar, wielu pogorzel-
ców znalazło schronienie w  położo-
nych poza murami miejskimi kościele 
i klasztorze oo. kapucynów. 12 sierp-
nia do kościoła wtargnęli Moskale, 
którzy, wybiwszy w murze dwa otwo-
ry strzelnicze, zaczęli bombardować 
miasto. Spowodowało to odwetowy 
ostrzał klasztoru przez siły konfede-
rackie. Tego dnia w  pobliżu świątyni 
od pocisku zginąć miało kilku konfe-
deratów oraz mieszczan. Według tra-
dycji, pochowano ich przy wejściu na 
plac przykościelny, gdzie ustawiono 
drewniany krzyż, na miejscu wcze-
śniej już istniejącego krzyża cmentar-
nego. Pochowano tu prawdopodob-
nie również osoby poległe w  kolej-
nych dniach, a nawet latach trwania 
konfederacji w Krakowie. 

W 1905  r. mogiłą konfederatów, 
pozostającą do tego czasu pod opie-
ką kapucynów, zainteresowało się 

3 | 4 | Krzyż na mogile konfederatów barskich 
przed kościołem kapucynów (3) i tablica 
informacyjna na krzyżu (4)

5 | Kula armatnia z czasów konfederacji barskiej 
w ścianie prezbiterium kościoła

6 | Tablica na murze klasztoru kapucynów 
upamiętniająca zakonników – uczestników 
konfederacji barskiej

7 | Figura Matki Boskiej Łaskawej na Plantach

3 4
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dniach ostrzału artyleryjskiego. Tak 
było m.in. 15 sierpnia 1768 r., kiedy 
wiele kul konfederackich spadło na 
zabudowania klasztorne. Jedna z nich 
przebiła dwoje drzwi kościelnych 
i utkwiła w murze. Na pamiątkę walk 
umieszczono ją potem w  ścianie pre-
zbiterium i  w  1993  r. opatrzono sto-
sownym napisem (Piotr Boroń, Krzyż 
na mogile – jako pomnik ważnego epi-
zodu konfederacji barskiej w Krakowie, 
[w:] Czas upadku, czas postępu. Okres 
stanisławowski 1764-1795, Kraków 
2014, s. 32, http://mec.edu.pl/wp-
-content/uploads/2015/06/ksiazka-
poniatowski_09042015.pdf ).

W konfederację barską zaanga-
żowało się wielu kapucynów. Nazwi-
ska pięciu z  nich wymienione zosta-
ły na odsłoniętej na murze klasztoru 
w  1995  r. (w 300-lecie przybycia za-
konników do Krakowa) tablicy upa-
miętniającej tych, którzy „dobrze za-
służyli się Ojczyźnie”.

Ostatecznie 17 sierpnia Kraków 
skapitulował przed wojskami rosyj-
skimi. Sporą liczbę konfederatów 
deportowano w  głąb Rosji, dla nie-
których więzieniem stały się lochy 
wawelskie. Jednym z  przetrzymywa-
nych tam był rotmistrz Marian So-
kołowski, wzięty do niewoli jesienią 
1770  r. Jako przywódca sprzysięże-
nia wśród uwięzionych na Wawelu 
81 barżan, zdradzony przez współ-
spiskowca, został zakatowany przez 
Moskali w  nocy z  5 na 6 listopada 
tegoż roku i pochowany w zbiorowej 
mogile na zboczu Wzgórza Wawel-
skiego u stóp Wieży Sandomierskiej. 
Powiadomiona o  tym matka Soko-
łowskiego postanowiła upamiętnić 
syna, fundując w  roku następnym 
figurę Matki Boskiej Łaskawej, któ-
rą jej syn darzyć miał szczególnym 
kultem. Figurę wyrzeźbił Jan Krzy-
żanowski, jeden ze starszych cechu 
kamieniarsko-murarskiego w  Kra-
kowie. Wykonaną z  wapienia piń-
czowskiego, w stylu późnego baroku 
rzeźbę umieszczono pierwotnie nad 
bramą przykościelnego cmentarza 
przy kościele Mariackim, od strony 
wejścia głównego. Na tym miejscu 
pozostawała do 1797 r., kiedy to na 
mocy dekretu władz austriackich 

Męki Pańskiej, nawiązując do wyglą-
du mogiły z  najstarszych zachowa-
nych fotografii (o. Józef Marecki, Ko-
ściół i klasztor kapucynów w Krakowie. 
Przewodnik, Kraków 1995, s. 82-83). 
Obecny krzyż – z roku 2012 − ufun-
dowany został z  kolei przez Obywa-
telski Komitet Ratowania Krakowa, 
po tym jak dotychczasowy przewró-
ciła wichura. Naprawione i  zabezpie-
czone zostały narzędzia Męki Pań-
skiej, korona cierniowa, tabliczka 

INRI, a także ozdobiona awersem 
i  rewersem Orderu Konfederatów 
Barskich tablica inskrypcyjna o treści: 
„W mogile tej spoczęli ś.p. konfederaci 
barscy oraz cywilni mieszkańcy polegli 
od 6. VIII. 1768  r. do 22. X. 1771  r. 
podczas walk z Moskalami. Pro fide et 
Maria. Pro lege et Patria”. Stary krzyż 
przekazano do powstającego skanse-
nu w Ślemieniu.

Kościół i  klasztor kapucynów 
ucierpiały również w  kolejnych 

7
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.........................................................................................................................................

Boskiej Łaskawej przeniesiono z  ul. 
Kapucyńskiej na miejsce, na którym 
stoi do dziś, czyli u wylotu ul. Jagiel-
lońskiej na Planty. W lecie 2007  r. 
upadające podczas wichury drzewo 
rozbiło rzeźbę na kilka większych 
i kilkadziesiąt mniejszych kawałków. 
Po gruntownych pracach konser-
watorskich wróciła jednak wiosną 

następnego roku na dotychczasowe 
miejsce.

W drugiej połowie 1772  r. pod 
naporem sił rosyjskich i wspomagają-
cych je wojsk królewskich ruch bar-
ski w  Rzeczypospolitej dogorywał. 
Do walki z  Polakami w  Małopolsce 
włączyła się również Austria. Pada-
ły kolejne punkty oporu barżan. Jed-
nym z ostatnich był klasztor oo. bene-
dyktynów w  podkrakowskim Tyńcu, 
który po długiej i  bohaterskiej obro-
nie poddał się ostatecznie załodze 
austriackiej w  nocy z  12 na 13 lipca. 
O  tynieckim epizodzie konfedera-
cji barskiej przypomina wmurowa-
na w  bramę wiodącą na dziedziniec 
klasztorny współczesna już tablica, na 
której czytamy: „W murach tego staro-
dawnego opactwa benedyktynów kon-
federacja barska broniła niepodległości 
i honoru Polski 1771-1772”.

Arkadiusz Malejka 

zaczęto w  Krakowie likwidować 
przykościelne cmentarze. Wówczas 
trafiła w  ręce oo. kapucynów. Posa-
dowiona na kolumnie figura stanęła 
u zbiegu obecnych ulic Kapucyńskiej 
oraz Podwale, na miejscu, gdzie stał 
niegdyś klasztor oo. reformatów. We 
wrześniu 1941  r. decyzją okupacyj-
nych władz niemieckich figurę Matki 

Opublikowana nakładem krakowskiego Towarzystwa Wydawniczego „Hi-
storia Iagellonica” książka autorstwa architekta Jerzego Wowczaka Jan 

Sas-Zubrzycki. Architekt, historyk i teoretyk architektury jest skróconą 
wersją pracy doktorskiej powstałej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Jan Sas-Zubrzycki (1860-1935), jeden z największych polskich archi-
tektów XIX w., twórca 129 kościołów w Małopolsce, Świętokrzyskiem i na 
Podolu, licznych kamienic, willi, gmachów użyteczności publicznej, był „czło-
wiekiem renesansu” o wszechstronnej wiedzy i zainteresowaniach. W książce 
przedstawiony został w wielu wymiarach, jako architekt, teoretyk architek-
tury, działacz społeczny, wykładowca akademicki i wychowawca młodzieży. 

Omawiana publikacja jest pierwszą próbą monograficznego ujęcia dorob-
ku twórczego architekta na podstawie pozostawionego 
przez niego materiału archiwalnego. Na wstępie autor 
książki Jerzy Wowczak analizuje stan badań i dokumenty 
związane z Zubrzyckim: jego autorstwa artykuły z prasy 
architektonicznej, katolickiej, fragmenty książek, opinie 
o architekcie zapisane przez współczesnych mu badaczy.

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej po-
znajemy młodość Jana Sas-Zubrzyckiego, jego edukację 
i początek kariery zawodowej. Czytamy o objęciu w 1906 r. 
redakcji krakowskiego czasopisma „Architekt”, coraz szyb-
ciej rozwijającej się praktyce architektonicznej we własnej 
pracowni, o przeprowadzce do Lwowa, pracy wykładowcy 
Szkoły Politechnicznej w tym mieście, o latach wojennych 
„w służbie odbudowy kraju i ochrony zabytków” i o nie-
znanej dotychczas działalności w niepodległej Polsce.

W drugiej części przedstawiona została twórczość 
Zubrzyckiego, w tym opracowanie indywidualnego 

i rozpoznawalnego narodowego stylu architektonicznego, którego próbę 
stanowiły zaproponowane przez niego koncepcje stylów nadwiślańskiego 
i zygmuntowskiego. Opisane też zostały w książce konflikty występujące 
w kręgu architektonicznym i konserwatorskim na przełomie wieków. Jan 
Sas-Zubrzycki był obrońcą historyzmu i ewolucyjnych dróg przemian w ar-
chitekturze, krytykiem secesji i modernizmu, a więc nowych nurtów tam-
tych czasów, co narażało go na niezadowolenie środowiska. Autor książki 
jednak − przedstawiając twórczą postawę Zubrzyckiego − umożliwił czytel-
nikom zapoznanie się z racjami architekta. Wykazał, że był on aktywnym 
również w latach międzywojennych twórcą, wchodzącym swoimi dziełami 
w polemiczny dyskurs z architektami i konserwatorami. Wartość kultu-
ry polskiej doceniał Zubrzycki dzięki historii własnej rodziny i dorastaniu 

w kręgu kultury kresowej szlachty. Wymienione i opisane 
w książce dzieła architektoniczne Zubrzyckiego sytuują 
go wśród największych polskich twórców przełomu wie-
ku, o dorobku porównywalnym ze spuścizną Józefa Piusa 
Dziekońskiego czy Teodora Talowskiego. 

W aneksach książki zamieszczone są wykazy wszystkich 
dzieł architektonicznych i teoretycznych Zubrzyckiego, 
w tym też niezrealizowanych projektów. Ujęty chronolo-
gicznie spis rozpoczyna dom Pod Matką Boską w Ryma-
nowie (1885), a kończy kaplica kościoła w Antonowie 
(1934). Bogaty materiał ilustracyjny zawiera reprezenta-
tywny dla treści zbiór archiwalnych i współczesnych zdjęć 
obiektów projektowanych przez Zubrzyckiego. W publikacji 
znalazły się też fotografie dokumentów i rysunków, w tym 
szkiców projektowych, a także unikatowe zdjęcia rysunków 
z okresu studiów architekta. Całości dopełnia kalendarium 
życia Jana Sas-Zubrzyckiego, bibliografia i indeks osób.

Spotkanie z książką

JAN	SAS-ZUBRZYCKI

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

8 | Tablica 
upamiętniająca 
konfederację 
na murach 
opactwa 
w Tyńcu

(zdjęcia: 
Arkadiusz 
Malejka) 

.......................
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w wodach Zalewu Wiślanego). Z wie-
loma związane są legendy wywodzące 
się już z czasów chrześcijańskich (np. 
Diabelski Kamień, Karciany Kamień, 
Spragniony Pielgrzym). Te milczące 
pamiątki prehistorycznej działalno-
ści lodowca mieszkańcy Wysoczyzny 
traktowali też jako znakomity mate-
riał do wykonania pomników, które 
do dziś upamiętniają nieżyjących już 
ludzi lub historyczne zdarzenia. In-
skrypcje wykonane na głazach narzu-
towych mają obecnie dużą wartość 
historyczną. 

W centrum Wysoczyzny Elblą-
skiej położona jest wieś Łęcze, znana 
z  malowniczych widoków i  zabytko-
wych domów podcieniowych. Około 

3 km na wschód od niej znajduje się 
miejscowość Pagórki. Nie ma tu spe-
cjalnie ciekawych obiektów starej za-
budowy – może z  wyjątkiem domu 
o czterech podcieniach, będącego po-
zostałością po dawnych czworakach. 
Jest za to pamiątka innego rodzaju, 
związana z  Wilhelmem II, cesarzem 
Niemiec (1888-1918) – granito-
wy głaz ustawiony na postumencie 
wymurowanym z  polnych kamieni 
i  opatrzony interesującą inskrypcją. 
Znalazł się w Pagórkach nie przypad-
kiem. Otóż 15 grudnia 1898 r. Artur 
Birkner, właściciel Kadyn, przekazał 
cesarzowi swój majątek, który obej-
mował nie tylko samą wieś, ale i oko-
liczne lasy oraz folwark w Pagórkach. 
W czerwcu 1899  r. cesarz pierwszy 
raz przybył do Kadyn i odtąd na wie-
le lat stały się one letnią rezydencją 
rodziny cesarskiej. Cesarski Kamień, 
postawiony na wzniesieniu na począt-
ku tzw. Drogi Pięknych Widoków 
prowadzącej do Kadyn, upamiętniał 
pierwszy wjazd cesarza Wilhelma II 
do jego kadyńskiego majątku. Wyryta 

Historia na głazach 
zapisana

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

Na północny wschód od 
Elbląga rozciągają się te-
reny malowniczej Wy-
soczyzny Elbląskiej, wy-

niesionej na wysokość prawie 200 m 
n.p.m. Jej strome krawędzie porasta-
ją lasy i przecinają jary bystrych stru-
mieni. Wśród tego malowniczego kra-
jobrazu spotykamy głazy narzutowe, 
przyniesione tu przez lodowiec skan-
dynawski około 10 tys. lat temu, pod-
czas ostatniego zlodowacenia, zwane-
go bałtyckim. Zawsze pobudzały one 
ludzką wyobraźnię swą niezwykło-
ścią – stanowiły wszak obcy akcent 
w  swojskim pejzażu. Poganie, którzy 
czcili siły przyrody, często uważali je 
za święte (np. Święty Kamień leżący 

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

1 | Cesarski Kamień 
w Pagórkach

2 | Głaz w Jarze 
Szczawiowym 
upamiętniający 
Rüdigera von Etzdorfa
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Inskrypcja wyryta na głazie ma 
treść następującą: „Exellenz von Etz-
dorf Generalbevollmächtigte. Cadinen. 
1898-1930” (Ekscelencja Etzdorf. 
Główny zarządca. Kadyny. 1898- 
-1930). Głaz spoczywa tuż nad poto-
kiem, w  otoczeniu wielu innych ka-
mieni wypłukanych ze stromego zbo-
cza. Miejsce to urzeka obecnie swoją 
dzikością, lecz dawniej dnem jaru bie-
gła dość szeroka droga, którą można 
było wygodnie dotrzeć do głazu. 

Jeden z polodowcowych kamieni na 
tym terenie poświęcony został elbląskie-
mu badaczowi prehistorii. W pobliżu 
Łęcza znajduje się stare grodzisko pa-
miętające jeszcze czasy kultury łużyc-
kiej. Jego majdan jest zniszczony przez 
wykopy niemieckich archeologów, gdyż 
grodzisko to od dawna wzbudzało za-
interesowanie badaczy. Przed 1945  r. 
badane było kilkakrotnie. Pionierem 
tych poszukiwań był prof. Robert Dorr. 
Już jego pierwsze badania archeolo-
giczne, przeprowadzone przed 1877 r., 
przyniosły bogate znaleziska, np. wy-
roby ceramiczne znajdujące się do dziś 
w Muzeum w Elblągu. Sam profesor był 
postacią bardzo znaną w  Elblągu. Od 
1884  r. zajmował stanowisko prezesa 
Elbląskiego Towarzystwa Starożytno-
ści (Die Elbinger Altertumsgesellschaft 
E.V.), powstałego 13 listopada 1873  r. 
Zajmował się także pisaniem książek 
i  przewodników oraz popularyzacją 
wiedzy historycznej. 

Działalność tego pierwszego bada-
cza historii grodziska upamiętnia głaz 

leżący na jego majdanie z  wyrytym 
gotyckimi literami napisem następu-
jącej treści: „Robert Dorr / dem ver-
dienstwollen Groβlehrer / unser Vorge-
schichte / zum 100 Gerburtstage / geb. 
4.9.1835 gest. 21.2.1919. / Elbinger 
Altertumsgesellschaft”. W tłumaczeniu 
na polski brzmi to następująco: „Ro-
bertowi Dorrowi, zasłużonemu wiel-
kiemu nauczycielowi naszej prehisto-
rii w  100-lecie urodzin, ur.  4.9.1835, 
zm. 21.2.1919, Elbląskie Towarzy-
stwo Starożytności”. Kamień usta-
wiony został w 1935 r. przez uczniów 
i sympatyków profesora.

