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Od Redakcji

Rok	1907.	W	jednym	z	czerwcowych	wydań	tygodnika	dla	dzieci	i	młodzie-
ży	„Wieczory	Rodzinne”	(nr	23,	s.	271)	zamieszczona	została	czarno-bia-
ła	reprodukcja	wielkoformatowego	obrazu	Jana	Styki	„Polonia”.	Pod	obra-

zem	–	krótkie	jego	objaśnienie:	„Po wszystkich sklepach, we wszystkich niemal 
czasopismach widzi się dziś wspaniały obraz malarza Jana Styki, obraz, któ-
rego kopię podajemy wyżej. Widzi się go raz, drugi, dziesiąty i setny, i zawsze 
ogląda z przyjemnością, taka w nim groza i powaga. Cóż ten obraz przedsta-
wia? Oto »Polonia« – wszystko to, co polskie, co treść narodu wyobraża, leży 
przykute do skały… A dokoła niej szańce z chorągwią Matki Bożej, a za szań-
cami widać poległych za wolność. I widać dziatki pozabijane, a dalej we mgle 
przyszłości, jak w niebiosach, aniołowie z koroną męczeńską… A u podnóża 
tej Polonii odjeżdżają w karetach Targowiczanie, pośrodku stoją: książę Po-

niatowski, Potocki i inni, a wśród nich 
Rejtan i ojciec Marek z Baru na klęcz-
kach, Kiliński również na klęczkach pro-
si o coś Kościuszkę, on zaś z mieczem 
spuszczonym Polonię ręką wskazuje, 
a zwraca się jakby głównie do ludu i do 
tych, co nauką i pieśniami odrodzenie 
narodu gotują. Stoją oni pod krzyżem: 
Mickiewicz, wieszcz narodu, Krasiński, 
Słowacki, Lenartowicz, Matejko, Kra-

szewski i wielu innych. Około tej Polski duchowej i lud się kupi, do Kościuszki 
się tuli, a z ludem miejskim i robotnik z pękiem łopat – jakby gotów był do pra-
cy dla narodu. Piękny ten obraz Styki, wiele myśli i wiele wspomnień budzi”.

Więcej	na	temat	tego	i	 innych	obrazów,	rzeźb,	rysunków,	pocztówek	i	wyro-
bów	złotniczych	–	słowem,	ikonografii	patriotycznego	myślenia	narodu	w	latach	
poprzedzających	odrodzenie	się	Polski,	można	przeczytać	w	jakże	aktualnym	ar-
tykule	prof.	Jerzego	Miziołka	Wielkie oczekiwanie – wydarzenia, znaki i symbole 
w latach przed odrodzeniem się Polski (s.	4-13),	który	na	dobrą	sprawę	mógłby	
być	podstawą	scenariusza	 jeszcze	 jednej	wystawy	muzealnej	przygotowanej	dla	
uczczenia	setnej	 rocznicy	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości.	 Jedną	z	waż-
niejszych	ilustracji	w	tym	tekście	stanowi	przywołany	tu	obraz	Jana	Styki	„Polo-
nia”	(obecnie	w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	we	Wrocławiu;	informacja	o	po-
kazie	specjalnym	tego	dzieła	w	siedzibie	wrocławskiego	muzeum	–	s.	13).		
Co	poza	tym	znajdziemy	w	ostatnim	tegorocznym	podwójnym	numerze	pi-

sma?	Dzięki	tradycyjnie	dobrej	współpracy	z	Biurem	Stołecznego	Konserwatora	
Zabytków	oraz	warszawskimi	muzeami:	Muzeum	Narodowym	i	Muzeum	Warsza-
wy,	prezentujemy	w	nim	przede	wszystkim	tematy	związane	z	zabytkami	i	dzie-
dzictwem	kulturowym	stolicy,	a	pamiętając	o	zbliżających	się	Świętach	Bożego	
Narodzenia	i	wiążącej	się	z	nimi	tradycji	wzajemnego	obdarowywania	się	pre-
zentami	–	więcej	niż	zwykle	omówień	nowości	wydawniczych.

Miłej	lektury.	Zdrowych,	spokojnych	Świąt!

NA	OKŁADCE:	
Jan	Chryzostom	Redler	(?),	głowa	
płaczącego	putta	z	nagrobka	Marii	
Józefy	Sobieskiej	z	kościoła	sióstr	
sakramentek,	około	1761	(zob.	artykuł	
na	s.	60-63).

(fot. Ewelina Lach / Muzeum Warszawy)

Jan Styka, „Polonia”, wg „Wieczory Rodzinne”,  
nr 23, 1907
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ARTYSTA	DLA	NIEPODLEGŁEJ
W ramach obchodów stulecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości w Zam-
ku Królewskim na Wawelu czynna jest 
wystawa „Artysta dla Niepodległej. Du-
nikowski i odnowa Wawelu”. Ekspozycja 
poświęcona jest Xaweremu Dunikow-
skiemu i jego udziałowi w restauracji Wa-
welu. Ukazuje cykl „Głowy wawelskie” 
Dunikowskiego w kontekście prowadzo-
nego przez Adolfa Szyszko-Bohusza od-
nawiania Wawelu, ściśle łączącego się 
z  odzyskaną w  1918  r. niepodległością. 
To historyczne wydarzenie miało wpływ 
na kolejny etap restauracji zamku, który 

na mocy Uchwały Rady Ministrów pod-
jętej w 1920 r. stał się „gmachem repre-
zentacyjnym Rzeczypospolitej Polskiej”, 
przeznaczonym do użytku Naczelnika 
Państwa. Powstanie cyklu „Głów wawel-
skich” splata się nierozerwalnie z histo-
rią odnawiania zamku i Sali Poselskiej.
Wystawa opowiada o  wspólnym dziele 
dwóch wybitnych osobowości trzeciej 
dekady XX w. – Dunikowskiego i Szysz-
ko-Bohusza – a także o ówczesnych kra-
kowianach: artystach, intelektualistach, 
studentach krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, których rysy utrwaliło dłuto 
rzeźbiarza.

ZREWITALIZOWANE	ZABYTKOWE	
OBIEKTY	NA	JASNEJ	GÓRZE	
W ramach projektu Narodowe Per-
ły Klasztoru oo. Paulinów Jasna Góra 
w Częstochowie – ochrona kulturowego 
dziedzictwa europejskiego przeprowa-

dzono prace konserwatorskie w  Atrium 
Kaplicy Matki Bożej, obejmujące swym 
zakresem m.in. sklepienia i ściany, drew-
niane drzwi i schody, kamienne portale, 
kropielnicę, 14 obrazów Drogi Krzyżowej 
z XVIII w., kopię obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej oraz cykl Golgoty Jerzego 
Dudy-Gracza. Ponadto wymieniona zo-
stała nawierzchnia tarasu Bastionu św. 
Rocha, a całkowitej renowacji podda-
no tarasy kurtyny wschodniej – główne 
miejsce organizacji uroczystości na Ja-
snej Górze. Zmodernizowano i wyremon-
towano także niedostępną dotąd Salę Pa-
pieską, zwaną także Salą Zgromadzeń.

REKONSTRUKCJA	DAWNEGO	
WARSZTATU	ZŁOTNICZEGO
W Muzeum Sztuki Złotniczej, Oddziale 
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu 
Dolnym otwarta została wystawa stała 
„Rekonstrukcja wnętrza dawnego warsz-
tatu złotniczego”. Wystawa ta, utwo-
rzona na bazie wyposażenia warsztatu 
założonego w  1858  r. w  Krakowie przez 
złotnika Wacła-
wa Głowackie-
go, jest jedynym 
w  Polsce zespo-
łem tego rodzaju 
zabytków. Jest to 
jednorodny zbiór, 
należący do kilku 
pokoleń jednej 
rodziny, zawiera-
jący urządzenia 
i narzędzia stoso-
wane w przeszło-
ści w warsztacie złotniczym. Szczególnie 
cenną grupą przedmiotów wchodzących 
w  skład wyposażenia prezentowanego 
warsztatu stanowi kolekcja 80 sztanc 
złotniczych, których większość służyła do 
wyrobu polskiej biżuterii patriotycznej.