Inny pamiątkowy kamień poświę-
cony został niemieckiemu politykowi 
Ottonowi von Bismarckowi. Jest to 
skromny głaz w rejonie wsi Łęcze, na 
sąsiadującym z  grodziskiem grzbie-
cie terenowym nazywanym kiedyś 
Małą Górą Plantacjową (Der kleine 
Wörderberge). Ten świadek dawnych 
politycznych sympatii w  zupełnym 
zapomnieniu leżał przewrócony przy 
leśnej drodze. Jesienią 2006  r. został 
ustawiony na małym postumencie 
z  głazów i  odnowiono zdobiący go 
napis „Unserem Bismarck” („Naszemu 
Bismarckowi”). 

Elbląski działacz, krzewiciel kra-
joznawstwa i  propagator turystyki, 
Carl Pudor został upamiętniony na-
pisem na głazie ustawionym w Sucha-
czu w  pobliżu tzw. Zameczku Nad 
Zatoką (Haffschlöβschen). Carl Pu-
dor założył w  1901  r. Towarzystwo 
Komunikacyjne (Verkehrsverein), 
które wybudowało w  Suchaczu no-
woczesny hotel, służący też jako jego 
podmiejska siedziba. Teren wokół 
Zameczku starannie zagospodaro-
wano, łącznie ze Stawami Karpiowy-
mi położonymi tuż obok. Zapewne 
to wtedy ustawiono na podmurówce 
z  polnych kamieni wielki głaz z  in-
skrypcją poświęconą prezesowi To-
warzystwa. Na starych zdjęciach 
widać wyraźnie górną część napisu 
„Carl Pudor”, niestety, treść dwóch li-
nijek tekstu umieszczonych niżej nie 
daje się odczytać. W 1961 r. napis zo-
stał zniszczony z  okazji jakiegoś zlo-
tu harcerskiego. Dziś na powierzchni 
głazu widnieje harcerska lilijka, a pod 
spodem umieszczono napis: „Zlot 

na nim inskrypcja w  języku niemiec-
kim głosi: „Hier betrat / Seine Maje-
stät / unser allergnädister Herr / zum 
erstenmal / Cadinen / 2.6.1899”. Tłu-
maczenie na język polski brzmi: „Tędy 
wkroczył w swoim majestacie Najmi-
łościwszy Pan po raz pierwszy do Ka-
dyn. 2. 06.1899”. Kiedyś ze wzniesie-
nia, na którym stoi obelisk, roztaczał 
się widok na lasy kadyńskie. Dziś gęste 
zarośla utrudniają jego odnalezienie. 

W okolicy Pagórków jest jeszcze 
jeden głaz przypominający czasy, gdy 
Kadyny były cesarską rezydencją. Na 
dnie Jaru Szczawiowego znajduje się 
Kamień Etzdorfa – głaz narzutowy, 
na którym w 1930 r. mieszkańcy Ka-
dyn wyryli napis i  upamiętnili w  ten 
sposób człowieka równie znanego jak 
sam cesarz, a mianowicie administra-
tora cesarskiego majątku w Kadynach. 
Rüdiger von Etzdorf był radcą ziem-
skim pow. elbląskiego i zarządcą dóbr 
cesarskich w Kadynach w latach 1898- 
-1930. Po objęciu majątku przez Wil-
helma II nadzorował w  jego imieniu 
prace reorganizacyjne i  budowlane, 
np. modernizację pałacu, budowę 
nowych budynków gospodarczych 
i  zachowanych do dziś mieszkań dla 
robotników. Potem związał swój los 
na stałe z  Kadynami, chętnie biorąc 
udział w  życiu tutejszej społeczności, 
zastępując niejednokrotnie cesarza 
podczas miejscowych uroczystości. 
Podobno zginął w 1930 r. w samolo-
towej katastrofie, gdy powracał z Nie-
miec do Kadyn.

3 | Kamień w pobliżu Łęcza poświęcony 
Robertowi Dorrowi

4 | Kamień Bismarcka w rejonie Łęcza

...............................................................................
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w  kościele Najświętszej Marii Panny 
oraz jednym z  „odkrywców” Bażan-
tarni, członkiem-założycielem To-
warzystwa Miłośników Lasu Ptasi 
Śpiew (Vogelsang Verein). Człon-
kowie tego towarzystwa wytyczali 
w  Bażantarni spacerowe trasy, zago-
spodarowywali miejsca widokowe 
i nadawali im nazwy, wydawali mapy 
i  przewodniki. Gdy w  1863  r. zmarł 
August Papau, jego druhowie posta-
nowili postawić mu na Górze Świę-
tojańskiej obelisk. Nieco później na 
tejże górze zbudowana została także 
wieża widokowa. Co się działo z po-
mnikiem po wojnie, nie wiadomo – 
zniknął zakopany w ziemi w niezna-
nych okolicznościach. Został jednak 
odkopany i  ponownie ustawiony na 
dawnym miejscu w kwietniu 2000 r. 
Na przedniej ścianie obelisku znaj-
duje się napis: „Zum Andenken an 
August Papau von Vogelsang Verein 
1863”.

 Moda na wykorzystanie eratyków 
do upamiętniania różnych wydarzeń 
wcale nie przeminęła. Także i dziś gła-
zy narzutowe są chętnie adaptowane 
na pomniki. Pięknie wkomponowa-
ne w krajobraz, wykorzystują natural-
ny materiał skalny, który nie koliduje 
z  otaczającą przyrodą. Może dlate-
go tak często wykorzystują je leśnicy. 
Również w Elblągu jest już kilka no-
wych pomników wykonanych z  gła-
zów narzutowych. Może dla przy-
szłych pokoleń także staną się cenny-
mi pamiątkami historii. 

 Justyna Kozłowska

ZHP Ziemi Elbląskiej”. Szkoda, że 
pamiątka po zasłużonym regionali-
ście i krzewicielu turystyki została tak 
bezmyślnie unicestwiona.

W wielu miejscowościach daw-
nych Prus stawiano pomniki upa-
miętniające mieszkańców wsi, którzy 
zginęli podczas pierwszej wojny świa-
towej i wykorzystywano do tego celu 
głazy narzutowe. Zwykle na przed-
niej, wygładzonej powierzchni głazu 
umieszczano stosowne napisy oraz li-
stę nazwisk. Jeśli pomnik upamiętniał 
poległych z kilku wsi, podawano także 

miejscowości, z  których pochodzili. 
Tego typu pomniki zachowały się np. 
w  Jagodniku, Warszewie, Pomorskiej 
Wsi, Pilonie (zdewastowany, bez ta-
blicy). W Suchaczu jest monument 
upamiętniający bitwę morską stoczo-
ną z  flotą krzyżacką podczas wojny 
trzynastoletniej. Pomnik jest współ-
czesny, ale wykonany z  ogromnego 
głazu, który prawdopodobnie stał 
uprzednio w  pobliskim Łęczu i  miał 
upamiętniać poległych w  pierwszej 
wojnie światowej. W Tolkmicku za-
chował się pomnik o nieco innej for-
mie – fundament wykonany z  licz-
nych mniejszych kamieni zwieńczo-
no jednym dużym głazem. W samym 
Elblągu znajduje się natomiast bardzo 
interesujący kamień poświęcony po-
ległym członkom klubu wioślarskie-
go „Nautilus”. Inny podobnego typu 
pomnik upamiętnia Romualda Trau-
gutta w  parku jego imienia. Przed 
ostatnią wojną na głazie była tablica 
poświęcona żołnierzom 148. (5.  za-
chodniopruskiego) pułku piechoty. 

U stóp Góry Belweder (dawniej 
Świętojańskiej) w  elbląskim pod-
miejskim lesie − Bażantarni znaj-
duje się nieco inny rodzaj pomnika. 
Nie jest to naturalnego kształtu głaz 
narzutowy, lecz obelisk wykonany 
z  takiegoż głazu, jednak jego loka-
lizacja oraz surowiec skłaniają do 
zaliczenia go w  poczet opisywanej 
grupy upamiętnień. Poświęcony jest 
ciekawej postaci związanej z  Bażan-
tarnią − Augustowi Papau (1797- 
-1863), który był nauczycielem gry 
na fortepianie, od 1834  r. organistą 

5 | Głaz w Suchaczu upamiętniający Carla 
Pudora

6 | Pomnik w Warszewie – pamiątka pierwszej 
wojny światowej

7 | Obelisk poświęcony Augustowi Papau 
w Bażantarni

(zdjęcia: Justyna Kozłowska) 
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wyłącznie domownicy i  zapraszani 
goście, a jego graficznych czy foto-
graficznych wizerunków z tego czasu, 
niestety, nie znamy.

Sytuacja diametralnie zmieniła 
się dopiero wtedy, kiedy pod koniec 
XIX  w. syn księcia Adama, Włady-
sław Czartoryski, utworzył w Krako-
wie Muzeum Książąt Czartoryskich, 
a „Damę z  gronostajem” uznano za 
jeden z  najcenniejszych eksponatów 
tego muzeum. Musiało jednak minąć 
kolejne sto lat, by wizerunek arcydzie-
ła Leonarda, znany już dobrze z czar-
no-białych, a później kolorowych fo-
tografii zamieszczanych w katalogach 

wystaw, albumach i  na pocztówkach, 
zaczął powoli docierać do najodleglej-
szych zakątków naszego globu, a  sta-
ło się tak m.in. za sprawą coraz do-
skonalszych reprodukcji tego obrazu 
umieszczanych na… kolekcjonerskich 
monetach. Niedawno dotarł aż na 
Wyspy Fidżi, gdzie w 2015 r. wyemi-
towano srebrną kolekcjonerską mo-
netę o nominale 1 dolara Wysp Fidżi 
(FJD), ozdobioną wysokiej jakości 
kolorową reprodukcją „Damy z  gro-
nostajem”, wykonaną metodą tam-
pondruku. Wcześniej kolekcjonerskie 
monety z wykorzystaniem tego same-
go motywu zdobniczego wykonali 

„Dama z gronostajem” 
w świecie 
kolekcjonerskich monet 
i gadżetów

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

Nie wszystkie dzieła sztu-
ki miały tyle szczęścia, by 
już od chwili narodzin 
mogły być nie tylko po-

dziwiane przez szerokie grono znaw-
ców i  miłośników sztuki, ale także, 
dzięki wykonywanym kopiom, zaspo-
kajać oczekiwania ówczesnych kone-
serów, a z  chwilą pojawienia się no-
wych technologii zdobywać sławę za 
pośrednictwem różnego rodzaju re-
produkcji i  tematycznych gadżetów, 
docierając w ten sposób do masowego 
odbiorcy. „Dama z  gronostajem” Le-
onarda da Vinci takiego szczęścia nie 
miała.

O losach tego arcydzieła nie wie-
my prawie nic aż do czasu jego zaku-
pu przez księcia Adama Jerzego Czar-
toryskiego i  umieszczenia w  Domu 
Gotyckim w Puławach, gdzie widzieli 
go co prawda tylko nieliczni, ale z bie-
giem czasu stał się obiektem szerszych 
zainteresowań (zob. Janusz Wałek, 
Umizgi króla i pędzel Leonarda zaletą 
tego obrazu, „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 3-4, 2018, s. 4-13; Dorota Dec, 
„Dama z  gronostajem”, czyli portret 
Cecylii Gallerani Leonarda da Vin-
ci, „Spotkania z  Zabytkami”, nr 3-4, 
2018, s. 14-21). Podobnie było z  re-
cepcją tego obrazu po przeniesieniu 
zbiorów do Paryża. Tam także, w Ho-
telu Lambert, widywali go niemal 

1
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polscy mincerzy Mennicy Polskiej SA 
w Warszawie. W 2012 r. był to srebr-
ny, miejscami złocony numizmat z wi-
zerunkiem na rewersie „Damy z  gro-
nostajem”, z serii „Arcydzieła renesan-
su”, w której zaprezentowano takie ar-
cydzieła światowej sztuki malarskiej, 
jak: „Mona Lisa” i  „Madonna z  goź-
dzikiem” tego samego mistrza oraz 
przypisywana Leonardowi „Madon-
na Litta”, a także „Narodziny Wenus” 
Sandro Botticellego, „Madonna pod 
jodłami” Lucasa Cranacha Starszego 
czy wreszcie „Madonna Sykstyńska” 
i  „La Velata” Rafaela. Monetę wyko-
nano na zlecenie emitenta z  Wyspy 
Niue (Nowa Zelandia), a jej nominał 
– to 1 dolar nowozelandzki (NZD). 
Jeszcze wcześniej, bo już w  2009 r., 
w  tej samej Mennicy Polskiej SA na 
zlecenie emitenta z Wysp Cooka wy-
konana została srebrna kolekcjonerska 

moneta o  nominale 5 dolarów Wysp 
Cooka (COK) z częściowo zmodyfi-
kowanym wizerunkiem „Damy z gro-
nostajem” na rewersie. Monetę włą-
czono do serii „Starzy mistrzowie Eu-
ropy”, a modyfikacja portretu polega-
ła m.in. na wycięciu sylwetki „Damy” 
z  czarnego tła obrazu i  umieszczeniu 
jej na srebrno-szarej powierzchni nu-
mizmatu (co nie wydaje się ingerencją 
w dzieło Leonarda zbyt daleko idącą) 
oraz na dodatkowym „upiększeniu” 
słynnego portretu poprzez nałożenie 
na serdeczny palec prawej ręki por-
tretowanej pierścienia z  kryształem 
„Svarowskiego”…

Pozostawiwszy zainteresowaniom 
kolekcjonerów monet te niezwykłe 
numizmaty, spróbujmy rozejrzeć się 
wkoło w  poszukiwaniu pozostałych 
gadżetów z  wizerunkiem „Damy” – 
i  tych współczesnych, i  tych wykony-
wanych dawniej.

W gmachu głównym Muzeum 
Narodowego w  Krakowie, gdzie ob-
raz Leonarda jest obecnie eksponowa-
ny, a jego wizerunek umieszczony zo-
stał m.in. na biletach wstępu, znajduje 
się muzealny sklepik, w którym, poza 
dobrej jakości reprodukcjami portre-
tu, można kupić gadżety z  motywa-
mi zdobniczymi odnoszącymi się do 
słynnego dzieła. Są to tanie produkty 
o  charakterze pamiątkowym przy-
gotowane przede wszystkim z  myślą 
o dzieciach i młodzieży szkolnej, takie 
jak: zeszyty szkolne, różnego rodzaju 
notatniki, ołówki, gumki, piórniki, 
zakładki do książek, kartonowe tecz-
ki z gumką, magnesy na lodówkę, ale 

także: pocztówki, puzzle, etui na oku-
lary i bawełniane torby na zakupy.

Niektóre z  tych gadżetów moż-
na też kupić w  sklepiku muzealnym 
w  Zamku Królewskim w  Warszawie, 
a także w krakowskich sklepach z pa-
miątkami. Te ostatnie oferują ponad-
to… ceramiczne naparstki z  miniatu-
rowymi wizerunkami „Damy z grono-
stajem” w owalu i całkiem pokaźnych 
rozmiarów pudełka na książki imitu-
jące dawne oprawy ksiąg z  reproduk-
cją obrazu Leonarda na górnej i  dol-
nej okładzinie oraz na grzbiecie takiej 
atrapy.

Do innego odbiorcy adresowana 
jest z  kolei niezwykle szeroka oferta 
najwyższej jakości gadżetów z „Damą” 
znanej w  świecie firmy Carmani Ma-
nufacturing Ltd., której korzenie się-
gają dalekiej Australii, ale obecnie 
jest ona zarządzana przez wyłączne-
go właściciela tej marki, polską fir-
mę handlową Hanipol, z  siedzibą, 
studiem projektowym i  wzorcownią 

1 | Srebrna kolekcjonerska moneta Wysp Fidżi 
z reprodukcją na rewersie obrazu Leonarda da 
Vinci „Dama z gronostajem”, 2015, nominał 
monety – 1 dolar Wysp Fidżi (FJD)

2 | Rewers srebrnej, miejscami złoconej 
kolekcjonerskiej monety z wizerunkiem „Damy 
z gronostajem” (seria „Arcydzieła renesansu”), 
wykonanej w 2012 r. przez Mennicę Polską SA dla 
Wyspy Niue (Nowa Zelandia), nominał monety 
– 1 dolar nowozelandzki (NZD)

3 | Rewers srebrnej kolekcjonerskiej monety 
z wizerunkiem „Damy z gronostajem” (seria 
„Starzy mistrzowie Europy”), wykonanej 
w 2009 r. przez Mennicę Polską SA dla Wysp 
Cooka, nominał monety – 5 dolarów Wysp Cooka 
(COK)

4 | Bilet wstępu do Muzeum Narodowego 
w Krakowie

................................................................................
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w  Sosnowcu, wzorcownią w  War-
szawie i  wytwórniami w  Chinach. 
„Dama z  gronostajem” jest jednym 
z motywów zdobniczych na tych wy-
robach, wchodzących (wraz z „Mona 
Lisą”) w  skład serii „Leonardo da 
Vinci”, a wśród dekorowanych w  ten 
sposób produktów można wymienić: 
szklane przyciski na biurko, szklane 
talerze (prostokątne i  kwadratowe), 
porcelanowe kubki (w dwóch faso-
nach) i  filiżanki z podstawkami, a do 
kompletu korkowe podkładki czy 
pozłacane łyżeczki do cukru i  herba-
ty, a także lusterka (z rączką lub bez), 
zakładki do książek, papierowe torby, 
a nawet modne ostatnio składane haki 
do zawieszania torebek damskich na 
blacie stołu.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wize-
runek arcydzieła Leonarda, umiesz-
czany na dekoracyjnych talerzach 
– tym razem nie szklanych, lecz por-
celanowych – wykorzystywany był, 
i  to wielokrotnie, już dużo wcześniej. 
Przykładem może tu być duży (śred-
nica 31,5 cm) płaski talerz z  „Damą” 

w lustrze, z lat sześćdziesiątych XX w., 
wyprodukowany w  Zakładach Por-
celany Stołowej „Wałbrzych” w  Wał-
brzychu (dawniej: Carl Tielsch, Al-
twasser), jednej z najwyżej cenionych 
w  tej branży wytwórni działających 
w PRL-u.

Z kolei z przełomu XIX i XX w. 
pochodzi (cały czas pozostając 
przy przyjętym tu dla określenia 
tego rodzaju pamiątkowych wyro-
bów terminie „gadżet”) jeden z  naj-
nowszych nabytków Fundacji Ro-
dzinnej Blochów w  Nowym Jorku 
– kieszonkowy zegarek w  srebrnej 
kopercie, sygnowanej znakiem fran-
cuskiej firmy Girandot, z  wizerun-
kiem „Damy z  gronostajem” w  kół-
ku na cyferblacie (www.akademia.
edu/35970667/_Rozszerzone_Po-
wstanie_Styczniowe_w_zbiorach_
nowojorskiej_Fundacji_Rodzinnej_
Blochów, poz. 84), którego ostatnim 
właścicielem był bliżej nam niezna-
ny… bułgarski generał.

Wojciech Przybyszewski

5 | Kubek z wizerunkiem „Damy z gronostajem” 
(seria „Leonardo da Vinci”), 2016, porcelana 
kostna, Chiny, w ofercie firmy handlowej 
Hanipol zarządzającej wyrobami marki Carmani 
Manufacturing Ltd.

6 | Dekoracyjny porcelanowy talerz z reprodukcją 
„Damy z gronostajem” w lustrze, lata 
sześćdziesiąte XX w., średnica 31,5 cm, Zakłady 
Porcelany Stołowej „Wałbrzych” (własność 
prywatna) 

7 | Zegarek kieszonkowy z wizerunkiem „Damy 
z gronostajem” na cyferblacie, przełom XIX 
i XX w., wyrób francuski, firma Girandot

(ilustracje: 1-3 – fot. www. wikimedia.com; 5 – Hanipol 
f. h.; 6 – fot. Małgorzata Mąkowska / Foto-Metro 
Warszawa; 7 – fot. Przemysław Jan Bloch / Fundacja 
Rodzinna Blochów w Nowym Jorku)

5
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Wydany w br. katalog Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okrę-
gowego Ziemi Kaliskiej (autorstwa Ewy Andrzejewskiej, kuratora zbiorów 

działu sztuki tego muzeum, z wprowadzeniem i pod redakcją merytoryczną 
Ryszarda Bobrowa) jest opracowaniem unikatowej kolekcji sreber znajdującej 
się w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, wytwarzanych w Kaliszu w XIX w., 
a zwłaszcza w drugiej ćwierci tego stulecia. 

Pierwsza część publikacji zawiera siedem esejów, które 
przedstawiają dzieje muzealnej kolekcji, prezentują dzie-
więtnastowieczny Kalisz jako ośrodek złotnictwa, meblar-
stwa i innych dziedzin rzemiosła artystycznego, a także 
opisują asortyment wyrobów kaliskich złotników z podsta-
wowymi elementami nakrycia stołu. 

Z tekstów tych dowiadujemy się również o metodach 
i technikach pracy w dziewiętnastowiecznym warsztacie 
złotniczym, różniących się znacznie od stosowanych wcze-
śniej: w XIX w. rzadziej używano kucia jako metody for-
mowania kształtu wyrobu, niezbyt często wykorzystywano 
technikę odlewu, rylec grawerski, opracowanie filigranu 
znacznie uproszczono, powszechnie stosowano prefabry-
kowane dekoracje. Opisane też zostały cechy stylistyczne 
dziewiętnastowiecznych sreber kaliskich oraz występujące 
na nich znaki wykonawców, znaki z nazwą miasta, próby 
srebra i znaki probiercze, znaki warsztatowe oraz znaki wybite wtórnie.

Zamieszczony w drugiej części opracowania katalog składa się z czterech 
rozdziałów: Srebra stołowe, Sztućce, Świeczniki i Varia. Wśród osiemnastu 

obiektów z kolekcji sreber stołowych znajdują się buliera, imbryk do herbaty, 
cukiernice, patera, paterka, kubeczek i solniczki. Sztućce reprezentowane są 
przez łyżki półmiskowe, łyżkę wazową, łyżki do sosu i cukru pudru, łyżkę 
czerpakową, szczypce do cukru, widelce stołowe, łyżeczki do herbaty, łyż-
ki stołowe, komplety sztućców stołowych, łyżki i widelce stołowe. W zbio-

rze świeczników widzimy pojedyncze lichtarzyki, lichtarze 
i ich pary, a wśród obiektów różnych – tacę wysadzaną 
sześćdziesięcioma numizmatami (pięćdziesięcioma dzie-
więcioma monetami z lat 1752-1831 i jednym medalem 
z 1786 r.), tabakierę i plakietę wotywną. 

Noty katalogowe zawierają podstawowe informacje 
o obiektach: datowanie, autor, technika wykonania, wy-
miary i waga, sposób i data nabycia, numer inwentarzowy, 
znaki złotnicze i sposób ich rozmieszczenia, opis obiektu, 
stan zachowania, bibliografia. Opisy wzbogacone są liczny-
mi fotografiami dzieł i ich detali. 

Na końcu publikacji znajdują się biogramy złotników 
przedstawionych w katalogu: Kazimierza Brzeskiego (Brzy-
skiego), Adama Czerwińskiego, Friedricha (Karla Leopolda) 
Schaube’go, Johanna Schieglo, Johanna Friedricha Sucka, 
Stanisława Śliwieńskiego i Izaaka (Icka) Waxa. Specjali-
styczne określenia (takie jak np. giloszowanie, moletowa-

nie) zostały wyjaśnione w słowniku, którego hasłom towarzyszą miniatury 
fotografii. Sprawia to, że chociaż publikacja spełnia wymogi opracowania 
naukowego, jest przeznaczona dla szerokiego kręgu czytelników.

Spotkanie z książką

SREBRA	KALISKIE	XIX	WIEKU

Mimo katastrofalnych spusto-
szeń, jakie poczyniono w ciągu 

stuleci w polskich bibliotekach, ar-
chiwach, muzeach i kolekcjach pry-
watnych, wciąż znajduje się w nich 
ogromna liczba dzieł dawnego intro-
ligatorstwa. W zaciszu magazynów 
i gabinetów kryją się nigdy nieziden-
tyfikowane artefakty sztuki introli-
gatorskiej, których odkrycie ułatwi-
łoby odtworzenie wciąż mało zna-
nych dziejów bibliofilstwa i biblio-
tekarstwa na dzisiejszych i historycz-
nych ziemiach Rzeczypospolitej.

Dlatego Instytut Informacji Na-
ukowej i  Bibliologii UMK wraz 
z Książnicą Kopernikańską w Toruniu 
oraz Zespołem ds. Inwentaryzacji Bi-
blioteki Katedralnej w Gnieźnie, dzia-
łającym na Wydziale Historycznym 
UAM w Poznaniu, podjął się zorgani-
zowania 13-14 grudnia br. III Ogólno-
polskiej Konferencji Oprawoznawczej 
pt. „Zbiory polskie”. Temat konferen-
cji nawiązuje do tytułu słynnej książ-
ki Edwarda Chwalewika, wydanej 

w 1916 r., w której badacz zebrał wie-
dzę o polskich kolekcjach sztuki, ksiąg 
i archiwaliów. Idąc w podobnym kie-
runku, organizatorzy konferencji sta-
wiają sobie za cel upowszechnienie 
informacji o oprawach książkowych 
we współczesnych bibliotekach, archi-
wach, muzeach i  kolekcjach prywat-
nych w  Polsce. W  szczególności od-
nosi się to do szacunkowej liczby za-
bytkowych oraz współczesnych opraw 
rzemieślniczych w poszczególnych 
zbiorach oraz wyodrębnienia w nich 
zwartych grup dzieł introligatorskich 
(np. o  tym samym pochodzeniu, re-
prezentujących ten sam styl lub tego 
samego autorstwa).

Do wzięcia udziału w konferencji 
zaproszeni są nie tylko pracownicy 
bibliotek, muzeów i archiwów oraz 
akademiccy badacze, ale też miłośni-
cy dziejów i sztuki książki. Wszelkie 
informacje o  konferencji znajdują 
się na stronie www.zbiorypolskie.
umk.pl oraz na stronie internetowej 
„Spotkań z Zabytkami”. Doceniając 

rangę wydarzenia nasze czasopismo 
po raz kolejny objęło je patronatem 
medialnym.

□

| Okolicznościowa litografia konferencyjna 
autorstwa Piotra Gojowego (wg materiałów 
konferencyjnych)

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

III Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza
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żonie: „Mamy całe życie przed sobą 
na poszukiwania”. Ich wspólne życie 
okazało się szukaniem własnej dro-
gi wiary, niełatwej, bo wymagającej 

odejścia od judaizmu, a także szuka-
niem swojej odrębnej drogi w sztuce, 
własnego języka twórczości artystycz-
nej i literackiej.

Marek Szwarc  
i Eugenia Markowa  
− przestrzenie wspólnoty

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

W 2016  r. Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich 
POLIN pozyska-
ło – dzięki życzliwo-

ści wnuków Giny i Marka Szwarców: 
Dominique Torres, Mikaela Levi-
na i  Gabriela Levina oraz finansowe-
mu wsparciu Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego – olśnie-
wającą kolekcję dzieł Marka Szwarca 
(1892-1958), jednego z  najwybitniej-
szych twórców polsko-żydowskich 
pierwszej połowy XX w., współzałoży-
ciela awangardowej grupy Jung Idysz 
(Młode jidysz). Na dar i zakup składa 
się reprezentatywna kolekcja 12 prac 
Szwarca z  wszystkich okresów twór-
czości oraz archiwum osobiste artysty 
i  jego żony Giny z  Pinkusów Szwarc 
(1895-1973), pisarki i  dziennikarki, 
publikującej pod pseudonimem Euge-
nia Markowa. W archiwum znajdują 
się m.in. dokumenty osobiste, zdjęcia, 
rodzinna korespondencja (jej najwięk-
sza część pochodzi z lat drugiej wojny 
światowej), dzienniki Giny Szwarc, rę-
kopisy artykułów Marka Szwarca w ję-
zyku polskim oraz albumy z wycinka-
mi prasowymi i  zdjęciami dokumen-
tującymi jego działalność artystyczną 
(większość jest po polsku i po francu-
sku). Ten niezwykle cenny źródłowy 
materiał pozwala głębiej spojrzeć nie 
tylko w  życie i  twórczość artysty, ale 
też zobaczyć niezwykły związek dwoj-
ga wybitnych twórców, dzielących pa-
sję i artystyczne ambicje.

Na początku lat dwudziestych mi-
nionego wieku Marek Szwarc mówił 1
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Gina i Marek spotkali się w 1919 r. 
w Łodzi (w zbiorach MHŻP zachował 
się pierwszy liścik Marka). 35 dni póź-
niej stanęli pod chupą (baldachimem 
ślubnym) i  nie rozstawali się (poza 
okresem służby Marka w Wojsku Pol-
skim w Wielkiej Brytanii w czasie dru-
giej wojny światowej) aż do jego śmier-
ci w  1958  r. Rodziny zaakceptowały 

ten szybki mariaż. O swoim teściu, Lu-
dwiku Pinkusie, Marek Szwarc mówił: 
„Pod baldachimem ślubnym, kiedy za-
wieraliśmy małżeństwo, zrozumiałem, 
że ulegnie naszemu pragnieniu wolno-
ści, niczym niespętanej miłości”. Intere-
sujący portret Ludwika Pinkusa wraz 
z  autoportretem artysty i  rzeźbiarską 
głową Giny tworzą intymny, rodzinny 
krąg w muzealnej kolekcji dzieł Szwar-
ca, pozwalają przejrzeć się w  ich twa-
rzach i spojrzeniach.

Pierwszy rok po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości był wybuchem 
wolności, początkiem nowego, innego 
życia dla wielu polskich i żydowskich 
artystów. Głośno było wtedy w Łodzi 
i  w  Warszawie o  młodych zuchwal-
cach, tworzących awangardową grupę 
artystyczno-literacką Jung Idysz.

„My młodzi, my − radosna, roz-
śpiewana hałastra,
Idziemy nieznaną drogą
W głębokie dni melancholii,
W noce – wypełnione trwogą 
Per aspera ad astra!” 
Tak pisał Mojsze Broderzon, po-

eta, grafik, reżyser, w  pierwszym 

numerze czasopisma „Jung Idysz” 
(ukazało się 6 numerów w trzech wo-
luminach). Twórczość artystów zwią-
zanych z  grupą, m.in. Broderzona, 
Szwarca, Icchoka Vincenta Braunera, 
Jankiela Adlera, Henryka Barcińskie-
go zaważyła na losach sztuki żydow-
skiej w międzywojennej Polsce. W ich 
pracach ekspresjonizm, awangardowa 
jedność słowa i obrazu, zatarcie granic 
między różnymi dziedzinami sztuki, 
świadome ich przekraczanie oraz po-
szukiwania żydowskiej sztuki narodo-
wej znalazły swą oryginalną realizację. 
W twórczości niektórych członków 
grupy, m.in. Barcińskiego i  Szwarca, 
ważną rolę odgrywały inspiracje myślą 
i  ikonografią chrześcijańską („Ukrzy-
żowanie”, 1917). Te tematy z pograni-
cza chrześcijańsko-żydowskiego, pol-
sko-żydowskiego były dla nich ważny-
mi elementami kształtowania własnej 
tożsamości jako artystów i  jako Ży-
dów, a nam pozwalają dogłębniej zro-
zumieć ich sztukę i życie. 

Szwarcowie ochrzcili się w 1919 r. 
Ich rodzicami chrzestnymi byli Janina 
i  Władysław Skotarkowie. Jak czyta-
my we wspomnieniach Giny, zade-
cydowały o  tym względy praktyczne. 
Dla obydwojga jednak ważne okaza-
ły się duchowe poszukiwania, które 
pogłębiały ich wiarę. Konwersja była 
złamaniem zasad judaizmu, przekro-
czeniem granic, ale nie odejściem od 
żydostwa. „Żadna siła nigdy nie zmusi 
mnie do zdradzenia własnego narodu” 
– mówił artysta. „Nigdy nie przesta-
nę być Żydem”. Do końca życia religia 
(katolicyzm) pozostała nieodłączną 
częścią twórczości Szwarca, a artysta 
określający się mianem Żyda-chrze-
ścijanina nieprzerwanie podejmował 
tematy żydowskie, biblijne i chrześci-
jańskie („Ukrzyżowanie”, 1952; „Wal-
ka Jakuba z aniołem”, 1950).

W 1920 r. Szwarcowie zamieszkali 
w Paryżu, w tym samym roku urodzi-
ła się ich jedyna córka Zuzanna Teresa 
(Tereska Torres). „Musimy wyjechać 
do Paryża – entuzjazmował się Marek. 
– To moja adaptowana ojczyzna. Tam 
nikt nie będzie od nas wymagał aktu 
chrztu. Będziemy tam żyli. Będę praco-
wał jako wolny człowiek. Będziemy od-
dychać wolnością, żywili się wolnością!”. 