SYMPOZJUM	INSTYTUTU	POLONIKA	
Od 16 do 18 października br. w  Pałacu 
Tyszkiewiczów-Potockich na Kampusie 
Głównym Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyło się sympozjum zorganizowane przez 
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzic-
twa Kulturowego za Granicą POLONIKA.  
Celem trzydniowego sympozjum było 
m.in. podsumowanie projektów prowa-
dzonych po 1989  r. przez polskie insty-
tucje i organizacje w obszarze polskiego 
dziedzictwa kulturowego za granicą oraz 
wypracowanie założeń do stworzenia 
spójnej strategii działań, a także zapre-
zentowanie nowej państwowej instytucji 
kultury, jaką jest Instytut POLONIKA.
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzic-
twa Kulturowego za Granicą POLONIKA 
został powołany przez Ministra Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego 18 grudnia 
2017 r. jako wyspecjalizowana państwo-
wa instytucja kultury, której celem jest 
zachowanie materialnych śladów kul-
tury polskiej za granicą oraz kształto-
wanie świadomości Polaków na temat 
ich dziedzictwa kulturowego. Projekty 
Instytutu Polonika są prowadzone w ra-
mach trzech programów strategicznych: 
OCHRONA, BADANIA i POPULARYZA-
CJA polskiego dziedzictwa kulturowego 
za granicą.

WYSTAWA	„NIEPODLEGŁOŚĆ.	
WOKÓŁ	MYŚLI	JÓZEFA	
PIŁSUDSKIEGO”
Kulminacją obchodów stulecia niepod-
ległości w Muzeum Narodowym w Kra-
kowie jest wystawa stawiająca pytania 
o to, w jaki sposób w historii Polski ro-
zumiano niepodległość, związane z nią 
wartości i  jakie miejsce przypisano 
w tym kontekście sztuce. Eksponatem 
otwierającym wystawę jest berło inter-
rexa, które otrzymał Jan Matejko. Po-
nadto zaprezentowane są różnorodne 
dzieła sztuki odnoszące się do historii 
zmagań o  niepodległość od czasów 
średniowiecznych po wiek XX − sym-
bole państwowości z  czasów Piastów, 
ikonografie zwycięskich bitew, walk 
powstańczych, pomniki bohaterów 

narodowych, ale także przykłady pracy 
konspiracyjnej i  organicznej w  wieku 
XIX i  XX. Ważnym elementem wysta-
wy jest wskazanie na indywidualne 
gesty artystów na rzecz niepodległości, 
definiujące ją jako wolność wyboru ar-
tystycznego i ucieczki od totalitarnych 
ideologii (Józef Czapski), albo próby 
tworzenia ikonografii wolnościowej 
(Ruch Kultury Niezależnej w  latach 
osiemdziesiątych XX w.). Pokazane są 
także dzieła sztuki ilustrujące kluczowe 
postacie związane z troską o zachowa-
nie i  odzyskiwanie niepodległości, od 
Pawła Włodkowica przez Piotra Skargę, 
konfederatów barskich czy twórców 
niepodległościowego podziemia w cza-
sach „Solidarności”. Wystawa potrwa 
do końca stycznia 2019 r.

 Fragment zrewitalizowanego klasztoru jasnogórskiego

Etienne Delaune, „Warsztat 
złotniczy”, rycina, 1576
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PRZEGLĄDY, POGLĄDY

REMONT	POKAMEDULSKIEGO	
KLASZTORU	W	WIGRACH	
Zabytkowy klasztor wigierski przechodzi 
gruntowny remont. Otoczone jeziorem 
mury trzeba wysuszyć aż do fundamen-
tów, a następnie odrestaurować. Od kil-
ku lat turyści odwiedzający to miejsce 
zwracali uwagę na zły stan elewacji. Pra-
ce trwają od dwóch lat, a zakończą się 
w  2020  r. Odnowiono już Dom Królewski 
i Kaplicę Kanclerską. Obecnie trwa remont 
dziesięciu eremów tarasu górnego. Po woj-
nie zasypano ich piwnice, które wcześniej 
pełniły funkcję wentylacyjną. Teraz trzeba 
te piwnice odkopać, osuszyć fundamenty, 
zagospodarować teren. W  2018  r. obcho-
dzony jest jubileusz 350-lecia przybycia 
kamedułów nad Wigry.

FRESKI	W	PIASECZYŃSKIEJ	
„PONIATÓWCE”
Podczas badań znajdującego się w  Pia-
secznie zabytkowego budynku zwane-
go „Poniatówką” znaleziono fragmenty 
fresków z czasów panowania króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego. Są 
to malowidła, które można porównać 
do fresków w  Łazienkach Królewskich 
w  Warszawie! Dotychczas sądzono, że 
„Poniatówka” pochodzi z XIX w. Tymcza-
sem badania ujawniły, że jest ona o 100 
lat starsza niż przypuszczano. Ponadto 
na ścianach zachowały się oryginalne 
freski, które prawdopodobnie wykonał 

Bogumił Plersch; identyczne są w  Ła-
zienkach Królewskich. Właściciel budyn-
ku Franciszek Ryx miał bliskie kontakty 
z  nadwornymi malarzami z  kręgu Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego, ozda-
biającymi Łazienki i  Zamek Królewski 
w  Warszawie. Jest możliwe, że Ryx za-
prosił jednego z  nich − Bogumiła Pler-
scha − do ozdobienia swojej siedziby. 
Odkryte fragmenty fresków pozwalają 
stwierdzić, że są to dekoracje malarskie 
najwyższej klasy. Ich piękno będzie moż-
na podziwiać dopiero po zakończeniu 
prac konserwatorskich odsłaniających 
całość malowideł.

ŚLADY	OSADY	Z	EPOKI	BRĄZU
Archeolodzy w  miejscowości Jatwieź 
Duża na Podlasiu odnaleźli ślady uforty-
fikowanej osady z epoki brązu. Odkrycie 
oznacza rewolucję w  myśleniu o  osad-
nictwie na tym terenie. Dotychczas wy-
dawało się, że w epoce brązu wznoszo-
no tu jedynie niewielkie i nieumocnione 
osiedla.
Znaleziona osada jest okrągła, o średnicy 
przekraczającej 80 m. Centralna część, 
tzw. majdan, gdzie znajdują się domo-
stwa i  pomieszczenia gospodarcze, ma 
powierzchnię około 1000-1200 m2. Ota-
czały go fosy i wały.

Odkrycie na Podlasiu pokazuje, że spo-
łeczności, które zasiedlały ten teren, miały 
bardzo rozbudowane struktury społeczne. 
Do założenia takiej osady potrzebne było 
społeczeństwo zhierarchizowane i ustruk-
turyzowane. Ktoś musiał zajmować się np. 
wyborem miejsca, rozdzielaniem zadań, 
wreszcie nadzorowaniem prac. Zaskaku-
je też stan, w jakim zachowała się osada. 
Uważa się, że jest to najlepiej zachowany 
gród z  epoki brązu, który odnaleziono na 
naszych terenach, przy tym niewykluczo-
ne, że na terenie Podlasia może znajdować 
się więcej śladów po rozwiniętej cywilizacji 
pochodzącej z epoki brązu.

RENOWACJA	ZABYTKOWYCH	
LOKOMOTYW	
Do końca roku ma potrwać renowacja 
czterech najbardziej zniszczonych zabyt-

kowych lokomotyw znajdujących w Paro-
wozowni Wolsztyn (Wielkopolskie). Prace 
uchronią eksponaty przed dalszą degra-
dacją. Podobnych prac renowacyjnych 
pilnie wymagają cztery kolejne ekspona-
ty; trwają starania o pieniądze na ten cel.
Parowozownia Wolsztyn może się po-
szczycić zbiorem około 30 unikatowych 
lokomotyw, w tym trzech czynnych, które 
m.in. prowadzą liniowe pociągi osobowe 
z Wolsztyna do Poznania i do Leszna. W ko-
lekcji jest też około 20 historycznych wago-
nów, a także inne pojazdy szynowe: dźwig 
warsztatowy i pług odśnieżny z 1883 r.