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

1 | Marek Szwarc, 
„Autoportret”, 1921, olej, 
płótno, wym. 65 x 54 cm

2 | Marek Szwarc, „Portret 
Giny”, żony artysty, 1944, gips 
patynowany, wym. 30 x 22 x 
32 cm

3 | Marek Szwarc, „Portret 
Ludwika Pinkusa”, teścia 
artysty, olej, płótno, wym. 91,5 
x 65 cm

....................................................
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Ponowne spotkanie z  nowoczesną 
sztuką (Szwarc był już w Paryżu przed 
pierwszą wojną światową, kiedy to 
wraz z  Josifem Czajkowem, Izaakiem 
Lichtensteinem i Leo Koenigem zało-
żył poświęcone sztuce żydowskiej cza-
sopismo „Machmadim”) zaowocowa-
ło znakomitymi pracami, w  których 
poszukiwanie oryginalnego oblicza 
nowoczesnej sztuki żydowskiej znala-
zło swą konsekwentną, wybitną reali-
zację. Szwarc stał się wówczas jednym 
z  najważniejszych przedstawicieli eu-
ropejskiego ekspresjonizmu.

Życie Giny we Francji wydawało 
się początkowo całkowicie zależne od 
losu Marka Szwarca, z jego decyzjami 
i  wyborami, wypełniało je wychowa-
nie Tereski. Kolejne paryskie lata po-
szerzyły jednak i wzbogaciły biografię 
Giny. Szwarc wprowadził żonę w krę-
gi artystycznej bohemy Montparnas-
se’u lat dwudziestych, w  zagadnienia 
współczesnej sztuki, której kształto-
wanie początkowo zdawała się jedy-
nie obserwować, w istocie zaś była jej 
wrażliwym odbiorcą i komentatorem. 
Pod pseudonimem Eugenia Markowa 

rozpoczęła współpracę z  czasopisma-
mi w  Polsce, m.in. z  warszawskim 
tygodnikiem dla kobiet „Ewa” (opu-
blikowała tam m.in. rozmowę z Olgą 
Boznańską) i  poznańską „Kulturą”. 
W późniejszych latach napisała kilka 
powieści i  dramatów, przetłumaczo-
nych na francuski i  opublikowanych 
z rysunkami Marka (m.in. Le porteur 
d’eau, La post, Vitraux).

Kolekcja artystyczna, dokumen-
tacja wystaw, archiwum osobiste, listy 
i artykuły, liczne fotografie znajdują-
ce się w  zbiorach Muzeum POLIN  
pokazują nie tylko wielkiego artystę, 
lecz także jego żonę, która była dla 
niego partnerką, współpracownicz-
ką. Jest to więc zawarta w  dziełach, 
listach, fotografiach opowieść o  ar-
tyście, ale i  o artystyczno-małżeń-
skiej wspólnocie dwojga ludzi moc-
no osadzonych w  polsko-żydowskiej 
rzeczywistości, którzy zdecydowa-
li się zmienić wyznanie, ale pozo-
stać też w  żydowskim świecie, opo-
wieść z  pogranicza religijnego i  ar-
tystycznego (polsko-żydowskiego, 
polsko-francuskiego). 

4

ZBIORY I ZBIERACZE

Zakup i jednoczesny dar dużej, re-
prezentatywnej kolekcji prac Szwar-
ca z  wszystkich okresów twórczości 
wzbogacił polskie zbiory publiczne 
przykładami twórczości ważnego ar-
tysty, łączącego w swym dziele żydow-
ską tożsamość z chrześcijańskim świa-
topoglądem. Dalsze badania i prezen-
tacja kolekcji pozwoli na włączenie 
twórczości obydwojga Szwarców do 
dziedzictwa sztuki i  kultury polskiej. 
W zbiorach Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN znajduje się obecnie 
największy w Polsce zbiór prac Marka 
Szwarca. 

Renata Piątkowska 

Cytaty w tekście: Eugenia Markowa, Wybór, 
przekład Jakub Jedliński, wstęp, redakcja 
naukowa i  przypisy Eleonora Jedlińska. Pa-
miętnik ukazał się w  serii „Źródła do dzie-
jów sztuki” Polskiego Instytutu Studiów nad 
Sztuką Świata, t. II, Wydawnictwo Tako, 
Warszawa Toruń 2015. Wiersz Broderzona: 
Warszawska awangarda jidysz. Antologia tek-
stów, red. Karolina Szymaniak, Monika Polit, 
Gdańsk 2005.

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

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

4 | Marek Szwarc, 
„Portret Polki”, 1922, 
olej, płótno, wym. 60 
x 48,5 cm

5 | Marek Szwarc, 
„Dojrzewanie”, 1926, 
kuta miedź, wym. 98 
x 25 x 30 cm

(zdjęcia z dokumentacji 
konserwatorskiej MHŻP 
POLIN)

....................................
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konserwacji, jej metody, przebieg i  re-
zultat. Wśród eksponowanych obiek-
tów są dzieła wysokiej klasy artystycz-
nej, także światowej rangi, jak tondo 
„Madonna z  Dzieciątkiem i  dwoma 
aniołami” przypisywane Sandro Bot-
ticellemu (1445-1510), czołowemu 
artyście florenckiego renesansu. Ma-
larstwo holenderskie reprezentuje 
„Święta Rodzina” Jana Sandersa van 
Hemessen (około 1504 – przed 1567), 
z  kręgu malarstwa niemieckiego wy-
różnia się interesujący obraz „Vani-
tas” pędzla Bartholomeusa Sprangera 

(1546-1611), flamandzkiego maniery-
sty czynnego w Pradze. 

Bardzo ważnym akcentem wysta-
wy są ponadto cztery obrazy z kolek-
cji Lanckorońskich. Ich konserwacja 
była częścią szeroko zakrojonego pro-
jektu badawczo-konserwatorskiego, 
w ramach którego w pracowniach wa-
welskich odrestaurowano osiemdzie-
siąt siedem obrazów podarowanych 
Zamkowi na Wawelu przez Karolinę 
Lanckorońską w 1994 r.

Jednym z  największych wyzwań 
pozostaje konserwacja flamandzkich 

Sztuka konserwacji 
– konserwacja sztuki

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

Prezentowana w  Zamku Kró-
lewskim na Wawelu wystawa 
„Sztuka konserwacji – Kon-
serwacja sztuki. Dokonania 

konserwatorów z  Zamku Królewskie-
go na Wawelu w  ostatnim ćwierćwie-
czu” (24 IV − 16 IX 2018) przedsta-
wia działalność konserwatorów wawel-
skich w latach 1995-2018. Na przykła-
dzie różnorodnych muzealiów – dzieł 
malarstwa, ceramiki, mebli, tkanin 
i  zabytków rzemiosła, także pozyska-
nych podczas badań archeologicznych 
– widz może poznać tajniki sztuki 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

1 | 2 | Sandro Botticelli (przypisywany), 
„Madonna z Dzieciątkiem i dwoma aniołami”, 
tondo, czwarta ćwierć XV w., tempera ze 
złoceniami na desce topolowej, śr. 95 cm; 
fragment przed konserwacją (1) i tondo po 
konserwacji (2) (konserwacja: Ewa Wiłkojć, 
Angelika Bogdanowicz-Prus, Oliwia Buchwald- 
-Zięcina, Małgorzata Stachurska-Barańska)
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chemiczne i  mikrobiologiczne od lat 
realizowane są we współpracy z  pla-
cówkami naukowymi w kraju i za gra-
nicą, w tym z Norweskim Instytutem 
Badań Powietrza NILU. Dwa arrasy 
eksponowane na wystawie ukazują 
problematykę związaną z konserwacją 
tych drogocennych tkanin. 

Rezultaty prac konserwatorów 
rzemiosła artystycznego ukazuje m.in. 

skomplikowana konserwacja rozbi-
tej na dwieście pięćdziesiąt kawałków 
wazy japońskiej z  XVIII w., a  tak-
że konserwacja porcelanowej grupy 
rzeźbiarskiej „Ukrzyżowanie” autor-
stwa Johanna Joachima Kaendlera 
(1706-1775), najwybitniejszego rzeź-
biarza Królewskiej Manufaktury Por-
celany w Miśni. Specjaliści z Wawelu 
restaurowali rzeźbę we współpracy 

arrasów z  kolekcji króla Zygmunta 
Augusta, które po ponad studwu-
dziestoletnim pobycie w  carskiej Ro-
sji wróciły do Polski w  bardzo złym 
stanie. Ich konserwację, rozpoczętą 
w okresie międzywojennym, przerwa-
ła druga wojna światowa i dramatycz-
na ewakuacja przez Rumunię, Fran-
cję i  Anglię do Kanady, skąd powró-
ciły w  1961  r. Badania włókiennicze, 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

3 | 4 | Jan Sanders van Hemessen, „Święta Rodzina”, około 1540, 
olej na podobraziu drewnianym, wym. 96,5 x 70 cm; fragment 
przed konserwacją (3) i obraz po konserwacji (4) (konserwacja: 
Beata Nowak)

5 | 6 | Bartholomeus Spranger, „Vanitas”, około 1600, 
olej, płótno, wym. 69 x 96 cm; przed konserwacją (5) 
i po konserwacji (6) (konserwacja: Angelika Bogdanowicz-Prus)

3

4

5 6

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2018           54



z  Porzellansammlung w  Dreźnie, 
gdzie brakujące elementy rekonstru-
owano przy użyciu oryginalnych form 
gipsowych (zob. Dorota Gabryś, Wa-
welska grupa „Ukrzyżowanie” – dzieło 
i  jego twórca, „Spotkania z  Zabytka-
mi”, nr 6, 2008, s. 26-27).  Proces przy-
wracania świetności dziełom sztuki, 
które na co dzień można podziwiać na 
ekspozycjach muzealnych, pozostaje 
zwykle w  cieniu, z  rzadka przenika-
jąc do świadomości publicznej. Tym-
czasem jest on integralną i niezwykle 
pasjonującą częścią historii związa-
nej z  losami każdego z obiektów. Za-
awansowane zaplecze naukowe i ściśle 
współpracujące z muzeum wawelskim 

specjalistyczne laboratoria badawcze 
dostarczają danych umożliwiających 
kompleksową analizę stanu dzieł i wy-
bór najwłaściwszych metod postę-
powania. Warto jednak pamiętać, że 
w  głównej mierze to kunszt konser-
watorów, ich wiedza, talent i zdolno-
ści artystyczne, a często determinacja 
i wysiłek przy żmudnych, długotrwa-
łych zabiegach, pozwalają przywrócić 
dziełom sztuki ich utracone walory 
i na nowo podziwiać ich piękno.

Osiemdziesiąt cztery dzieła po-
kazane na ekspozycji i  ich dokumen-
tacja opisowa umożliwiają prześle-
dzenie całej drogi ratowania zabytku: 
począwszy od stanu wyjściowego, 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

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

7 | 8 | Krzesło, około 1740, skóra tłoczona, 
srebrzona, malowana, pokryta lakierem 
złocącym, wym. 45,5 x 55,9 cm (siedzisko), 59,5 
x 28,5 cm (zaplecek); fragment kurdybanowego 
pokrycia przed konserwacją (7) i krzesło po 
konserwacji (8) (konserwacja: Ewa Pietrzak)

9 | 10 | Arras naddrzwiowy z herbem Polski, 
Bruksela, około 1560, wełna, jedwab, złoto, 
srebro, tkanie, wym. 120 x 252 cm; fragment 
przed konserwacją (9) i arras po konserwacji (10) 
(konserwacja: Anna Trzepacz)

................................................................................
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

wykorzystano różnego rodzaju mate-
riały historyczne i współczesne. W ta-
kiej formie zaprezentowano dwadzie-
ścia pięć obiektów, na co dzień ekspo-
nowanych w  salach Zamku Królew-
skiego na Wawelu i  zamku Pieskowa 
Skała. Prezentacje te tworzą odrębne 
opowieści, dzięki którym widz może 

zapoznać się ze specyfiką prac konser-
watorskich prowadzonych przy kon-
kretnych zabytkach, a  przede wszyst-
kim z  różnorodnością problematyki, 
z którą zmagają się na co dzień w swo-
ich działaniach konserwatorzy. Do-
pełnieniem ekspozycji jest film przed-
stawiający działalność wszystkich 
siedmiu pracowni konserwatorskich 
na Wawelu.

Wystawie towarzyszy bogato ilu-
strowany katalog naukowy oraz publi-
kacja poświęcona badaniom i konser-
wacji tonda przypisywanego Sandro 
Botticellemu. 

Wśród działań edukacyjnych za-
planowanych w związku z ekspozycją 
przewidziano warsztaty konserwator-
skie dla dzieci i młodzieży, cykl zajęć 
dla rodzin z  dziećmi oraz wykłady 
dla dorosłych. Przygotowane przez 
wawelskich konserwatorów aktywne 
książeczki dla dzieci w zajmujący spo-
sób przybliżą młodym widzom tajniki 
pracy z obiektami zabytkowymi.

Ewa Wiłkojć

poprzez materiał analityczny pozy-
skany w trakcie badań fizykochemicz-
nych (zdjęcia, opisy, wykresy, relacje) 
i  ukazanie warsztatu pracowni kon-
serwatorskich, aż do efektu końcowe-
go – odrestaurowanego obiektu.

Wybranym muzealiom towarzyszą 
prezentacje multimedialne, w których 

Publikacja autorstwa Marcina Fabiańskiego Zamek króla Zygmunta I na Wa-
welu. Architektura – dekoracja architektoniczna – funkcje stanowi mono-

graficzne opracowanie architektury, dekoracji architektonicznej, funkcji użyt-
kowych i treści ideowych renesansowego zamku króla Zygmunta I Starego 
z lat około 1504-1548.

Jak pisze autor we wstępie, dotychczasowe publikacje na ten temat były 
opracowaniami cząstkowymi, które nie dawały okazji „do pełnej konfronta-
cji reliktów i dokumentów” ze wszystkich części zamku. Marcin Fabiański, 
przygotowując monografię, przez 20 lat badał relacje konserwatorskie, źródła 
pisane i ikonograficzne, które porównywał z archiwalnymi i współczesnymi 
fotografiami oraz z wynikami badań techniczno-konserwatorskich, prowa-
dzonych w ostatnim ćwierćwieczu. W publikacji znajduje się 586 ilustracji, 
którym, jak pisze autor, „przypada rola co najmniej rów-
nie wielka jak odpisom źródeł pisanych”. Dużo jest zdjęć 
archiwalnych, wiele zostało wykonanych przez autora na 
potrzeby książki. Systematyczny przegląd materiału po-
równawczego pozwolił autorowi nadać zamkowi nowy 
kontekst artystyczny. Marcin Fabiański podkreśla, że przy 
formułowaniu wniosków, do których doszedł w trakcie 
zbierania materiałów, starał się wystrzegać „powielania 
arbitralnych sądów i snucia nowych domysłów”.

Obszerna publikacja (535 stron) składa się z trzech 
części. Pierwsza część tworzy podstawę do rozważań pro-
blemowych. Zawiera ona szczegółowe omówienie dziejów 
budowy wszystkich skrzydeł zamku wraz z budynkiem 
bramnym, kuchniami królewskimi, kamienicą starościńską, 

budynkami łaźni króla i królowej, piekarni, infirmerii oraz ogrodami zam-
kowymi. Poznajemy materiały i techniki, których wówczas używano, proces 
projektowania i prowadzenia prac murarzy, kamieniarzy, cieśli, stolarzy, sny-
cerzy, malarzy i pozłotników (pominięto działania kaflarzy, tkaczy i innych 
autorów wyposażenia wnętrz).

W drugiej części książki znajduje się omówienie kształtu architektury 
wszystkich budowli zamkowych oraz elementów ich wystroju kamieniarskiego 
i malarskiego, które zachowały się choćby w formie reliktów lub znane są 
z wiarygodnych przekazów. 

Trzecią część stanowi przedstawienie użytkowych i ideowych funkcji bu-
dowli. Podane są tu przyczyny rozbudowy zamku w czasach Zygmunta I Sta-
rego, u źródeł których stały przesłanki utylitarne, począwszy od zaspokojenia 

potrzeb materialnych władcy i powiększającego się dwo-
ru, po nadanie zamkowi statusu reprezentacyjnej budowli 
odzwierciedlającej majestat państwa i władcy oraz obda-
rzenie jej „cząstką starożytnego splendoru rzymskiego”.

Na końcu monografii opublikowanych zostało osiem 
historycznych planów części zamku: piwnic, przyziemia, 
pięter, terenów przed zamkiem z reliktami ogrodów. 
Ciekawe są dokumenty zawarte w 32 aneksach, w tym 
fragmenty ówczesnych kronik, m.in. wychwalające zasłu-
gi króla Zygmunta I jako budowniczego i wojownika czy 
opisujące uroczystości zamkowe. Ostatnią część stanowi 
bibliografia oraz trzy indeksy: nazwisk, topograficzno-rze-
czowy ogólny i topograficzno-rzeczowy obejmujący zamek 
królewski na Wawelu. 

Spotkanie z książką

ZAMEK	KRÓLA	ZYGMUNTA	I

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

11 | 12 | Waza 
pot-pourri, 
Arita (Japonia), 
XVIII w., 
porcelana, 
szkliwienie, 
złocenie, 
wym. 89 x 
61,5 cm; przed 
konserwacją (11) 
i po 
konserwacji (12) 
(konserwacja: 
Stanisława 
Kostecka, Jan 
Kostecki)

(zdjęcia: 1-6 – Jan 
Kietliński, 7,10,12 – 
Anna Stankiewicz, 8 
– Ewa Pietrzak, 9 – 
Dariusz Błażewski, 
11 – Jan Kostecki) 

.............................11 12
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

czasów opromienionych jeszcze gasną-
cemi blaskami Odrodzenia i  mają ja-
kiś tajemniczy związek z dzisiejszym jej 
charakterem i dzisiejszą, o wiele więk-
szą od dawniejszej świetnością”. Soko-
łowski, odnosząc się do współczesnej 
mu świetności zamku, miał na myśli 
nie tylko kolekcję zgromadzoną przez 
Izabelę z  Czartoryskich Działyńską, 
ale także wyjątkową architekturę sa-
mej budowli.

Majątek gołuchowski stał się 
własnością Izabeli Czartoryskiej 
w 1872 r. i został jej przekazany przez 

męża Jana Działyńskiego. Zamek, 
który od 1853 r. znajdował się w jego 
posiadaniu, wymagał gruntownego 
remontu. Przebudowa rozpoczęła się 
w  latach siedemdziesiątych XIX  w. 
i  trwała przez następne dwa dziesię-
ciolecia. W efekcie zamek przybrał 
szatę architektoniczną wzorowaną na 
stylu francuskiego renesansu. Jedno-
cześnie dużym zmianom uległo zało-
żenie parkowe oraz zabudowa gospo-
darcza, którą przystosowano do celów 
mieszkalnych. W okresie ordynacji 
tzw. oficyna stała się główną siedzibą 

Gołuchów  
Izabeli z Czartoryskich 
Działyńskiej

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

Posiadłość Czartoryskich 
w  Gołuchowie w  tak pięk-
nych słowach opisywał 
w  1886  r. Marian Sokołow-

ski: „Gołuchów był prastarą siedzi-
bą wielkiego w  Rzeczypospolitej rodu 
Leszczyńskich, ale w  inne ręce prze-
szedł już w XVII w. i ani z królem Sta-
nisławem, ani z  cichą i  tak miłej dla 
nas pamięci królową francuską, żoną 
króla bien-aimé, nie miał nic wspól-
nego. Wszystkie tej miejscowości zna-
czące tradycye odnoszą się do ostatnich 
lat XVI i pierwszych XVII stulecia, do 

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

1 | Zamek 
w Gołuchowie, widok 
od strony północnej, 
fotografia Henryka 
Poddębskiego z 1932 r. 

......................................
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rodziny Czartoryskich rezydujących 
w  Gołuchowie, natomiast zamek na-
brał cech muzeum.

Z Gołuchowem związana jest nie 
tylko historia wspaniałej posiadłości, 
ale równie wyjątkowej kolekcji oraz 
jej nieprzeciętnych twórców.

Izabela z  książąt Czartoryskich 
hrabina Działyńska (1830-1899), 
córka Adama Jerzego Czartoryskiego 
i  Anny z  Sapiehów, wnuczka Izabeli 
z  Flemmingów Czartoryskiej, dora-
stała w  Paryżu. Znakomite wykształ-
cenie, liczne podróże i  otaczające ją 
środowisko ludzi sztuki ukształtowały 
jej wrażliwość artystyczną. Urodzo-
na w  Warszawie, w  wieku 3 lat wraz 
z rodziną opuściła kraj po upadku po-
wstania listopadowego. Powróciła na 
ziemie polskie dopiero w  1857 r., po 
ślubie z  Janem Kantym Działyńskim 
(1829-1880), szlachcicem wielkopol-
skim, synem Tytusa Działyńskiego 
i Celestyny z Zamoyskich.

Początkowo Izabela Działyńska 
nie przywiązywała wielkiej wagi do 
swojej nowej siedziby, czując się na-
dal emocjonalnie związana z atmosfe-
rą Paryża i Hôtel Lambert. Z czasem 
jednak jej nastawienie do Gołucho-
wa zmieniło się. Kiedy stała się jego 
właścicielką, postanowiła umieścić 
w  zamku swoją kolekcję. Zanim jed-
nak zbiory trafiły do Wielkopolski, 

dokonano gruntownej przebudowy 
zamku, tak iż zmienił się w  oczach 
właścicielki z  „małej kasztelanii po 
złupieniu i  spaleniu” w  jej „ziemski 
raj”. Poszczególne przestrzenie zam-
kowe zostały zaprojektowane tak, 
aby z  jednej strony stanowiły dosko-
nałe tło dla eksponowanych zabyt-
ków, z drugiej zaś same mury budow-
li i  wystrój wnętrz wskrzeszały czasy 
posiadłości należącej niegdyś do rodu 
Leszczyńskich. W jego dziejach splata 
się królewska historia Polski i Francji 
XVIII w., tak czytelna dla córki księ-
cia Adama Czartoryskiego, jednego 
z przywódców politycznych Wielkiej 
Emigracji.

Izabela gromadzenie dzieł sztuki 
rozpoczęła w  bardzo młodym wieku, 
ceniąc kolekcjonerstwo opierające się 
na wiedzy naukowej. W jej zbiorach 
znalazły się zarówno dzieła sztuki sta-
rożytnej, wczesnośredniowiecznej, jak 
i  renesansowej. Wyjątkowe miejsce 
zajmowały grafiki polskie i  europej-
skie. Dzięki wspólnym zainteresowa-
niom Działyńskich powstała impo-
nująca kolekcja naczyń antycznych, 
uważana za jedną z  najcenniejszych 
w Polsce.

O randze zbiorów świadczyło 
uznanie specjalistów i pierwsze nauko-
we publikacje zabytków antycznych, 
które powstały już w 1868 r., gdy dzieła 
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znajdowały się jeszcze w Paryżu. Sama 
kolekcjonerka również kładła duży na-
cisk na opracowania naukowe, zleca-
jąc sporządzenie katalogów wybitnym 
specjalistom ówczesnych czasów, ta-
kim jak Jean de Witte, Wilhelm Froeh-
ner oraz Émile Molinier.

O ogólną dostępność zbiorów 
oraz ich niepodzielność Izabela za-
dbała, tworząc w  1893  r. Ordynację 
Książąt Czartoryskich na Gołucho-
wie. Swym przemyśleniom o  kolekcji 
dała wyraz w statucie ordynacji: „[…] 
Życzeniem jest moim, aby te dzieła 
sztuki się nie rozproszyły i  aby zbiór 
ten zachował się pełny i cały po wieczne 
czasy. Spodziewam się, że zbiór powyż-
szy ogółowi pożytek przyniesie, wywo-
łując i podnosząc upodobania do sztuki 
i zmysł piękna; oglądanie tych zbiorów 
ma być dostępne dla każdego, pragną-
cego znaleźć tam źródło pomocnicze do 
badań naukowych i w zakresie sztuki”.

Dokument przyjęto i obwieszczo-
no 20 maja 1893  r. w  Królewskim 
Wyższym Sądzie Krajowym. Ustano-
wienie ordynacji stanowiło o wyjęciu 
dóbr spod ogólnie obowiązujących 
norm prawnych i  nadaniu im odręb-
nego statusu. Fundatorka za cel nad-
rzędny postawiła sobie zabezpieczenie 
zbiorów sztuki przed ich rozprosze-
niem i zapewnienie podstaw material-
nych dla muzeum, płynących z niepo-
dzielnego majątku.

Po śmierci Izabeli w 1899 r. ordy-
nację objął jej bratanek Witold Ka-
zimierz Czartoryski. Ostatnim gołu-
chowskim ordynatem był Adam Lu-
dwik Czartoryski, a po jego śmierci 
w  1937  r. funkcję tę pełniła, w  imie-
niu małoletniego syna Władysława, 
Maria Ludwika z Krasińskich.

Dramatyczne losy kolekcji pod-
czas drugiej wojny światowej skut-
kowały rozproszeniem zabytków 

znajdujących się obecnie pod opieką 
Muzeów Narodowych w  Poznaniu, 
Warszawie i  Krakowie. W ostatnich 
latach powróciły do Polski zabyt-
ki zidentyfikowane jako pochodzą-
ce z  kolekcji, jednak wiele cennych 
obiektów znajdziemy jedynie na li-
ście strat wojennych (więcej informa-
cji na temat historii Ordynacji Ksią-
żąt Czartoryskich na Gołuchowie 
oraz związanych z  nią dzieł sztuki 
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2 | Anna z Sapiehów Czartoryska z córką Izabelą 
i synową Marią z Grocholskich, fotografia CDV 
wykonana około 1860 r. w Paryżu (w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Poznaniu)

3 | Izabela Działyńska przy drzwiach 
wejściowych do zamku w Gołuchowie, 1890, 
fotografia wykonana przez Ignacego Kriegera 
(własność prywatna)

4 | Sala Polska znajdująca się w podziemiach 
zamku, fotografia wykonana przez Antoniego 
Pawlikowskiego w 1905 r. (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Poznaniu)

5 | Sala Muzealna w podziemiach zamku, 
fotografia wykonana przez Antoniego 
Pawlikowskiego w 1905 r. (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Poznaniu)

6 | Sala Waz Greckich znajdująca się na 
poziomie przyziemia zamku, fotografia wykonana 
przez Antoniego Pawlikowskiego w 1905 r. 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu)

................................................................................
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z  Czartoryskich Działyńskiej”. Ideą 
wystawy jest przedstawienie poszcze-
gólnych działów kolekcji poprzez 
wybrane zabytki i  archiwalne zdję-
cia dawnych wnętrz gołuchowskiego 
zamku. Wystawa składa się z  trzech 
części. Pierwsza wprowadza widza 
w  tematykę związaną z  kolekcją, 

druga (główna) koncentruje się wokół 
zbiorów i  pomieszczeń odczytywa-
nych jako przestrzenie muzealne, jak 
Sala Polska, Sala Muzealna, Sala Waz 
Greckich, Sala Starożytności oraz Bi-
blioteka. Trzecia część wystawy to wy-
brane wnętrza i  zabytki udostępnio-
ne zwiedzającym w czasach ostatnich 
ordynatów.

Inga Głuszek
Paulina Vogt-Wawrzyniakzob.  Wojciech  Przybyszewski, Portret 

króla Henryka Walezego, „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 3-4, 2014, s. 55-59). 

W rocznicę 125-lecia ustano-
wienia ordynacji na Gołuchowie 27 
maja br. w  Muzeum Narodowym 
w  Poznaniu została otwarta wysta-
wa „Życie sztuką. Gołuchów Izabeli 
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7 | Tadeusz Styka, „Portret Adama Ludwika 
Czartoryskiego”, 1914, II ordynata na 
Gołuchowie, olej, płótno, wym. 131 x 90 cm 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu)

8 | Tadeusz Styka, „Portret Marii Ludwiki 
z Krasińskich Czartoryskiej z synkiem Augustem”, 
1914, olej, płótno, wym. 131 x 90 cm 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu)

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

Wydawnictwo BOSZ i Muzeum Okręgowe w Suwałkach wydało album Al-
fred Wierusz-Kowalski z tekstem i opracowaniem merytorycznym Elizy 

Ptaszyńskiej, historyka sztuki, kustosza w suwalskim muzeum, autorki wielu 
publikacji dotyczących tego artysty i innych malarzy szkoły monachijskiej. 

W albumie zamieszczona została opowieść o życiu i twórczości Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego (1849-1915), ilustrowana reprodukcjami obrazów 
jego pędzla. Dzieła pochodzą z wielu muzeów z Polski i z zagranicy, a także 
domów aukcyjnych i zbiorów prywatnych.

Album zaczyna się przywołanym przez Elizę Ptaszyńską cytatem z pocho-
dzącego z 1910 r. listu malarza do syna, w którym Wierusz-Kowalski emocjo-
nalnie opisywał pierwsze reakcje dworu bawarskiego na zorganizowany w sali 
Starego Ratusza w Monachium pokaz jego monumental-
nego dzieła „Napad wilków”. Chociaż prezentacja została 
starannie przygotowana, a poprzedziły ją liczne anonse 
w prasie, publiczność nie dopisała, obraz nie spotkał się 
z przychylnym przyjęciem, a artysta musiał pogodzić się 
z porażką. 

Dużo miejsca poświęca Eliza Ptaszyńska opisowi dzie-
ciństwa Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach, jego poby-
towi w Kaliszu, gdzie w Gimnazjum Filologicznym uczył 
się m.in. rysunku i kaligrafii u Stanisława Barcikowskie-
go, późniejszemu okresowi nauki w warszawskiej Klasie 
Rysunkowej i w prywatnej pracowni Wojciecha Gersona. 
Poznajemy pierwszą wystawę artysty w warszawskim To-
warzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w 1869 r. i pierwsze 
prace, których jakość świadczy o dobrze opanowanym 

warsztacie malarskim, czytamy opisy pobytów w Dreźnie, Pradze, Monachium 
oraz obrazów, które wówczas powstały.

Początkowy okres twórczości Wierusza-Kowalskiego był czasem wchodze-
nia na rynek sztuki, poznawania gustów odbiorców i dopasowywania się do 
ich oczekiwań. Dziełom artysty towarzyszyła niechęć i krytyka środowiska. 
Przełomem stały się lata 1879-1880, kiedy zaczął malować śnieżne pejzaże, 
rozległe pustkowia przemierzane przez myśliwych, powozy z podróżnymi (np. 
„Litewska sanna”, „Jazda w kopnym śniegu” czy „Nocna sanna”). 

Pełnię talentu i wysoki poziom umiejętności warsztatowych pokazał malarz 
w obrazie „Niebezpieczna jazda” z 1881 r. To jedna z najwcześniejszych scen 
z napadem wilków. Cechuje ją dynamizm, dramatyzm i autentyzm, które prze-

ważają nad narracyjnością, dominującą cechą dzieł malarza. 
Ukoronowaniem twórczości Wierusza-Kowalskiego był 

złoty medal przyznany w 1892 r. na VI Międzynarodowej Wy-
stawie Sztuki w Glaspalast w Monachium. Kolejne lata przy-
niosły następne wyróżnienia, m.in. medale na Powszechnej 
Wystawie w Saint-Louis w 1904 r. i na Międzynarodowej 
Wystawie Łowieckiej w Wiedniu w 1910 r. Pozycja artysty 
zaczęła jednak od tego czasu słabnąć, a on sam czuł, że 
świat staje się dla niego niezrozumiały i nieprzychylny. 

Album wyróżnia się oryginalną szatą graficzną, opra-
cowaną przez Lecha Majewskiego. Ciekawe rozmieszczenie 
reprodukcji całych obrazów i ich fragmentów ułatwia analizę 
twórczości artysty. Publikacja skierowana jest do szerokiego 
kręgu odbiorców w kraju i zagranicą, w czym pomaga tłu-
maczenie tekstów na język angielski.

Spotkanie z książką

TWÓRCZOŚĆ	ALFREDA	WIERUSZA-KOWALSKIEGO

7 8

Wystawa „Życie sztuką. Gołuchów Izabe-
li z Czartoryskich Działyńskiej” w gmachu 
głównym Muzeum Narodowego w Pozna-
niu, Aleje Marcinkowskiego 9, będzie czynna 
do 19 sierpnia br.
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na zewnątrz, ale ich końcowe części 
skierowane były do wewnątrz łóżka 
i  miały formę zbliżoną do litery „C”. 
Należy jeszcze wspomnieć o  trzecim 
typie łóżka modnego w  epoce napo-
leońskiej, występującego zdecydowa-
nie rzadziej – en chaire de prêcher, wy-
różniającego się przyczółkami równej 
wysokości, ustawionymi w  linii pro-
stej, które flankowały pilastry lub pi-
lastry hermowe.

Te trzy główne modele łóżek po-
wstałych w  okresie empire, stawiane 
dłuższym bokiem do ściany i  przy-
krywane okazałym baldachimem, 

królowały w  ówczesnych sypialniach 
na dworach i  w  pałacach. Na wsiach 
i w kamienicach miejskich przeważały 
proste łóżka zwane lit droit. Charak-
teryzowały się trójkątnym szczytem 
wezgłowia, czasami też przyczółka 
frontowego. W urządzaniu sypialni 
w  epoce biedermeieru nastąpiły bar-
dzo duże zmiany spowodowane oby-
czajowością. Pomieszczenie to prze-
stało pełnić funkcję reprezentacyjną 
i  stało się dostępne głównie dla do-
mowników. W związku z tym sypialni 
nie urządzano już z myślą o przyjmo-
waniu w niej gości i prawdopodobnie 

Rewolucja w sypialni
.........................................................................................................................................