WYSTAWA	JÓZEFA	BRANDTA	
W	POZNANIU
Przygotowaną przez Muzeum Narodowe 
w  Warszawie wystawę monograficzną 
Józefa Brandta (zob. „Spotkania z Zabyt-
kami”, nr 7-8, 2018, s. 58-63) od 28 paź-
dziernika br. do 6 stycznia 2019 r. można 
oglądać, w  nowej odsłonie, w  Muzeum 
Narodowym w Poznaniu. Przypomnijmy, 
że jest to pierwsza w  historii polskiego 
muzealnictwa tak szeroko zakrojona pre-
zentacja dorobku artysty. 
Jako wizualny znak wystawy wybrany 
został obraz z poznańskiej kolekcji „Poj-
manie na arkan”, zbieżny z  sienkiewi-
czowską wizją w „Trylogii”. 
Wystawa jest także wspaniałą okazją 
do  przypomnienia malarstwa Józefa 

Brandta jako ilustratora potęgi dawnej 
Rzeczypospolitej w kontekście jubileuszu 
stulecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Kuratorką poznańskiej ekspozy-
cji jest Maria Gołąb.

NOWE	OBIEKTY	NA	LIŚCIE	
KRAJOWEJ	PROGRAMU	UNESCO	
PAMIĘĆ	ŚWIATA
Na trzeciej edycji Polskiej Listy Krajo-
wej Programu UNESCO Pamięć Świata 
dokonano wpisu 19 nowych obiektów, 
związanych z jubileuszem setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Wpisami uhonorowano obiekty, które 
ukazują całe spektrum dążeń niepodle-
głościowych Polaków oraz odradzające-
go się państwa polskiego po 123 latach 
niewoli. 
Program Pamięć Świata powstał z inicja-
tywy UNESCO w 1992 r. Jego celem jest 
utrwalanie wielowiekowego dziedzictwa 
dokumentacyjnego ludzkości, nie tylko 
poprzez podejmowanie działań na rzecz 
jego ochrony, ale też upowszechnianie 
wiedzy o  nim i  jak najszersze udostęp-
nianie społeczeństwu. 

Józef Brandt, „Pojmanie na arkan”, 1881, ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Poznaniu (fot. Adam 
Cieślawski)

Klasztor w Wigrach

Zabytkowe lokomotywy z wolsztyńskiej parowozowni
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„Ale na końcu tego wszystkiego jest Polska, 
świetna, duża – słowem Polska”

	(Z	listu	Chopina	do	Juliana	Fontany:	Chopin,	Korespondencja,	

Warszawa 1955,	t.	2,	s.	277)

Pod	datą	5	lipca	1915	r.	w	księdze	
repertuarowej	Teatru	Rozmaitości	
w	Warszawie	pojawiła	się	lakoniczna	
notatka:	„Rozpoczyna się pospieszna 
ewakuacja”.	W	nocy	z	4	na	5	sierpnia	
Rosjanie	opuścili	Warszawę,	paląc	za	
sobą	mosty	na	Wiśle	i	domy	na	Pradze.	
Ich	przeszło	stuletnie	panoszenie	się	
w	Warszawie	dobiegło	końca.	Wczesnym	
rankiem,	5	sierpnia,	do	miasta	wkroczyły	
wojska	niemieckie.	Nowy	okupant	
robił	wszystko,	by	pokazać	się	w	roli	
wyzwoliciela,	nie	najeźdźcy;	obiecywał	też	
utworzenie	Królestwa	Polskiego.

Wielkie oczekiwanie
– wydarzenia, znaki 
i symbole w latach przed 
odrodzeniem się Polski

jerzy miziołek



Niemieckie władze okupacyjne 
pozwoliły na otwarcie 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i  Politechniki, z  polskim jako 

językiem wykładowym. W  uroczystej inau-
guracji obydwu uczelni w listopadzie 1915 r. 
wziął udział gubernator Warszawy – Hans 
von Beseler. Atmosferę rozmów na temat 
utworzenia Królestwa Polskiego znakomi-
cie przybliżają pamiętniki Bogdana Hut-
ten-Czapskiego, Polaka w  pruskiej służbie. 
„Skłoniliśmy w ciągu roku 1916 – pisze Hut-
ten-Czapski – szereg Książąt udzielnych Rze-
szy, między innymi trzech Królów: Bawarii, 
Saksonii i Wirtembergii, do zwiedzenia stolicy 
Polski. Chodziło o to, by na własne oczy zoba-
czyli, czego dokonano w Warszawie i do czego 
się zmierzało, oraz żeby się przekonali o  ko-
nieczności utworzenia państwa polskiego, aby 
w  odpowiedni sposób wpływali na instrukcje 
dla swych pełnomocników w Radzie Związko-
wej” (B. Hutten-Czapski, Sześćdziesiąt lat ży-
cia politycznego i towarzyskiego, t. 2, Warsza-
wa 1936, s. 373). Niemcy pozwalali również 
obchodzić narodowe rocznice, jak uchwale-
nie Konstytucji w 1791 r. Pod datą: 3 maja 
1916 r. Hutten-Czapski zapisał: „Trzeci Maj 
był dla mnie wielkim dniem. Wzbudził we 
mnie nadzieję, że nastała w dziejach Europy 
chwila zwrotna i że nowo powstająca Polska, 
w ścisłym związku z Niemcami i Austro-Wę-
grami, stanie się przedmurzem Europy prze-
ciwko barbarzyństwu rosyjskiemu”.

Nie wszyscy wierzyli w  dobre intencje 
Niemców i  Austriaków, o  czym dobitnie 
świadczy wydarzenie z  5 listopada 1916  r., 
które opisał wybitny aktor i reżyser Ludwik 
Solski: „Tegoż dnia wieczorem w  Teatrze 
Wielkim odbyło się uroczyste przedstawienie 
Moniuszkowskiej »Halki«. Przy pierwszych 
słowach arii » –  I ty mu wierzysz…« – pu-
bliczność wybuchła spontanicznym śmiechem. 
Tym razem złączona była jedną myślą. Wła-
dze okupacyjne nie dały się sprowokować ma-
nifestacją i  zachowały spokój. Kryły w  zana-
drzu zarządzenia, które miały wybić nam 
z  głowy ambitne wyobrażenia o  niepodległo-
ści” (L.  Solski, Wspomnienia 1893-1954, 
Kraków 1956, s. 319).

Ale oto – czytamy dalej we Wspomnie-
niach Solskiego: „Na horyzoncie międzyna-
rodowym pojawiła się gwiazda, która rzuciła 
światło nadziei. Prezydent Stanów Zjedno-
czonych [Thomas] Woodrow Wilson wezwał 
świat do zaprzestania walk, do samostanowie-
nia narodów o  sobie oraz – do odbudowania 
zjednoczonej, niepodległej, samodzielnej Pol-
ski. Cała Warszawa w tym dniu manifestowa-
ła radośnie przed konsulatem amerykańskim. 
Ale Wilson daleko, Pan Bóg wysoko – zosta-
liśmy więc sami” (tamże). Solski, jak przy-
stało na wybitnego aktora, udramatyzował 
sytuację, a po latach, spisując swoje wspo-
mnienia, chyba niezbyt dobrze pamiętał, jak 
ogromną rolę w  drodze do niepodległości 
odegrali amerykańscy prezydenci, zwłaszcza 
Woodrow Wilson, wielki przyjaciel Ignace-
go Jana Paderewskiego.