U progu XIX  w. Europą 
wstrząsnęły wydarzenia 
Wielkiej Rewolucji Fran-
cuskiej, a ich skutkiem 

było zapoczątkowanie zmian nie-
mal we wszystkich dziedzinach ży-
cia mieszkańców kontynentu. W po-
równaniu z  minionymi epokami na-
stępowały one od tego momentu 
znacznie szybciej. Pojawienie się bo-
gatej burżuazji i  coraz zamożniejsze-
go mieszczaństwa miało największy 
wpływ na styl życia mieszkańców Eu-
ropy w XIX w. Ogromne zmiany cy-
wilizacyjne postępujące przez całe to 
stulecie zrodziły potrzebę budowa-
nia wygodnego otoczenia, bogatego 
w  wykwintne i  funkcjonalne meble. 
Na obyczajowość i  styl życia w  XIX 
stuleciu ogromny wpływ miały także 
postępy medycyny i  psychologii oraz 
zwiększony dostęp do kultury i sztuki. 

Łóżka wytwarzane na początku 
XIX w. odbiegały już od form osiem-
nastowiecznych, ale urządzanie sy-
pialni tkwiło jeszcze w tradycji wieku 
ubiegłego. Najmodniejszy w  okresie 
empire był model zwany lit en bateau 
lub lit en gondole (jego pomysłodaw-
cą najprawdopodobniej był Charles 
Percier) ze względu na kształt przypo-
minający łódź (o bokach zakrzywio-
nych jak burta łodzi). Powszechnie 
występował w całej Europie i nadawa-
no mu różne nazwy (np. w  Anglii – 
boat bed albo french bed, we Włoszech 
batello). Poszczególne egzemplarze 
wyróżniały się rodzajem użytego 
drewna i  jakością dekoracji. Łoże lit 
en bateau charakteryzowało się przy-
czółkami równej wysokości, przypo-
minającymi literę „S” i  wygiętymi na 
zewnątrz. Bardzo zbliżony kształt do 
łodzi miało również drugie najmod-
niejsze łóżko empirowe o nazwie le lit 
nacelle. W nim przyczółki, także rów-
nej wysokości, były mocno wygięte 

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

1 | 2 | 
Łóżka w stylu 
biedermeier, 
ok. 1820-1830, 
Małopolska (1) 
oraz Śląsk (?) (2) 
(w zbiorach 
Muzeum 
Narodowego 
we Wrocławiu)

............................
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osiemdziesiątych XIX w. zaczęto pro-
dukować łóżka dwuosobowe, zwane 
małżeńskimi; w  Polsce nosiły one na-
zwę „łóżka francuskie”). Dziecięce sy-
pialnie zaczęto urządzać w bliskim są-
siedztwie pokoju do snu rodziców. Od 
tego czasu do tych pomieszczeń wsta-
wiano specjalne komplety mebli, a nie 
przypadkowe sprzęty. Komplety te 
musiały składać się z określonej z góry, 
standardowej liczby sprzętów (łóżka, 
stolika nocnego, umywalni lub toalet-
ki, szafy). Niedopuszczalne było zesta-
wianie w  jednym pomieszczeniu róż-
nych modeli o niejednolitej stylistyce. 

W epoce historyzmu wszystkie 
style z  przeszłości naśladowano od-
dzielnie lub łączono ze sobą, czasem 

tworząc niewolnicze kopie, innym 
razem doprowadzając do skrajnych 
zestawień. W eklektyzmie wyznawa-
no zasadę meblowania każdego po-
koju w  innym stylu. Przy produkcji 
mebli powszechne stało się korzysta-
nie z różnych imitacji: gorsze gatunki 
drewna naśladowały szlachetne, tło-
czone blachy udawały mosiężne lub 
złote dekoracje, a masy plastyczne 
szylkret. Wszystko, co wytwarzano, 
miało naśladować sprzęty minionych 
epok: gotyku, renesansu, baroku, ro-
koka lub klasycyzmu. Ponadto musia-
ło być dekoracyjne i obficie zdobione. 
W drugiej połowie XIX w. produkcja 
maszynowa zagarniała coraz większe 
obszary przemysłu meblarskiego, ob-
niżając ceny mebli. Fabryki dostarcza-
ły gotowych podzespołów mebli, któ-
re stolarze mogli dowolnie zestawiać 
i wybierać poszczególne elementy.

Nowością były sprzęty wielofunk-
cyjne lub ukryte w  innych meblach. 
Szczególnie często chowano w  ten 
sposób łóżka. Moda ta wynikała z po-
trzeby wykorzystywania jednego po-
mieszczenia jako sypialni i  pokoju 
dziennego. Szafa, która po odchyleniu 
w  dół korpusu stawała się łóżkiem, 
znakomicie rozwiązywała problem. 
Bardziej skomplikowanym patentem 
było łóżko składane w  komodzie. 
Tego typu meble sprawdzały się też 
w  pokojach gościnnych i  cieszyły się 
dużą popularnością. 

Kolejne rewolucyjne zmiany w sy-
pialniach dotyczyły budowania w ich 
pobliżu toalet i  łazienek. W toale-
tach stawiano specjalny mebel, zwany 

dlatego zaprzestano budowania 
w  nich okazałych baldachimów nad 
łożem. Wyposażano je w  łoża i  inne 
sprzęty, takie jak: umywalnie, komo-
dy, krzesła i szafy. W produkcji łóżek 
okresu biedermeieru dominowały 
dwa główne typy – znane z poprzed-
niej epoki empire lit en bateau oraz 
nowe łóżko o  formach architekto-
nicznych. Należy również zaznaczyć, 
że duża zmiana zaszła w wielkości łó-
żek – stały się znacznie dłuższe, gdyż 
zaprzestano spania w  postawie pół-
siedzącej, co było szczególnie prakty-
kowane w XVIII w. Od XIX w. leka-
rze zalecali spanie z  wyprostowanym 
kręgosłupem.

Druga połowa XIX  w. przyniosła 
rewolucyjne zmiany w  projektowaniu 
sypialni. W żadnym innym pomiesz-
czeniu mieszkalnym nie nastąpiły 
wtedy tak radykalne przekształcenia. 
Mieszczaństwo, które było największą 
i najsilniejszą ówcześnie grupą społecz-
ną, w swoim tradycyjnym wzorcu życia 
na pierwszym miejscu stawiało warto-
ści rodzinne. Pojawił się kult rodziny, 
jako najważniejszej instytucji w  życiu 
każdego człowieka, podpory ładu mo-
ralnego i  społecznego. Dlatego pary 
otrzymały prawo do własnej sypialni, 
często od tej pory wspólnej i z dużym 
małżeńskim łożem (dopiero w  latach 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

3 | Meble do sypialni 
prezentowane na 
Wystawie Światowej 
w Paryżu w 1900 r. 
(fot. archiwalna)

4 | Meble do 
sypialni dla dzieci, 
proj. A. Muller, 
ok. 1900 r. (fot. 
archiwalna)

(zdjęcia: 1, 2 – fot. 
Jerzy Buława, reprod. 
3, 4 – Wojciech 
Rogowicz)
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bidetem lub krzesłem czystości (gdy 
nie było toalet, był on często wypo-
sażeniem sypialni). Przybierał on 
zwykle kształt taboretu lub krzesła, 
zaopatrzonego u dołu w misę lub noc-
nik, na którym siadało się na siedzisku 
z  otworem przykrywanym uchylną 
pokrywą. Bidety wyparte zostały do-
piero około 1870  r. przez tzw. water 
klozety i  rozwój kanalizacji. Łazienki 
stały się aneksami sypialni, a więc, tak 
jak one, należały do przestrzeni ści-
śle prywatnych. Urządzano je w  taki 
sposób, aby osoby z nich korzystające 
nie potrzebowały pomocy z zewnątrz, 
zwykle służącej, i mogły samodzielnie 
poddawać się ablucjom. Zastosowa-
nie nowych urządzeń i  sprzętów, jak 
wieszaki na ręczniki, półki na akceso-
ria czy lustra, pozwalało zastąpić tra-
dycyjne posługi. Nowe udogodnienia 
w  mieszkaniach, takie jak: ogrzewa-
nie, kanalizacja, bieżąca woda, światło 
gazowe czy elektryczność, zapewniały 
komfort szerokim rzeszom mieszczan 
także w sypialniach. 

Dbałość o  higienę przyczyniła się 
w  drugiej połowie XIX  w. do pro-
dukcji na szeroką skalę łóżek meta-
lowych. Okazało się, że dobrym spo-
sobem na utrzymanie czystości tych 
sprzętów było wykonywanie ich nie 
z drewna, narażonego na zadomowie-
nie się w  nim pluskiew, ale z  metalu, 
który nie był przyjaznym środowi-
skiem dla tych owadów. Metalowe 
łóżka stały się bardzo modne. Ma-
teriał ten stwarzał nowe możliwości 
projektantom oraz zapewniał egalita-
ryzm konsumentom. Był to prawdo-
podobnie jedyny typ łóżka w historii 
meblarstwa, który znalazł się w  tak 
wielu europejskich i  amerykańskich 
domach. Wszystkie zmiany, które za-
szły w urządzaniu sypialni w domach 
w  XIX w., okazały się tak trwałe, że 
przetrwały do naszych czasów.

Małgorzata Korżel-Kraśna

Z WIZYTĄ W MUZEUM

W Muzeum Miasta Ło-
dzi 13 lutego br. 
otwarta została stała 
wystawa „Przy wspól-

nym stole. W jadalni rodziny Poznań-
skich”. Prezentuje ona styl życia i kul-
turę materialną łódzkiej burżuazji po-
czątku XX w. na przykładzie rodziny 
Poznańskich. Po śmierci Izraela Po-
znańskiego – nestora rodu i  twór-
cy jego potęgi finansowej – inicjaty-
wa rozbudowy i wykończenia wnętrz 
pałacu przy obecnej ul. Ogrodowej 
15 spoczęła na barkach jego synów 
– Ignacego, Hermana, Karola i Mau-
rycego. Na ich polecenie projekt tej 
rozbudowy opracował absolwent pe-
tersburskiego Instytutu Inżynierów 
Cywilnych – Adolf Zeligson, kolega 

z  ławy szkolnej Maurycego Poznań-
skiego. Prace nad aranżacją wnętrz 
rezydencji zyskały swój ostateczny 
kształt w  latach 1902-1903, a zapro-
jektowane przez Zeligsona skrzydło 
wschodnie, nad którym nadzór archi-
tektoniczny sprawował architekt miej-
ski Franciszek Chełmiński, otrzymało 
neostylowy wystrój w duchu neorene-
sansu francuskiego z elementami neo-
baroku. W nowym skrzydle zaplano-
wano ciąg prywatnych apartamentów 
mieszkalnych przeznaczonych dla ro-
dziny, a w  jego południowym trakcie 
komunikacyjnym umieszczono Małą 
Jadalnię, przeznaczoną do spożywania 

Mała Jadalnia 
rodziny 
Poznańskich
.............................................................................................................................................

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

1 | Mała Jadalnia w Pałacu Poznańskich w Łodzi

Wystawa „Rewolucja w sypialni. Łóżka w XIX 
wieku” czynna będzie w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu (Pl. Powstańców Warszawy 5) 
w dniach 26 czerwca – 16 września br. Kura-
torem wystawy jest Małgorzata Korżel-Kraśna.
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przez rytm dnia i  etykietę, celebro-
wanych niegdyś przy wspólnym sto-
le spotkań. Ograniczone one były 
w  tym wypadku do kręgu bliższych 
i  dalszych krewnych oraz powinowa-
tych. Owe blaski „dyskretnego uroku 
burżuazji” podkreślają przedmioty 
rzemiosła artystycznego (porcelana, 
srebra, platery, szkło, tkaniny), stano-
wiące wystrój wnętrza rodzinnej ja-
dalni Poznańskich, które dobrano na 
podstawie prowadzonych badań ar-
chiwalnych i źródłowych. 

U progu XX  w. np. sztućce prze-
stały pełnić jedynie funkcję utylitarną, 

a przez swą różnorodność stały się 
nieodzowną dekoracją stołu. Liczba 
przyrządów, którymi w  czasie posił-
ku posługiwał się jeden biesiadnik, 
dochodziła nawet do stu dwudzie-
stu. Wśród najbardziej popularnych 
wytwórni, których wyroby gościły na 
łódzkich stołach można przywołać 
firmę Józefa Frageta (właściciela skle-
pu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 69), 
jak również firmy Wincentego Nor-
blina, Teodora Wernera, Braci Buch, 
Braci Henneberg, Andrzeja Bolesława 
Schiffersa, Izraela Szekmana, Gusta-
wa Roszkowskiego oraz Towarzystwo 
Akcyjne Roman Plewkiewicz i  Spół-
ka, współpracujące ze słynną niemiec-
ką wytwórnią Württembergische 
Matallwarenfabrik. W Łodzi obiekty 
takie produkowane były przez firmy 
Ludwika Heniga, Juliana Schumana 
i Spółki oraz Adolfa Erecińskiego. 

Na lokalnym rynku można 
było spotkać importowane zastawy 

codziennych posiłków przez rodzinę 
Poznańskich, czemu sprzyjał bardziej 
kameralny charakter pomieszczenia 
i znacznie skromniejszy wystrój w po-
równaniu ze znajdującą się w  pałacu 
reprezentacyjną Wielką Jadalnią.

Organizowanie spotkań oraz by-
wanie na nich należało do dobrego 
tonu i  pozwalało przedstawicielom 
nowej warstwy – burżuazji – zyskać 
status osoby wytwornej. W czasie 
przyjęcia, którego organizacja była 
okazją do zaprezentowania kultury 
i  pozycji społecznej gospodarzy na 
stole znajdowały się naczynia, sztuć-
ce i  elementy dekoracyjne ustawione 
w  odpowiednim porządku i  zgodnie 
z obowiązującymi zasadami. W owym 
teatrze mieszczańskiego życia sztuć-
ce były ważnym rekwizytem, a zna-
jomość zasad posługiwania się nimi 
i  opanowana przez wtajemniczonych 
etykieta towarzyska w sposób natural-
ny oddzielały jedną warstwę od dru-
giej, stanowiąc także symbol statusu 
społecznego.

Przygotowana przez Muzeum 
Miasta Łodzi nowa stała ekspozycja 
ukazuje różnorodne aspekty życia to-
warzyskiego, związanego tematycznie 
z  szeroko pojętą kulturą stołu. Jej ce-
lem jest również przywrócenie – po 
blisko stu latach – pierwotnej funk-
cji pomieszczenia. Dlatego niezbęd-
ne stało się wykreowanie obrazu ro-
dzinnego życia przez podjęcie próby 
rekonstrukcji zarówno wyposażenia 
wnętrza, jak i  oprawy wyznaczanych 

Z WIZYTĄ W MUZEUM

2 | Mała Jadalnia w Pałacu Poznańskich w Łodzi

3 | Stół z zastawą obiadową 

4 | 5 | Supraporty z motywem martwych natur

6 | Stolik na sztućce

(zdjęcia: Bożena Szafrańska)
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stołowe produkowane przez duże wy-
twórnie niemieckie Wellner czy Bern-
dorf-Krupp oraz wspomnianą Würt-
tembergische Matallwarenfabrik. 
Dania podawano według zwyczaju 
francuskiego czy też angielskiego, wy-
stawiając na stół wszystkie potrawy 
składające się na dany posiłek przed 
jego rozpoczęciem, lub serwowano je 
najczęściej według zwyczaju polskie-
go, obnosząc na półmiskach zgodnie 
z kolejnością potraw. Na dużych przy-
jęciach i  balach obsługiwanych przez 
liczną służbę, by nie zaburzać atmos-
fery spotkania, wprowadzono tzw. se-
rvice à la Russe, czyli podawanie goto-
wych porcji dla każdego z gości. 

Od końca XIX  w. obowiązywał 
angielski system ustawiania nakrycia, 
którego podstawą było prawidłowe 
rozłożenie sztućców i szkła wokół po-
jedynczego talerza. Istotną rolę od-
grywała również tradycja kulinarna 
domu i  zaopatrzenie kuchni w  pro-
dukty spożywcze. Rodzina Poznań-
skich korzystała z zasobów produkcji 
rolnej zakupionego – jeszcze przez 
Izraela – w 1884 r. majątku ziemskie-
go w  Nieznanowicach pod Włosz-
czową, należącego do Poznańskich aż 
do 1910  r. Z osady Przygradów, bę-
dącej częścią klucza tamtejszych fol-
warków, sprowadzano do pałacowej 
kuchni masło i produkty mleczarskie. 
W pozostałe produkty zaopatrywa-
no się m.in. w  Składzie Win, To-
warów Kolonialnych i  Delikatesów 
Marcelego Sprzączkowskiego w  Ło-
dzi, założonym w  1879 r., a od  1909 

prowadzonym przez Stanisława Ja-
worskiego i  Edmunda Bogdańskie-
go. Inną z  firm, z  której usług korzy-
stano, był sklep Adolfa Trautweina, 
oferujący nawet w  sezonie zimowym 
świeże ananasy, winogrona i  gruszki 
oraz szczególnie ceniony przez łódzką 
burżuazję kawior astrachański, a także 
duży wybór „win węgierskich, reńskich, 

hiszpańskich, moselskich, krymskich, 
rumy, likiery, starki litewskie, koniaki”. 
Do czołowych jednak łódzkich skle-
pów dostarczających trunki na stoły 
burżuazji należała firma Józefa Wol-
skiego, założona w 1893 r. Jakość ofe-
rowanych przez nią produktów, spo-
sób ich przechowywania oraz profe-
sjonalizm obsługi doceniono, nadając 
firmie złoty medal i  dyplom uznania 
na wystawie w Paryżu w 1904 r.

Ekspozycja w  łódzkim muzeum 
nawiązuje do lat poprzedzających 
pierwszą wojnę światową. W tym 
czasie przy rodzinnym stole zasiadali 
nie tylko seniorka rodu – Leonia Po-
znańska, z  synami i  córkami oraz ich 
małżonkami, ale także kolejne, trzecie 
już pokolenie wnuków. Uwzględnia-
jąc kontekst historyczno-obyczajo-
wy, starano się również na podstawie 
prowadzonych prac badawczych usta-
lić szczegóły szeroko pojmowanej co-
dzienności, jak np. rozdysponowanie 
prac służby, ustalenie dziennego czy 
tygodniowego menu, kwestie zaopa-
trzenia pałacowej kuchni w produkty 
spożywcze.

Wystawa, oprócz rekonstrukcji 
historycznego wnętrza mieszkalne-
go, przypomina funkcję wielu nie-
zwykłych i  zapomnianych już dziś 
przedmiotów. Obiekty wykorzystane 
w  aranżacji Małej Jadalni pochodzą 
ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi, 
a znaczna ich część jest prezentowana 
po raz pierwszy.

Łukasz Grzejszczak

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Wystawę stałą „Przy wspólnym stole. W jadalni rodziny Poznańskich” można zwiedzać (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) 
od wtorku do niedzieli w Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi, siedzibie Muzeum Miasta Łodzi. Kuratorem, autorem 
scenariusza, koncepcji i aranżacji wystawy jest dr Łukasz Grzejszczak.
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Windy w kamienicach 
z początku XX w. 
na przykładzie Wiednia

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

i  wyposażenia warszawskich kamie-
nic. Oprócz Warszawy istotne stra-
ty w  zabudowie czynszowej poniosły 
także m.in. Berlin, Drezno czy Wro-
cław. Szczęśliwie, niektóre miasta, 
jak np. Budapeszt, Praga czy Wiedeń, 
uniknęły znaczniejszych zniszczeń, 
zachowując po 1945  r. zdecydowaną 
większość wielkomiejskiej zabudowy 
czynszowej z  początku wieku. Losy 
wyposażenia kamienic w  poszczegól-
nych miastach dodatkowo kompli-
kował nowy porządek polityczno-go-
spodarczy. Mowa tu przede wszyst-
kim o znacznym ograniczeniu fundu-
szy przewidzianych na konserwację 

i  utrzymanie luksusowych niegdyś 
kamienic w  ich pierwotnym stanie. 
Istotną problematykę stanowiły po-
nadto trudności w dostosowaniu ory-
ginalnych urządzeń z początku XX w. 
do coraz bardziej restrykcyjnych prze-
pisów bhp czy przeciwpożarowych. 

W wielu środkowoeuropejskich 
miastach po 1960  r. nastąpił proces 
wymiany oryginalnych wind lub ko-
nieczność ich trwałego unierucho-
mienia, a nawet likwidacji. Proces 
ten nie ominął m.in. takich miast, jak 
Praga, Budapeszt, Kraków, Łódź czy 
Poznań, gdzie do czasów współcze-
snych zachował się jedynie niewielki 

Działania w  okresie drugiej 
wojny światowej spowo-
dowały znaczne znisz-
czenia śródmiejskiej za-

budowy wielu dużych miast środ-
kowoeuropejskich. Skrajnym w  tym 
kontekście przypadkiem była War-
szawa, gdzie większość domów czyn-
szowych pochodzących z  przełomu 
XIX i XX w. uległa całkowitemu uni-
cestwieniu lub bardzo dużym uszko-
dzeniom. Bezpowrotnie zniszczone 
zostały wówczas nie tylko same bu-
dynki, ale również archiwa budow-
lane, a wraz z  nimi wiedza na temat 
pierwotnej architektury, wystroju 

Z ZAGRANICY

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

1 | Fragment klatki 
schodowej z windą w tzw. 
duszy wewnątrz kamienicy 
przy Linke Wienzeile 38 
(1899) w Wiedniu

2 | Kabina windowa na 
głównej, reprezentacyjnej 
klatce schodowej 
kamienicy przy Linke 
Wienzeile 40 (1899)

..........................................
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Z ZAGRANICY

procent pierwotnej liczby sprawnych, 
oryginalnych wind w  śródmiejskich 
kamienicach wzniesionych przed wy-
buchem pierwszej wojny światowej. 
Za skrajny przykład ponownie posłu-
żyć może Warszawa, gdzie zachowały 
się jedynie relikty obudowy szybów 
lub portale windowe w kilku kamieni-
cach wzniesionych od około 1900 do 
1914 r. Tymczasem w Wiedniu prze-
trwała nie tylko zdecydowana więk-
szość zabudowy czynszowej z przeło-
mu XIX i XX w., ale również znaczą-
ca liczba oryginalnych i nadal eksplo-
atowanych wind elektrycznych, które 
mogły stanowić inspirację czy wręcz 
wzorcowe rozwiązanie dla oprawy ar-
chitektonicznej podobnych urządzeń 
w polskich miastach, np. w Warszawie 
czy Łodzi.

Budowa, a następnie eksploatacja 
na początku XX  w. w  Europie coraz 
wyższych, przekraczających 4-5 pię-
ter kamienic nie była możliwa bez no-
woczesnych rozwiązań budowlanych 
i  konstrukcyjnych, a w  szczególności 
wind elektrycznych. Z początku win-
dy wprowadzano jedynie w  budyn-
kach frontowych na głównych, repre-
zentacyjnych klatkach schodowych, 
niejako nobilitując standard dostęp-
nych z nich mieszkań. Potem zaczęto 
wprowadzać windy także na pozosta-
łych klatkach schodowych.

Windy w  kamienicach wiedeń-
skich wznoszonych na początku 
XX w. lokalizowano na dwa możliwe 
sposoby. Rozwiązaniem zdecydowa-
nie preferowanym było wprowadzenie 
otwartego szybu windowego w  tzw. 
duszy klatki schodowej, czyli wolnej 
przestrzeni utworzonej pomiędzy 
biegami, podestami i  półpodesta-
mi. Mniej popularną lokalizacją było 
wprowadzanie windy w  zamkniętym 
szybie przyległym od zewnątrz do 
jednej ze ścian ograniczających spo-
cznik klatki schodowej. Stosowanie 

pierwszego ze wspomnianych roz-
wiązań pozwalało na efektywniejsze 
wykorzystanie powierzchni klatki 
schodowej, czyniąc szyb windowy jej 
centralnym i zarazem najbardziej zna-
czącym elementem. Po bokach szybu 
wprowadzano dwa żelazne słupy kon-
strukcyjne, pełniące funkcję prowad-
nicy dla rozmieszczonej centralnie ka-
biny windowej.

Podstawowym elementem obudo-
wy szybu windowego była prowadzo-
na po jego obwodzie standardowej 
wysokości (około 85-95 cm) żelazna, 
zazwyczaj kuta balustrada, zwieńczo-
na drewnianym pochwytem. Balu-
strady kute złożone były z  zakotwio-
nych w  konstrukcji stopni słupków, 
na ogół usztywnionych poprzecznie 
płaskownikami lub zdwojonymi ce-
ownikami powyżej biegu i  poniżej 
pochwytu. W większości przypad-
ków balustrady uzupełniano ponadto 
prętami bądź płaskownikami kompo-
nowanymi w  dekoracyjne wzory, od-
powiadające odcieniowi stylowemu 
kamienicy. Około 1900 r. chętnie sto-
sowano np. wzory secesyjne, a przed 
1914  r. uproszczone geometryczne 
i  zmodernizowane klasyczne lub ba-
rokowe. W bezpośrednim sąsiedztwie 
kabiny windowej balustradę na ogół 
projektowano jako wyższą (około 

190-240 cm), ograniczając w ten spo-
sób niebezpieczeństwo kontaktu 
użytkowników klatki schodowej 
z  mechanizmem windy. Niewielka 
głębokość duszy wymuszała w  części 
przypadków zastosowanie podwyż-
szonej balustrady po obwodzie szybu. 
Celem zwiększenia bezpieczeństwa, 
pola o  większych wymiarach chętnie 
wypełniano siatką stalową o drobnym 
podziale. 

Najbardziej dekoracyjnym ele-
mentem obudowy szybu windowego 
był wprowadzony na każdym z pode-
stów portal mieszczący otwór wejścio-
wy z  drzwiami do kabiny windowej. 
Portale wykonywano w  analogicznej 
technologii jak balustrady schodo-
we, dbając jednocześnie o  podkreśle-
nie ich wejściowego charakteru, co 
uzyskiwano głównie poprzez zindy-
widualizowanie układu prętów oraz 
nagromadzenie motywów dekoracyj-
nych, zarówno w drzwiach do kabiny 
windowej, jak również w  przestrze-
ni zwieńczenia portalu ponad nimi. 
Drzwi do kabiny windowej rozwią-
zywano na kilka sposobów, najczę-
ściej jako jednoskrzydłowe otwiera-
ne w  kierunku podestu, jedno- lub 
dwuskrzydłowe przesuwne lub rza-
dziej jako dwuskrzydłowe, otwierane 
w  kierunku podestu. W przypadku 

3 | Fragment klatki schodowej z windą 
w tzw. duszy wewnątrz kamienicy przy 
Rottenturmstrasse 29 (1902)

4 | Kabina windowa na głównej, drugorzędnej 
klatce schodowej w kamienicy przy Löwengasse 
47-47a (1909) 

................................................................................
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wprowadzenia windy w  zamkniętym 
szybie zdecydowanie preferowano 
stosowanie drzwi drewnianych, naj-
częściej fragmentarycznie przeszklo-
nych z  zastosowaniem szyb z  tzw. 
fazowaniem na krawędziach. Takie 
rozwiązanie uzupełniał obejmujący 
drzwi portal, zazwyczaj wykonywany 
jako drewniana, profilowana opaska 
i mogący mieć zwieńczenie w  formie 
supraporty.

Niezależnie od obudowy szybów 
opracowaniu architektonicznemu 
podlegała także kabina windowa. Jej 
konstrukcję stanowił stalowy szkie-
let, rozpięty pomiędzy żelaznymi 
słupami-prowadnicami wewnątrz 
szybu. Silnik elektryczny umożliwia-
jący ruch kabiny na ogół mocowano 
poniżej jej podłogi. Ściany kabiny 
wykonywano z  drewna w  konstruk-
cji ramowo-płycinowej, powszechnie 
stosowanej wówczas m.in. do wyko-
nywania stolarki drzwiowej czy wrót 
bramnych. Windy zlokalizowane 
w  szybie wewnątrz duszy charakte-
ryzowały się ponadto estetycznym 
opracowaniem ścian zewnętrznych, 
a  w  szczególności przekryć, które 
wykonywano jako drewniane, naśla-
dujące kształt dachu czterospadowe-
go lub mansardowego. Zastosowanie 

konstrukcji ramowo-płycinowej po-
zwalało na swobodne komponowanie 
pól tworzących ściany kabiny windo-
wej, a także wprowadzenie w  części 
z  nich przeszkleń. Wewnętrzną po-
wierzchnię ścian i  sufitu kabiny win-
dowej zazwyczaj wykańczano z zasto-
sowaniem szlachetniejszych technik 
zdobniczych, takich jak intarsja czy 
mazerunek. Posadzka kabin również 
była drewniana, wykonana zazwyczaj 
z kilku gatunków drewna, ułożonych 
w geometryczne wzory. Znane są jed-
nak również przypadki zastosowania 
posadzki z  ozdobnych płytek cera-
micznych, analogicznych do tych na 
podestach i półpodestach klatki scho-
dowej. Przeszklenia ścian kabiny chęt-
nie urozmaicano przez wprowadzenie 
dodatkowych podziałów drobnymi 
szczeblinkami, dekoracyjnych wzo-
rów w  technice piaskowanego szkła 
lub rzadziej witraży. Takie elemen-
ty wykończenia, jak poręcze, otwory 
wentylacyjne, klamki, gałki czy tablice 
sterownicze przeważnie wykonywano 
jako mosiężne. 

Charakterystycznym elementem 
wind w  kamienicach przed 1914  r. 
była ponadto drewniana ławecz-
ka ze skórzanym lub materiałowym 
siedziskiem, montowana na ogół 

naprzeciwko drzwi. Standardowym 
uzupełnieniem wystroju i  wyposa-
żenia kabiny było także oświetlenie 
elektryczne, najczęściej w postaci po-
jedynczego plafonu w centralnej par-
tii sufitu. Niektóre kabiny windowe 
dodatkowo wyposażano w drugie, za-
zwyczaj drewniane, fragmentarycznie 
przeszklone drzwi wejściowe, bez za-
mknięcia których uruchomienie me-
chanizmu nie było możliwe. 

Windy zachowane współcześnie 
w  kamienicach wiedeńskich można 
podzielić na dwie grupy: konserwo-
wane i eksploatowane w stanie zbliżo-
nym do pierwotnego oraz zmoderni-
zowane, z wprowadzeniem współcze-
snych usprawnień. Windy pierwszej 
grupy występują przede wszystkim 
w kamienicach o szczególnej wartości 
zabytkowej, jak np. przy Linke Wien-
zeile 38 (1899, proj. Otto K. Wagner), 
Linke Wienzeile 40 (1899, proj. Otto 
K. Wagner) czy Rottenturmstrasse 
29 (1902, proj. Carl Stephann). Rza-
dziej przetrwały one w  nielicznych 
kamienicach, w których z rozmaitych 
przyczyn nie zdecydowano się na wy-
mianę lub modernizację wind, jak np. 
przy Paniglgasse 18-20 (1901, proj. 
Carl Holzmann) czy Währinger Gür-
tel 137 (1913, proj. Josef Sinnenberg 

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

5 | Wnętrze kabiny 
windowej wraz 
z fragmentem 
portalu wejściowego 
w kamienicy przy 
Dapontegasse 6-8 
(1907) 

6 | Fragment wnętrza 
kabiny windowej 
w kamienicy przy 
Hamburgerstrasse 20 
(1902) 

....................................
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i August Scheffel). Wszystkie te win-
dy zachowały pierwotny wystrój i wy-
posażenie, w tym autentyczne ściany, 
przeszklenia, gałki, panele sterowni-
cze, siedziska, oświetlenie i  inne ele-
menty. Znacznie częściej można spo-
tkać obecnie windy z  drugiej grupy, 
w których zmodernizowano oryginal-
ne szyby i  kabiny, wprowadzając ta-
kie współczesne elementy, jak system 
automatycznego otwierania drzwi, 
system sprowadzania windy na parter 
i  blokowania drzwi w  pozycji otwar-
tej w razie pożaru, współczesne panele 
sterownicze, udogodnienia dla nie-
pełnosprawnych czy dodatkowe wy-
dzielenie szybu przeszklonymi ścian-
kami o odporności ogniowej. W nie-
których przypadkach stopień zużycia 
oryginalnych kabin wymagał wykona-
nia nowych ścian, podłogi i  przekry-
cia na wzór zastosowanych pierwot-
nie. Spośród kamienic wiedeńskich 
wyposażonych w  tego typu zmoder-
nizowane windy wymienić warto bu-
dynki przy Brucknerstrasse 4 (1906, 
proj. Julius Goldschläger i  Siegfried 
Kramer), Dannebergplatz 11 (1906, 
proj. Georg Berger), Dannebergplatz 
16/16A (1908, proj. Paul Gütl), Da-
pontegasse 6-8 (1907, proj. Leopold 
Fuchs), Getreidemarkt 1 (1907, proj. 
Carl Stephann), Lehargasse 9-11 

(1913, proj. Max Fabiani), Hambur-
gerstrasse 20 (1902, proj. Oskar Mar-
morek), Löwengasse 47-47a (1909, 
proj. Josef i  Anton Drexler), Mu-
seumstrasse 3-5 (1911, proj. Rudolf 
Erdös), Rosenbursenstrasse 4 (1907, 
proj. Fritz Brettschneider), Steggas-
se  1 (1902, proj. Jože Plečnik), Stru-
dlhofgasse 13 (1905, proj. nieustalo-
ny), Stubenring 24 (1902, proj. Jakob 
Gartner), Wildpretmarkt 1 (1906, 
proj. Max Fabiani) czy Wipplinger-
strasse 24 (1906, proj. nieustalony). 