W czasie pełnej zaangażowania działal-
ności Hutten-Czapskiego w  Warszawie Jó-
zef Piłsudski utworzył słynne Legiony Pol-
skie i toczył krwawe walki w imię od dawna 
oczekiwanej niepodległości. W lipcu 1917 r. 
Legiony, które zapłaciły ogromną daninę 
krwi, ale nie otrzymały gwarancji utworze-
nia Państwa Polskiego na miarę ich aspiracji, 
odmówiły przysięgi na rzecz Niemiec i Au-
strii; Piłsudski został aresztowany i osadzony 
w  twierdzy w  Magdeburgu. W  listopadzie 
następnego roku został zwolniony i natych-
miast przyjechał do Warszawy; stało się to 
10 listopada 1918  r. Zamieszkał w  gmachu 
przy ul. Moniuszki, znajdującym się o kilka-
set metrów od Uniwersytetu Warszawskiego, 
w  którego murach – w  budynku zwanym 
dziś porektorskim – do swej przedwczesnej 
śmierci w grudniu 1917 r. mieszkał dr Józef 
Brudziński, rektor odrodzonego Uniwer-
sytetu, wybitny polityk i  światowej sławy 
pediatra. Jedną z pamiątek po nim jest pier-
ścień rektorski z  Orłem polskim, napisem 
„ODRODZONY UNIWERSYTET WAR-
SZAWSKI 1915” i  nazwiskiem doktora na 
obrączce.

Symbolika tego pierścienia to zapewne 
nawiązanie do licznych podobnych pamią-
tek związanych z proklamacją Królestwa Pol-
skiego w 1916 r. Podobna do niego srebrna 
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obrączka, na której widzimy motyw Orła 
Zygmuntowskiego z  datą „15.11.1916.”, 
przechowywana jest w  zbiorach Muzeum 
Warszawy. Takie pierścienie i obrączki mia-
ły przychylnie usposobić społeczeństwo 
polskie do manifestu generała-gubernatora 
Hansa von Beselera, który zapowiadał utwo-
rzenie „samodzielnego” Królestwa Polskiego 
z dziedziczną monarchią i ustrojem konsty-
tucyjnym, ale w ścisłym przymierzu z Niem-
cami i Austrią. Jeśli pierścień Brudzińskiego 
jest pamiątką po trudnych czasach tworze-
nia wraz ze wspomnianymi krajami, w latach 
1915-1917, wizji odrodzenia Polski (Króle-
stwa Polskiego), to jest też pamiątką spełnio-
nej nadziei na pełne odrodzenie Polski i jed-
nego z jej najważniejszych uniwersytetów.

Przypomnijmy, że przez cztery dekady po 
powstaniu styczniowym Polacy z  dawnego 
Królestwa Kongresowego tkwili w  strumie-
niu życia cesarstwa rosyjskiego. Szkolnic-
two było w opłakanym stanie. Spis ludności 
w  1882  r. wykazał, że 55% mieszkańców 
Warszawy było analfabetami. Polityka 
narodowa nie wypływała na powierzchnię 
w żaden znaczący sposób aż do około 1900 r. 
Do tego czasu Polska raz jeszcze „zstąpiła w ot-
chłań” (Norman Davies, God’s Playground. 

A History of Poland, t.  1-2, Oxford 1992, 
p. 463). Duńczyk George Brandes w swoim 
„portrecie” Polski z 1885 r. tak pisał: „Jedy-
ne miejsce publiczne, w  którym słowo polskie 
otwarcie rozlegać się może, to scena [teatral-
na]. […] w uniwersytecie język polski jest bez-
warunkowo zakazany. Wszystkie wykłady 
zarówno profesorów Polaków, jak i  Rosjan, 
muszą się odbywać w języku rosyjskim. Nawet 
historii literatury polskiej nie wolno wykładać 
w  języku krajowym. Na koniec, i  studentom 
zabroniono w gmachu uniwersyteckim między 
sobą mówić po polsku” (G.  Brandes, Poland. 
A Study of the Land, People, and Literature, 
London 1903, p. 16-17).

Warto tu przywołać ciągle zbyt mało 
w  Polsce znany poemat Aleksandra Bło-
ka Odwet, o  podtytule Poemat warszawski. 
Wielki rosyjski poeta, któremu przyszło 
spędzić w Warszawie 18 dni w 1905 r., pisał: 
„Życie [Warszawy] ukryło się w podziemiach / 
W pałacach pańskich cisza głucha” (A. Błok, 
Odwet, tłum. Adam Galis, Warszawa 1989, 
s. 5). Warszawa była trzecim po Moskwie 
i  Petersburgu miastem pod rządami ca-
rów, ale nie wywoływała zachwytu, a  raczej 
przeciwne odczucia. „Czy nie dlatego War-
szawa jest posępna – zapytywał Błok – że 
w  tej stolicy Polaków rządzi się arogancka 
zgraja wojskowych rosyjskich filistrów? Że 
buduje rosyjskie sobory jakiś dygnitarz- 
-złodziej w miejscu, w którym oczy obywateli 
zachwycałby jedynie kościół katolicki? Że 
wszystko, co powie gubernator, to szary, 
nieprzenikniony mrok i  figę pokazuje mu 
w kieszeni rozwścieczony Polak” (tamże).

A oto opinia cytowanego już Brande-
sa: „Obszar miasta jest wielki, ale ta upadła 
wspaniałość i okropne wspomnienia, które jego 
mury ukrywają i o które przechodzień co krok 
się potyka, czynią bolesne wrażenie. W zeszłym 
stuleciu było ono po Paryżu najświetniejszym 
miastem w  Europie – obecnie jest prowincjo-
nalnym miastem rosyjskim. Zabytkowe nie-
gdyś i  wspaniałe, stało się teraz zaniedbane 
i  upośledzone. Z  każdym dniem upada ono 
coraz bardziej i dla jego zewnętrznego rozwoju 
i rozkwitu władze nic nie czynią” (G. Brandes, 
Poland…, p. 11).

Sytuacja miasta byłaby jeszcze gorsza, 
gdyby nie działania podjęte przez Sokratesa 
Starynkiewicza (zwanego niekiedy rosyjskim 
warszawiakiem), jednego z nielicznych przy-
chylnych okupowanemu krajowi Rosjan, 

1 | Srebrny	pierścień	
rektorski	dr.	Józefa	
Brudzińskiego,	rektora	
Uniwersytetu	Warszawskiego	
w	latach	1915-1917	
(w	zbiorach	Muzeum	
Uniwersytetu	Warszawskiego	
w	Warszawie)

2 | Srebrna	obrączka	
„Pamiątka	proklamacji	
Królestwa	Polskiego”,	1916	
(od	1982	r.	w	zbiorach	
Muzeum	Warszawy,	dawniej	
w	kolekcji	Krzysztofa	
Klingera)
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prezydenta Warszawy w  latach 1875-1892 
(zob. S. Starynkiewicz, Dzienniki 1887- 
-1897, przeł. René Śliwowski, Warszawa 
2005). Pomimo tych mniej lub bardziej uda-
nych działań namiestników, gubernatorów 
i prezydentów, stuletni bilans rosyjskiego za-
boru był niemal tragiczny. 

Oczekiwanie na odrodzenie polskiej 
państwowości i totalna krytyka państwa ca-
rów były powszechne. W liście z 14 czerwca 
1906 r. do Karola Potkańskiego Sienkiewicz 
pisał: „Co za fatalny los związał nas z  tym 
z  jednej strony niedojrzałym, z  drugiej zaś 
zgniłym Wschodem. To poczucie, że w związku 
z Rosją nie dojdziemy do niczego, prócz zepsu-
cia i rozłajdaczenia, zmienia się we mnie w co-
raz bardziej ustalone przekonanie. […] Mo-
skale i  ciału i  duszy naszej zrobili stanowczo 
więcej krzywd niż Niemcy. I tak będzie ciągle, 

bo ten rozkład, który szedł od rządu, będzie 
teraz lgnął do narodu” (cyt. za: Józef Szczu-
blewski, Teatr Wielki w  Warszawie 1833- 
-1993, Warszawa 1993, s. 365). Przekona-
nie o mniej tragicznym bilansie niemieckich 
rządów na ziemiach polskich włączonych do 
państwa pruskiego wzmacniała też liberalna 

polityka w zaborze austriackim, prowadzona 
już od lat sześćdziesiątych XIX w. W Krako-
wie nie tylko istniał polskojęzyczny Uniwer-
sytet, ale powstawały też liczne dzieła sztuki 
o charakterze patriotycznym, których repro-
dukcje docierały do wszystkich zaborów.

Mocarstwa, które decydowały o  przy-
szłości Europy po klęsce Rosji w  wojnie 
krymskiej, zupełnie o Polsce zapomniały, czy 
raczej nie chciały o  niej pamiętać, niemniej 
jednak tak po powstaniu listopadowym, jak 
i styczniowym w Anglii, Francji i Niemczech 

3 | Dietrich	H.	M.	Monten,	
„Finis	Poloniae.	Pożegnanie	
Polaków	z	ojczyzną	
w	1831	roku”,	1832,	olej,	
płótno,	wym.	44,2	x	52,5	
cm	(w	zbiorach	Galerii	
Narodowej	w	Berlinie)
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powstawały dzieła sztuki świadczące o wiel-
kim współczuciu dla Polaków. Przykładami są 
tu obraz Dietricha Montena „Finis Poloniae”, 
brytyjska karykatura okrutnych rządów Mi-
kołaja I ( John M. Roberts, One World Euro-
pe the Maker: vol. 6 (One Illustrated World 
History), Harmondsworth 1981, p. 91) 
i  „Prometeusz”, czyli „Le Martyr Moderne” 
(„Współczesny męczennik”) Frederica Au-
guste’a Bartholdiego, znanego głównie jako 
twórca słynnej Statui Wolności w  Nowym 

Jorku. Dzieło Bartholdiego z 1864 r., mające 
niezwykle złożoną historię, ukazuje mitycz-
nego Prometeusza, symbolizującego Polskę, 
którego wątrobę pożera rosyjski, dwugłowy 
orzeł. Autor, poruszony narastającymi re-
presjami zaborcy rosyjskiego, chciał stwo-
rzyć dzieło przedstawiające w  alegoryczny 
sposób bohaterstwo i  cierpienie Polaków. 
„Współczesny męczennik” został pierwszy 
raz wystawiony w roku powstania na Salonie 
Paryskim, a obecnie znajduje się w muzeum 
artysty w  jego rodzinnym mieście, Colma-
rze. O wykonaniu odlewu rzeźby we francu-
skiej odlewni Strassacker i  sprowadzeniu jej 
do Polski w  ramach „Sezonu Polskiego we 
Francji” zadecydował w  2005  r. ówczesny 
minister kultury Waldemar Dąbrowski. Od 
marca do czerwca 2005 r. rzeźba eksponowa-
na była na dziedzińcu Zamku Królewskiego 
w  Warszawie. Obecnie znajduje się w  zbio-
rach Centrum Rzeźby Polskiej w  Orońsku. 
Miejmy nadzieję, że wróci do Warszawy; 
znakomitym miejscem stałej ekspozycji mo-
głoby być tworzone Muzeum Historii Polski.

Z kolei obraz Montena „Finis Poloniae” 
służył Polakom przez całe dziesięciolecia do 
przypominania o utraconej niepodległości. 
Jego reprodukcje, w  całości lub we frag-
mentach, umieszczano na pudełeczkach, 

4 | Rysunek	
przedstawiający	brytyjską	
karykaturę	rządów	Mikołaja	I

5 | Frederic	Auguste	
Bartholdi,	„Le	Martyr	
Moderne”	(„Współczesny	
męczennik”,	
„Prometeusz”),	kopia	
rzeźby	eksponowana	
w	2005	r.	na	dziedzińcu	
Zamku	Królewskiego	
w	Warszawie,	obecnie	
w	Centrum	Rzeźby	Polskiej	
w	Orońsku
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fajkach, talerzykach i  w  postaci oleodru-
ków. Replika obrazu w  2005  r. gościła 
w  Polsce na wystawie „Solidarność 1830” 
w  Zamku Królewskim w  Warszawie (Soli-
darność 1830. Niemcy i Polacy po Powstaniu 
Listopadowym, katalog wystawy w  Zamku 
Królewskim w Warszawie, 29 XI 2005 – 31 
I 2006, Warszawa 2005, s. 59-76), a przed 
dwoma laty była atrakcją wystawy czasowej 
„Arcydzieła malarstwa z Galerii Narodowej 
w  Berlinie. Kolekcja Joachima Wagenera” 
w  Pałacu Królewskim we Wrocławiu (zob. 
Katarzyna Kurpiewska, Kolekcja Joachima 
Wagenera z  Galerii Narodowej w  Berlinie, 
„Spotkania z  Zabytkami”, nr specjalny: 
„Wrocław – Europejska Stolica Kultury 
2016”, 2016, s. 33-34).

Podobne powielanie na wielką skalę dzieł 
sztuki o patriotycznym przesłaniu stanie się 
w drugiej połowie XIX w. udziałem obrazów 
Artura Grottgera, Jana Matejki i Jana Styki. 
W 1891 r. powstała słynna „Polonia” Styki, 
obecnie w  zbiorach Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu. Tak o  tym „malowanym po-
emacie narodowym” pisze Aleksander Ma-
łaczyński, biograf artysty: „[…] »Polonia«, 
jak żaden inny obraz rozeszła się następnie 
w setkach tysięcy egzemplarzy wśród Polaków 
wszystkich trzech zaborów oraz w  Ameryce, 
a znalazła się niemal w  każdym polskim 
domu!” (A. Małaczyński, Jan Styka, szkic bio-
graficzny, Lwów 1930, s. 24).

„Polonia” została namalowana w  setną 
rocznicę Konstytucji 3 maja; powszechnie 
uznano ją za „poemat narodowy” i  otaczano 
wielkim poważaniem ( Jerzy Miziołek, „Gol-
gota” Jana Styki w  Forest Lawn. O najwięk-
szym obrazie świata i jego niezwykłej historii, 
„Konteksty”, nr 280, 2008, s. 52-53, il. 3). 
Obraz nasycony jest rozbudowaną i  nieco 
egzaltowaną tematyką patriotyczno-reli-
gijną; przedstawia najwybitniejsze postacie 
z polskiej historii i literatury, m.in. Tadeusza 
Kościuszkę, Kazimierza Pułaskiego, księcia 
Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Rejtana, 
księdza Marka, księdza Kordeckiego, Jana 
Kilińskiego, Wernyhorę. Wraz z Kościuszką 
– ubranym w  chłopską sukmanę – najbar-
dziej znaczącą postacią jest Adam Mickie-
wicz, ukazany jako pielgrzym. Kroczy na 
czele pochodu twórców polskiej kultury, ze 
wzrokiem skierowanym wysoko ku skale, do 
której przykuta jest piękna niewiasta w białej 
szacie, symbolizująca umęczoną Polskę, któ-
rej nie było wówczas na mapie Europy. Ma-
lując wizerunek Adama Mickiewicza, Styka 
nawiązał do fotografii wieszcza wykonanej 
w  1853  r. przez polskiego emigranta Mi-
chała Szweycera. Na fotografii poeta trzyma 
w ręku laskę pielgrzymią, co stanowi niewąt-
pliwe nawiązanie do jego Ksiąg pielgrzym-
stwa polskiego. W  latach 1892-1929 obraz 
prezentowany był w sali lwowskiego ratusza;  
pulsuje w  nim intensywnie nuta religijnego 

6 | Jan	Styka,	„Polonia”	
(„Polska	porozbiorowa”),	
1891,	olej,	płótno,	wym.	
300	x	595	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	we	
Wrocławiu)
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mistycyzmu i  krytyka znacznej części pol-
skiej arystokracji przedstawionej po lewej 
stronie obrazu.

Liczne rodziny polskie we wszystkich 
trzech zaborach posiadały reprodukcje in-
nych patriotycznych wyobrażeń, nie zawsze 

o  wielkiej wartości artystycznej, ale za to 
niosące ogromny ładunek narodowych 
treści. Kompozycja o  tytule „Nie nadeszła 
jeszcze chwila rozgrzeszenia” przetrwała do 
naszych czasów na licznych pocztówkach 
w  wersji kolorowej i  czarno-białej (Polski 
Korona. Motywy wawelskie w sztuce polskiej 
1800-1939, katalog wystawy w  Zamku na 
Wawelu, lipiec-październik 2005, Kraków 
2005, s. 198). Siedzący pod krzyżem Chry-
stus w cierniowej koronie obejmuje przytu-
loną do niego Polonię w czarnych, żałobnych 
szatach, z  rękami skutymi kajdanami. Na 
ramionach krzyża widoczne są daty: 1791 
i 1891 oraz serce Chrystusowe, a na sztan-
darze poniżej czytamy: „Nie nadeszła jesz-
cze chwila rozgrzeszenia”. Na kartach otwar-
tej książki spoczywającej na kolanach Jezusa 
umieszczone są imiona polskich świętych: 
św. Stanisława, św. Jacka Odrowąża i  św. 
Kazimierza; na kilku wyrwanych stronach 
spadających na płaszcz Polonii widnieją 
daty powstań w  latach 1794, 1830, 1848 
i 1863. Z kolei po lewej stronie, przy nogach 
Chrystusa ukazane są drzewce z  trzema 
chorągwiami z  datami rozbiorów: 1772, 
1793, 1795. W  tle, po lewej stronie, jawi 
się Zamek Królewski w Warszawie, zaś po 
prawej widnieje Wzgórze Wawelskie z  syl-
wetą katedry i zamku, nad którym unosi się 
Orzeł polski w koronie. Kartka, zawierająca 
dążenia niepodległościowe Polaków trzech 

7 | „Nie	nadeszła	jeszcze	
chwila	rozgrzeszenia”	
(„Polska	w	kajdanach”)	
na	podstawie	obrazu	
„Polska	u	stóp	Chrystusa”	
nieznanego	autora,	kartka	
pocztowa	z	1891	(?)	
(w	zbiorach	Zamku	
Królewskiego	na	Wawelu)

8 | „W	500-letnią	rocznicę	
Grunwaldu”	na	podstawie	
obrazu	Wojciecha	Betleya	
„Grunwald”,	1910,	
pocztówka,	Wydawnictwo	
„Wisła”	w	Krakowie	
(w	zbiorach	Zamku	
Królewskiego	na	Wawelu)
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zaborów, została wydana najprawdopodob-
niej w  1891  r., z  tej samej okazji co obraz 
Styki.

Pojawienie się takich pocztówek w  pu-
blicznej przestrzeni porozbiorowej Polski nie 
mogło pozostać niezauważone przez ówcze-
sne władze sądownicze, ale, paradoksalnie, 
przy okazji toczących się w tej sprawie pro-
cesów można było szczegółowo dowiedzieć 
się z  gazetowych relacji, co przedstawiały 
nieprawomyślne pocztówki. Ewa Skorupa, 
w  opracowaniu Dziewiętnastowieczna iko-
nosfera a tożsamość narodowa, podaje tego 
przykład, posługując się opisami dotyczący-
mi podobnej patriotycznej pocztówki, nie-
wiele różniącej się pod względem kompo-
zycji od już opisanej i tylko kilka lat później 
wydanej: „[…] do ulubionych motywów wy-
korzystywanych przez polskich wybitnych lub 
całkiem nieznanych artystów należała kobieta 

w czerni, spętana łańcuchami bądź też postać 
płaczącej niewiasty pocieszanej przez Chry-
stusa. Reprodukcja obrazu o  tytule »Polonia 
w  więzach«, który stał się przedmiotem dłu-
giego procesu przed Izbą Karną w  Brodnicy 
i Sądem Ziemiańskim w Toruniu na początku 
XX stulecia, została precyzyjnie opisana w pol-
skich mediach. Nawet najkrótsza informacja 
prasowa o tym tekście ikonicznym zachwycała 
celnością stworzonego do niego objaśniającego 
»tekstu literackiego«: »Obraz przedstawia 
Chrystusa, którego uchwyciła za dłoń kobieta 
skowana lewą ręką w kajdany. Chrystus zdaje 
się ją pocieszać. Dalej jest na obrazie kotwica 
i książka z napisami bohaterów narodowych, 
daty wszystkich powstań polskich i konstytucji 
3 maja oraz chorągiew rozdarta na trzy czę-
ści, przedstawiająca rozbiór Polski« (»Gazeta 
Toruńska« 1902, nr 4)” (E. Skorupa, Dzie-
więtnastowieczna ikonosfera…, [w:] Ikoniczne 

9 | Jacek	Malczewski,	
„Portret	Wojciecha	
Kossaka	z	Belloną”,	
1903,	olej,	płótno,	
wym.	100	x	126,2	cm	
(własność	prywatna)
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i  literackie teksty w  przestrzeni nowoczesnej 
dydaktyki, pod red. Anny Pilch i Marty Ru-
sek, Kraków 2015, s. 46-47).

Inna patriotyczna pocztówka, również 
przechowywana na Wawelu, jest jedną z wie-
lu wydanych dla uczczenia pięćsetlecia bitwy 

pod Grunwaldem (Polski Korona…, s. 199). 
Powstała na podstawie obrazu Wojciecha 
Betleya, zatytułowanego „Grunwald”. Autor 
pocztówki wykorzystał widok Wawelu od 
północnego zachodu jako tło sceny rozgry-
wającej się w sferze nieba. Ponad Wzgórzem 
Wawelskim, po lewej, polski rycerz walczy 
z  wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, 
ukazanym w  rozwianym białym płaszczu 
z czarnym krzyżem. Spoza toczących bój ry-
cerzy wysuwa się smok ścigający Orła. Dwie 
daty 1410 i  1910 przypominają o  wielkiej 
rocznicy triumfu nad Krzyżakami.

Skoro o  bitwie pod Grunwaldem była 
mowa, warto w  patriotyczną przestrzeń 
pomiędzy Warszawą i  Krakowem oraz Ber-
linem i  Malborkiem wpisać jeszcze praw-
dziwe, ciągle zbyt mało znane dzieło sztuki 
– jeden z  obrazów Jacka Malczewskiego. 
„Portret Wojciecha Kossaka z  Belloną” 
z  1903  r. (katalog Domu Aukcyjnego Agra 
Art, 25 września 2005 r., poz. 18), namalo-
wany w szczytowym okresie twórczości arty-
sty. Obraz ten należy do niezwykle ważnego 
nurtu jego dzieł o  charakterze patriotycz-
nym. W  1903  r. malarz uwiecznił odważny 
czyn Wojciecha Kossaka, który manifesta-
cyjnie opuścił Berlin wkrótce po głośnym, 
antypolskim przemówieniu pruskiego ce-
sarza Wilhelma II w  Malborku 2 czerwca 

10 | Adrian	Głębocki,	
„Ruinka”	w	Ogrodzie	
Botanicznym	UW	
(„W	Ogrodzie	Botanicznym	
Warszawskim.	Pamiątka	
założenia	kamienia	
węgielnego	pod	Kościół	
Opatrzności	zbudować	
się	mający	po	przyjęciu	
Konstytucji	3	Maja	
1791	r.”),	kredka	i	akwarela	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)

11 | Rysunek	medalu	
wybitego	z	okazji	
obchodzonej	w	1916	r.	
rocznicy	Konstytucji	3	maja
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1902  r. Przez całe lata Kossak z  jego lukra-
tywną posadą nadwornego malarza na dwo-
rze pruskim był dla wielu polskich artystów 
przedmiotem zawiści, a dla polskich patrio-
tów synonimem zdrady, jednakże odmowa 
udziału w  uroczystościach malborskich, re-
zygnacja z funkcji nadwornego malarza i po-
wrót do kraju uczyniły z niego niemal boha-
tera narodowego. To właśnie do patriotycz-
nego czynu Kossaka nawiązuje symboliczny 
portret Malczewskiego. Malarz ubrał swego 
bohatera-artystę w  rycerską zbroję i  dodał 
mu czapkę ułańską, a do walki przydał mu 
jeszcze sojusznika w postaci rzymskiej bogini 
wojny Bellony. W krąg tej zawiłej symboliki 
włączył Malczewski także chochoły z Wesela 
Wyspiańskiego.

W Warszawie tematyka patriotyczna mo-
gła się na dobre rozwinąć dopiero od sierpnia 
1915  r. Pierwsze lata działalności odrodzo-
nego Uniwersytetu Warszawskiego obfi-
towały w  liczne uroczystości o  charakterze 
narodowym. Jedną z nich była 125. rocznica 
Konstytucji 3 maja, obchodzona w  1916  r. 
Jej symbolem stała się tzw. ruinka w  Ogro-
dzie Botanicznym UW, będąca fragmentem 
filaru nigdy nieukończonej Świątyni Opatrz-
ności ( Jerzy Miziołek, Uniwersytet Warszaw-
ski. Dzieje i tradycja, Warszawa 2005, s. 200, 
il. 110a). Od tego czasu, w tym właśnie miej-
scu czczono co roku to wielkie wydarzenie; 
do dziś zachowały się wzniosłe, wygłaszane 
tu mowy księdza Antoniego Szlagowskie-
go. Z  okazji uroczystości w  1916  r. wybito 
medal, na którego awersie umieszczono wi-
zerunek ruinki i  napis: „KAPLICA 3GO 
MAJA”, na rewersie zaś godło Uniwersytetu 
z napisami: „PAMIĄTKĘ KONSTYTUCJI 

3 MAJA 1791 ROKU W 125 ROCZNICĘ 
UCZCIŁ ODRODZONY UNIWERSY-
TET WARSZAWSKI MCMXVI” ( Jerzy 
Miziołek, Uniwersytet…, s. 200, il. 110b). 
Warto tu jeszcze dodać, że w czasach zabo-
rów do tej kapliczki przychodziły niejed-
nokrotnie całe rodziny, by z patriotycznych 
okazji złożyć wieńce i marzyć o odzyskaniu 
niepodległości. Znakomitą tego ilustracją 
jest mało znany rysunek Ludwika Samosie-
wicza z 1911 r., zatytułowany „Przy ruinach 
w Ogrodzie Botanicznym” ( Jerzy Miziołek, 
Uniwersytet…, s. 201, il. 111).

Jerzy Miziołek 

Muzeum
Narodowe 
we Wrocławiu

pl. Powstańców 
Warszawy 5

mnwr.pl

„Polonia” Jana Styki

10.11–
30.12.2018

Projekt realizowany w ramach obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości

Patroni medialni

12 | Ludwik	Samosiewicz,	
„Przy	ruinach	w	Ogrodzie	
Botanicznym”,	1911,	
ołówek	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)

(ilustracje: 1 – Muzeum 
Uniwersytetu Warszawskiego; 
2 – Muzeum Warszawy; 
3 – wg K. Kurpiewska, 
„Kolekcja Joachima Wagenera 
z Galerii Narodowej 
w Berlinie”, „Spotkania 
z Zabytkami”, nr specjalny: 
„Wrocław – Europejska Stolica 
Kultury 2016”, 2016, s. 33, 
il. 6; 4 – wg J. M. Roberts, 
„One World Europe the Maker”: 
vol. 6 („One Illustrated World 
History”), Harmondsworth 
1981, p. 91; 5 – fot. Małgorzata 
M. Przybyszewska; 6 – Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu; 
7, 8 – Państwowe Zbiory 
Sztuki na Wawelu, Pracownia 
Fotograficzna; 9 – Archiwum 
Domu Aukcyjnego Agra Art 
w Warszawie; 10, 12 – Muzeum 
Narodowe w Warszawie; 
11 – wg Marta Jankowska, 
„Świątynia Opatrzności ku czci 
Konstytucji 3 Maja”, Warszawa 
1991, il. 29)



Warszawa	drugiej	połowy	lat	trzydziestych	XX	w.	znaczną	
modernizację	i	europeizację	tkanki	miejskiej	zawdzięczała	
niewątpliwie	prezydentowi	Stefanowi	Starzyńskiemu,	który	w	1934	r.	
stanął	na	czele	komisarycznego	zarządu	miasta.	Choć	narzucony	przez	
władze	państwowe,	okazał	się	świetnym	zarządcą	wielkomiejskiego	
organizmu	stolicy.	Miał	skrystalizowaną	wizję	rozwoju	Warszawy	i	krok	
po	kroku	ją	realizował.	Sprzyjała	mu	sytuacja	ekonomiczna	miasta,	
w	którym	skutki	kryzysu	gospodarczego	lat	1929-1934	nie	były	tak	
tragiczne,	jak	gdzie	indziej.

Warszawa lat 
trzydziestych

maja i jan łozińscy

Fragment obrazu Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej „Plac Zamkowy”, 1935, olej, płótno (ze zbiorów Muzeum Warszawy)



W połowie lat trzydziestych 
XX w., jakby na przekór po-
nurej atmosferze politycznej 
ogarniającej Europę, coraz 

wyraźniej widać było poprawę sytuacji go-
spodarczej Polski i  stopniowe wychodze-
nie kraju z  gospodarczej zapaści. Zmiany 
nastąpiły zwłaszcza w  wielkich miastach, 
gdzie panował ożywiony ruch budowlany, 
łatwiejszy dzięki nowym, korzystnym dla 
inwestorów przepisom podatkowym. Ni-
gdzie nie przybrał on takich rozmiarów, 
jak w  Warszawie. Nawet w  trudnym okre-
sie kryzysu, kiedy zatrudnienie znajdowały 
tu tysiące urzędników o  przyzwoitych – 
w każdym razie na tle reszty kraju – zarob-
kach, Warszawa utrzymała względnie sta-
bilną sytuację ekonomiczną, a bezrobocie 
było tu dużo niższe niż na innych obszarach 
Rzeczypospolitej. Znakiem niezahamo-
wanego rozwoju warszawskiej metropolii 
w czasie recesji mógł być chociażby, górują-
cy nad miastem już od 1934 r., nowoczesny 
szesnastopiętrowy „drapacz chmur”, zbudo-
wany przy pl. Napoleona (dziś Powstańców 

Warszawy) przez brytyjskie towarzystwo 
ubezpieczeniowe „Prudential”.

Wówczas to krajobraz jeszcze nieco sza-
rego, zaniedbanego miasta pierwszej połowy 
lat trzydziestych, gdzie wciąż były widoczne 
minione lata panowania rosyjskiego z tandet-
nym gubernialnym budownictwem tamtego 
czasu, ożywiał już intensywny ruch uliczny. 
Około 3 500 samochodów zarejestrowanych 
w  stolicy nadawało jej prawdziwie wielko-
miejski charakter i  wyróżniało na tle innych 
polskich miast. W połowie dekady obok aut 
pojawiły się także tanie popularne motocykle. 
Konne wozy dostarczające towary do sklepów 
zastępowano ciężarówkami – chevroletami, 
oplami, fiatami, ursusami – zawsze zadbany-
mi i czystymi, zdobionymi oryginalną grafiką 
reklamową. Co roku organizowano konkurs, 
w którym warszawiacy wybierali najefektow-
niejszy firmowy samochód dostawczy. 

W komunikacji publicznej, obok starych 
tramwajów, pamiętających jeszcze początki 
XX w., na trasach z eleganckiego Mokotowa, 
Ochoty i Żoliborza kursowały nowoczesne, 
wygodne „pulmany”. Ich wnętrza, utrzymane 

1 | Aleje	Jerozolimskie	
pomiędzy	Nowym	Światem	
a	Marszałkowską,	lata	
1936-1939
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w jasnej, kremowej tonacji, zdobiły fotogra-
fie widoków Warszawy, miękkie siedziska dla 
pasażerów wyściełane były prawdziwą skórą, 
a w drugim wagonie tramwaju, przeznaczo-
nym dla palących, montowano chromowa-
ne popielniczki. Linie autobusowe, które 
uzupełniały przeciążoną sieć tramwajową, 
zaczęły być obsługiwane przez nowe merce-
desy i  chevrolety, montowane w  warszaw-
skich zakładach Lilpopa. Modernizowano 

również nawierzchnie ulic. Kocie łby zastę-
powano granitową bądź bazaltową kostką, 
a także asfaltem, początkowo tylko tym naj-
wyższej jakości, importowanym z  Trynida-
du. Wkrótce Warszawa doczekała się także 
lepszego oświetlenia. Instalowano coraz wię-
cej latarni elektrycznych. W  śródmieściu, 
wzdłuż traktów handlowych Mazowieckiej 
i  Marszałkowskiej, na Brackiej, Chmielnej, 
Szpitalnej i  Nowym Świecie, zaskakiwała 

2 | Gmach	brytyjskiego	
towarzystwa	
ubezpieczeniowego	
„Prudential”	przy	pl.	
Napoleona,	zdjęcie	z	lat	
1935-1939
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obfitość świetlnych reklam, wielobarwnych, 
ruchomych neonów i  jasnych sklepowych 
witryn. 

Szybką odmianę wizerunku Warszawy 
zapowiadały nowe, wznoszone w  stylu mo-
dernistycznym budynki. W centrum miasta 
ostatecznej likwidacji uległy pozostałości 
nędznej parterowej zabudowy, pochodzącej 
jeszcze z XIX w., a jej miejsce szybko zajmo-
wały nowoczesne kilkupiętrowe „plomby”, 
które zazwyczaj – jak zalecały władze War-
szawy – miały kamienne trwałe elewacje. 
Partery starych kamienic, dotąd zajmowane 
przez mieszkania, przebudowywano na no-
woczesne lokale sklepowe, kawiarnie i  re-
stauracje. „Żyjemy w  epoce wielkiej ewolucji 
w architekturze. Sklep jest także architekturą 
i  z  nią razem przechodzi swoją przemianę” 
– przekonywał w  1936  r. poświęcony sztu-
ce miesięcznik „Arkady”. Wystrój sklepów 
projektowali modni wówczas architekci 
i  plastycy: Lucjan Korngold, Edward Eber, 
Jacek Rotmil, Stanisław Rottberg, Kazimierz 
Lichtenstein, Zygmunt Stępiński, Jadwiga 
i Janusz Ostrowscy, Tadeusz Gronowski. Wi-
tryny i wnętrza tych nowoczesnych, luksuso-
wych magazynów i lokali gastronomicznych 
oszałamiały klientów jakością szlachetnych 
materiałów wykończeniowych, metali, du-
żych tafli szkła, luster, marmurów. Oświetle-
nie, jasne i  łagodne, wydobywało elegancję 
oszczędnych form architektonicznego wy-
stroju i  wyposażenia. „Zabytki i  osobliwości 
historyczne Warszawy mają licznych miłośni-
ków, ale żaden przeciętny turysta nie wyjedzie 
ze stolicy, zanim nie spędzi co najmniej paru 
godzin przed wystawami, choćby na Marszał-
kowskiej i na Nowym Świecie” – można było 
przeczytać w Jesteśmy w Warszawie. Przewod-
niku literackim po stolicy wydanym w 1938 r.

Warszawiacy i  turyści, pragnący spędzić 
wieczór w eleganckim lokalu, coraz częściej 
zamiast „Simona i Steckiego”, „Bristolu” czy 
„Lourse’a” wybierali nowoczesną „Adrię”. 
Ta restauracja i  kawiarnia, założona jeszcze 
w  1929  r. przy ul. Moniuszki, w  podzie-
miach mieściła salę dancingową dla 1500 
osób, z  obrotowym parkietem i  dwoma ba-
rami; tu po południu i przez całą noc grała 
słynna orkiestra Golda i  Petersburskiego. 
Elity artystyczne chętnie spotykały się w po-
łożonej przy Królewskiej kawiarni Instytutu 
Propagandy Sztuki czy też obok w  powsta-
łej w 1933 r. „Sztuce i Modzie”, urządzonej 

według najnowszych trendów wnętrzarskich 
tkaninami i meblami Ładu. W popularnym 
SiM-ie odbywały się pokazy najbardziej 
awangardowych kreacji w Warszawie.

W latach trzydziestych wolne place Żo-
liborza, Ochoty, Mokotowa, Koła, Grocho-
wa, Saskiej Kępy szybko zapełniała nowa 
zabudowa mieszkalna o  zróżnicowanym 
standardzie – od robotniczych bloków po 
luksusowe wille. Wznowiono program bu-
dowy eksperymentalnych, zielonych osiedli 
mieszkaniowych, zapoczątkowany jeszcze 

3 | Otwarcie	szwedzkiego	
sklepu	„Slojd”	
przy	ul.	Wilczej,	ze	sklepu	
wychodzi	Aleksandra	
Piłsudska,	czerwiec	1938	r.

4 | Wnętrze	kawiarni	
„Sztuka	i	Moda”	
przy	ul.	Królewskiej,	
po	1935	r.
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w  połowie lat dwudziestych przez polskich 
twórców architektury funkcjonalnej: Bar-
barę i Stanisława Brukalskich, Halinę i Szy-
mona Syrkusów, Józefa Szanajcę, Bohdana 
Lacherta, młodych projektantów wykształ-
conych już w  Drugiej Rzeczypospolitej na 
Wydziale Architektury Politechniki War-
szawskiej. Warszawska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa budowała na Żoliborzu i Rakowcu 
tanie mieszkania, przeznaczone (w  każdym 
razie tak zakładano) dla robotników i gorzej 
uposażonej inteligencji.

Charakterystyczną cechą nowych bu-
dynków mieszkalnych była zieleń, która już 
wkrótce po ich ukończeniu pojawiała się 
na elewacjach. Władze miasta (i osobiście 

prezydent Stefan Starzyński) mocno wspie-
rały i  zalecały sadzenie winorośli i  bluszczu 
zarówno przy starych, jak i  nowych kamie-
nicach. Na świeżo otynkowanych ścianach 
specjalnie mocowano lekkie, drewniane 
kratownice. W drugiej połowie lat trzydzie-
stych mówiło się już o „zielonej Warszawie”, 
rozwój miejskiej roślinności był widocz-
ny gołym okiem. Zakładano liczne skwery 
i klomby, porządkowano stare parki i wyty-
czano nowe. Wzdłuż ulic sadzono drzewa. 
Reprezentacyjnego ogrodu oddzielającego 
budowlę od Wisły doczekał się wreszcie Za-
mek Królewski.

Do większości warszawskich domów 
doprowadzono wodę, kanalizację, gaz 
i  elektryczność, a mieszkania o  przecięt-
nym standardzie miały już zwykle centralne 
ogrzewanie i łazienki. Luksusowa kamienica 
czynszowa stała się doskonałą lokatą kapitału 
i źródłem niezłych dochodów. Duży zysk za-
pewniały inwestorom tzw. apartment house, 
składające się z małych, ale za to komforto-
wo wykończonych i  wyposażonych miesz-
kań. Pierwszy budynek tego typu powstał 
w 1935 r. przy dzisiejszej ul. Nowowiejskiej 
według projektu Juliusza Żórawskiego. 
W końcu lat trzydziestych przy elitarnej Alei 
Przyjaciół, na tyłach pałacyku Sobańskich 
powstało kilka luksusowych domów z kom-
fortowymi mieszkaniami, wyposażonymi 
w  centralnie sterowane lodówki, windy do-
wożące lokatorów wprost do mieszkań i ab-
solutną nowość tamtych czasów – domofo-
ny. Jeden z tych domów, dzieło architektów 
Jerzego Gelbarda i Romana Sigalina − pro-
jektantów wspomnianej już „Adrii”, należał 
do dyrektora potężnej firmy „Siła i Światło” 
Janusza Regulskiego oraz jego żony Haliny 
(oboje byli znaną parą świetnych automo-
bilistów). Reprezentacyjny hall wejściowy 
jaśniał białym alabastrem, parapety okien-
ne wykonano z  marmuru karraryjskiego, 
w  kuchniach zainstalowano „automatyczne 
chłodnie bezmotorowe” firmy Elektrolux.

W latach trzydziestych niecierpliwie 
oczekiwano na modernizację warszawskie-
go węzła kolejowego. W  1933  r. otwarto 
nareszcie linię średnicową z  tunelem pod 
Alejami