W kamienicach wiedeńskich za-
chowało się też dużo wind, w których 
kabiny wraz z  drzwiami wymienio-
no na współczesne urządzenia przy 
zachowaniu elementów oryginalnej 
obudowy szybu i  portalu wejścio-
wego. Windy tego typu znajdują się 
m.in. w  domach czynszowych przy 
Brucknerstrasse 8 (1905, proj. Anton 
Hein), Dannebergplatz 9 (1908, proj. 
Gustav i  Fritz Schläfrig), Daponte-
gasse 7 (1909, proj. Ignaz N. Reiser), 
Georg Koch Platz 4 (1905, proj. Le-
opold Fuchs), Neubaugasse 44 (1904, 
proj. Carl Stephann) czy Wipplin-
gerstrasse 23 (1899, proj. Ludwig 
Tischler). Oczywiście w  Wiedniu 
znajdziemy też kamienice z  przeło-
mu XIX i  XX  w., w  których wymia-
na urządzeń windowych przebiegła 

w bardziej radykalny sposób przy zli-
kwidowaniu większości oryginalnych 
elementów i zastąpieniu ich współcze-
snymi. Rozwiązania takie należą jed-
nak do rzadkości.

Windy w  kamienicach wiedeń-
skich z  przełomu XIX i  XX  w. sta-
nowią jedną z  najliczniejszych grup 
oryginalnych urządzeń tego typu 
zachowanych do czasów współcze-
snych w skali znaczących miast środ-
kowoeuropejskich. Jednocześnie są 
też przykładem prawidłowej kon-
serwacji i  utrzymania historycznych 
elementów wystroju i  wyposażenia, 
charakterystycznych dla wielkomiej-
skich kamienic wzniesionych przed 
pierwszą wojną światową. Bliższa 
analiza tych wind stanowić może po-
nadto interesujący punkt odniesienia 
do podobnych urządzeń wprowa-
dzanych na początku XX  w. w  in-
nych miastach. Aspekt ten wydaje się 
szczególnie interesujący w przypadku 
Warszawy czy Łodzi, gdzie rozpozna-
nie pierwotnego kształtu wind wraz 
z  ich oprawą znacząco utrudnia nie 
tylko fakt nieprzetrwania tych urzą-
dzeń, ale również ograniczona dostęp-
ność do dotyczących ich materiałów 
dokumentacyjnych.

Piotr Kilanowski 

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

7 | Fragment szybu 
windowego wewnątrz 
kamienicy przy 
Dapontegasse 6-8 (1907) 

8 | Portal wejściowy 
windy w kamienicy przy 
Rosenbursenstrasse 4 
(1907) 

(zdjęcia: Piotr Kilanowski) 
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Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa: Annie Fortunie-Marek, An-
nie Walkiewicz i Markowi Wró-
blowi; odznaki zostały wręczone 
podczas gali.

W tegorocznej edycji konkur-
su „Zabytek Zadbany”, za które-
go procedurę odpowiada Naro-

dowy Instytut Dziedzictwa, jury 
przyznało 5 nagród i 8 wyróż-
nień w sześciu kategoriach.

W kategorii „Utrwalenie 
wartości zabytkowej obiektu” 
nagrodzono kaplicę Hochber-
ga przy kościele św. Wincente-
go i św. Jakuba we Wrocławiu, 
obecnie katedra greckokatolicka 
we Wrocławiu, woj. dolnośląskie. 
Wyróżniono: kościół parafialny 
św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie, 
woj. dolnośląskie; kościół para-
fialny św. Jacka w Chochołowie, 
woj. małopolskie oraz kościół 
parafialny salezjanów św. Józefa 
w Przemyślu, woj. podkarpackie.

W kategorii „Rewaloryzacja 
przestrzeni kulturowej i krajo-
brazu” nagrodę przyznano par-
kowi-arboretum w Gołuchowie, 
woj. wielkopolskie.

W kategorii „Adaptacja 
obiektów zabytkowych” nagro-
dzono dwór Purgoldów w Psie-

niu-Ostrowie, woj. wielkopolskie. 
Wyróżnienia przyznano dawnej 
transformatorowni, obecnie Tra-
fostacja Sztuki w Szczecinie, 
woj. zachodniopomorskie i ze-
społowi pałacowo-parkowemu, 
obecnie siedziba Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny w Koszęcinie, woj. ślą-
skie.

W kategorii „Architektura 
i konstrukcje drewniane” na-
grody nie przyznano, natomiast 
wyróżnienia trafiły do kościoła 
parafialnego Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Starej Wsi, woj. 
śląskie oraz kościoła filialnego 

Świętego Krzyża w Obornikach, 
woj. wielkopolskie.

Nagrodę w kategorii „Archi-
tektura przemysłowa i budownic-
two inżynieryjne” otrzymała daw-
na hala walcowni cynku, obecnie 
Muzeum Hutnictwa Cynku „Wal-
cownia” w Katowicach-Szopieni-

cach, woj. śląskie, a wyróżnienie 
– Główna Kluczowa Sztolnia Dzie-
dziczna wraz z chodnikiem podsta-
wowym w pokładzie 510, obecnie 
obiekt Muzeum Górnictwa Węglo-
wego w Zabrzu, woj. śląskie.

Nagrodę specjalną „Za wła-
ściwe użytkowanie i trwałą opie-
kę nad zabytkiem” przyznano 
kościołowi ewangelicko-augs-
burskiemu w Pasymiu, woj. war-
mińsko-mazurskie.

Szczegółowe informacje na 
temat nagrodzonych obiektów 
znaleźć można na stronie www.
nid.pl.

□

Podczas tegorocznych obcho-
dów Międzynarodowego Dnia 

Ochrony Zabytków w Zamościu 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 3-4, 2018, s. 71) poznali-
śmy laureatów i wyróżnionych 
w konkursie „Zabytek Zadbany” 
2018 – ogólnopolskim konkur-

sie, którego celem jest promocja 
opieki nad zabytkami poprzez 
propagowanie najlepszych wzo-
rów konserwacji, utrzymania 
i zagospodarowania zabytków. 
Ponadto Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego przyznał 
złote odznaki „Za opiekę nad 
zabytkami” trojgu pracownikom 

„Zabytek Zadbany” 2018

ROZMAITOŚCI

| Laureaci, wyróżnieni 
i odznaczeni podczas uroczystości 
Międzynarodowego Dnia Ochrony 
Zabytków 2018 w Zamościu

(fot. Paweł Kobek / NID)

..........................................................
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Co się dzieje w Muzeum Książąt Czartoryskich?

ROZMAITOŚCI

Przedsiębiorstwo Budowlane TF 
Sp. z o.o. oraz Janex Sp. z o.o. 
– podpisał umowę na wykonanie 
prac. Remont Arsenału rozpoczął 
się 24 kwietnia br. wprowadze-
niem wykonawcy na plac budowy. 
Najważniejszym zadaniem jest de-
montaż obecnego i odtworzenie 
historycznego dachu, ze wzglę-
du na jego wadliwą konstrukcję 
(dach płaski) i fatalny stan. Komi-
sja konserwatorska, która zebrała 
się w marcu 2016 r., zarekomen-
dowała przywrócenie dachu czte-
rospadowego, w nawiązaniu do 
pierwotnej koncepcji architekta 
Maurycego Ouradou. Dzięki uzy-
skanej w ten sposób przestrzeni na 

strychu, powierzchnia użytkowa 
Arsenału zwiększy się o 30%. Ko-
lejnym etapem będzie remont ge-
neralny wnętrz Arsenału i Baszt, 
a także wymiana instalacji, w tym 
grzewczej, elektrycznej, wodno-
-kanalizacyjnej i innych. Koniec 
prac budowlanych i wykończenio-
wych planowany jest na grudzień 
2019 r. Następnie, w 2020 r., po 
przygotowaniu aranżacji i nowej 
ekspozycji zabytki sztuki starożyt-
nej z kolekcji Książąt Czartoryskich 
będą mogły wrócić na ekspozycję 
w Arsenale.

Na jeszcze większą skalę 
zakrojony jest remont Pałacu 

Książąt Czartoryskich. W sierp-
niu 2017 r. w wyniku rozstrzy-
gnięcia dwuetapowego konkur-
su architektonicznego na opra-
cowanie projektu nowej ekspo-
zycji i aranżacji wnętrz w pałacu 
został wybrany projektant – fir-
ma Art FM z Krakowa. Projekt 
realizacyjny jest już gotowy 
i czekamy na rozstrzygnięcie 
przetargu na generalnego wy-
konawcę prac wykończeniowych 
i nowoczesnej ekspozycji dosto-
sowanej do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. Według 
planów w grudniu 2019 r. – 
w 500. rocznicę śmierci Leonar-
da da Vinci – zostanie otwarte 

odnowione Muzeum Książąt 
Czartoryskich.

Projekt „Przeszłość przyszło-
ści” to nie tylko prace remon-
towo-wykończeniowe i aran-
żacyjne. Przed wielką wystawą 
konserwatorzy muszą zbadać 
i zabezpieczyć blisko 800 za-
bytków – obrazów, grafik, tka-
nin, przedmiotów rzemiosła 
artystycznego, militariów itp. 
W czerwcu tego roku będzie 
można przyjrzeć się z bliska pra-
cy muzealnych konserwatorów. 
W Sukiennicach rozpocznie się 
wówczas drugi etap konserwacji 
obrazu przedstawiającego bitwę 

pod Kaliszem w 1706 r. To nie 
lada wyzwanie ze względu na 
rozmiar płótna: ponad 2,5 m 
wysokości i szerokości. Zadania 
tego podjął się zespół Pracowni 
Konserwacji Malarstwa i Rzeźby 
w Sukiennicach: Elżbieta Zygier, 
Gabriela Banach-Kielanowska, 
Dominika Sarkowicz, Marzena 
Sieklucka i Joanna Zwińczak. 
Z powodu tak wielkich gabary-
tów obraz nie mógł być wnie-
siony do pracowni konserwa-
torskiej, dlatego prace posta-
nowiono wykonać w sali wystaw 
zmiennych, mieszczącej się przy 
Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku 
w Sukiennicach.

Jednocześnie trwa fotogra-
fowanie obiektów poddanych 
konserwacji (dotychczas zdigita-
lizowano blisko 200 zabytków), 
a ponadto opiekunowie zbiorów 
przygotowują opisy dzieł sztuki 
z kolekcji Książąt Czartoryskich. 
Posłużą one do przygotowania 
katalogu zbiorów online, ale 
również katalogów i przewod-
ników w formie druków oraz  
e-booków, mających informować 
o najważniejszych obiektach, 
a także do ścieżek edukacyjnych, 
według których będzie można 
zwiedzać nowe muzeum.

(MB)

Kompleks Muzeum Książąt 
Czartoryskich, złożony z Ar-

senału z Basztami Stolarską 
i Ciesielską, Klasztorka i Pała-
cu, jest jednym obiektem mu-
zealnym mieszczącym kolekcję 
Czartoryskich, zapoczątkowaną 
przez Izabelę Czartoryską w Pu-
ławach w 1801 r. i wzbogaconą 
przez jej wnuka księcia Włady-
sława Czartoryskiego. W 2017 r. 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
stało się właścicielem zarówno 
kolekcji, jak i budynków, w któ-
rych od 2010 r. trwał rozpoczęty 
przez Fundację Książąt Czartory-
skich remont. Fundacji nie uda-
wało się dokończyć modernizacji 
i renowacji muzeum przez blisko 
dekadę – ze względu na trudno-
ści z pozyskaniem środków.

W 2017 r. Muzeum Narodowe 
w Krakowie, jako instytucja pu-
bliczna, pozyskało ponad 43 mln 
zł na dokończenie prac w Pałacu 
Czartoryskich (pieniądze pocho-
dzą w 85% z funduszy unijnych 
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 
i w 15% z dotacji celowej Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego). Projekt otrzymał 
tytuł „Przeszłość przyszłości” – 
to nawiązanie do dewizy, którą 
księżna Izabela Czartoryska po-
leciła umieścić nad wejściem do 
Świątyni Sybilli, jednego z dwóch 
budynków, w których ulokowała 
swoje muzeum w Puławach.

Także w 2017 r. Społeczny 
Komitet Odnowy Zabytków Kra-
kowa przyznał muzeum dofinan-
sowanie przebudowy i remon-
tu konserwatorskiego dawnego 
Arsenału Miejskiego na łączną 
kwotę 9 mln zł. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go wesprze to zadanie w latach 
2018-2019 kwotą 6,4 mln zł, 
a w 2020 r. przeznaczy sumę ok. 
2,5 mln zł na aranżację ekspozy-
cji w Galerii Sztuki Starożytnej.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. 
wyłoniony w przetargu wyko-
nawca prac budowlano-konser-
watorskich w Arsenale – kon-
sorcjum firm Insap Sp. z. o.o., 

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

| Konserwacja obrazu 
nieznanego malarza 
„Bitwa pod Kaliszem”, 
1725-1750, wym. 253 
x 253 cm (w zbiorach 
Muzeum Książąt 
Czartoryskich)

(fot. MNK)
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P R E N UM E R ATA
W 2018 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:

Jadwiga	Górka	z	Garwolina – Maciej Andrzej Zarębski, Wojaże po Polsce. Śladami historii i kultury, 
wyd. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne w Zagnańsku, Zagnańsk 2018
Anna	Kozyra-Sarwińska	z	Olsztyna	– Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich, katalog wystawy 
w Muzeum Narodowym w Krakowie, wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2017
Krystyna	Grochowska	z	Elbląga – From Poland with love, katalog wystawy w Domu Spotkań z Hi-
storią w Warszawie, wyd. Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja im. Ronalda Regana w Polsce oraz Dom 
Spotkań z Historią, Warszawa 2017
Magdalena	Okoń	z	Opola − Piotr Jamski, Dagny Nestorow, Rafał Nestorow, Andrzej Włodarek, Ratow-
nictwo dzwonów 1915-1921. Inwentaryzacja dzwonów pochodzących z dawnych ziem Rzeczypospolitej 
ewakuowanych przez władze rosyjskie, wyd. Instytut Sztuki PAN w Warszawie, Warszawa 2016
Instytut	Sztuki	PAN	−	Biblioteka	w	Warszawie − Wojciech Przybyszewski, Portrety królów i wybit-
nych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864, wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa 2017

Spotkanie z książką

WŁODZIMIERZA	
RULIKOWSKIEGO	
ALBUMY	PAMIĘCI

Nakładem Agencji Wydawniczej „PDN” 
z Zielonej Góry wydana została 

w 2018 r. książka autorstwa Krzysztofa 
Garbacza, zatytułowana Włodzimierza 
Rulikowskiego albumy pamięci. Autor 
podjął tu temat związany z dziejami ro-
dów ziemiańskich i losami dokumentują-
cych je materiałów. 

Jak pisze Krzysztof Garbacz we wstę-
pie do książki, przeglądając pamiątki 
w rodzinnym Biłgoraju, natrafił około 
2010 r. na album z licznymi oryginalny-
mi fotografiami wielkopolskich dworów, 

pałaców i ich właścicieli z rodzinami. Na 
odbitkach widniały nazwiska osób i na-
zwy miejscowości, w których znajdowały 
się fotografowane obiekty, ale brakowa-
ło wzmianki o autorze zdjęć oraz o wła-
ścicielu albumu. W jego identyfikacji 
pomogło znalezienie dwóch luźnych 
kart z fotografiami i pismem wysłanym 
z Bukaresztu do Włodzimierza Rulikow-
skiego, mieszkającego w „chateau de 
Poturzyn”. W 2016 r. Krzysztof Garbacz 
dokonał następnego odkrycia − w dom-
ku kuzynki w Celestynowie znalazł ko-
lejne trzy albumy. Należały one przed 
drugą wojną światową do Włodzimie-
rza Rulikowskiego, właściciela majątku 
ziemskiego w Poturzynie w południowo-
-wschodniej Lubelszczyźnie.

Narracja w książce rozwija się dwuto-
rowo. Idąc tropem odkrytych fotografii, 
autor stara się odtworzyć okoliczności, 
w jakich albumy trafiły z Poturzyna do Bił-
goraja i Celestynowa, a jednocześnie pró-
buje rozpoznać miejsca oraz ludzi, zareje-
strowanych przez nieznanych mu autorów 
fotografii. Ciekawym wątkiem jest też opis 
pedagogów kształcących młodzież w eks-
perymentalnych szkołach, prowadzonych 
w majątkach w Starej Wsi pod Otwockiem 
i w Prokocimiu pod Krakowem. 

Na końcu książki zamieszczone zo-
stały indeksy nazwisk i nazw geograficz-
nych, bibliografia oraz wykaz adresów 
stron internetowych, z których Krzysztof 
Garbacz korzystał podczas opracowywa-
nia materiału.

ROZMAITOŚCI






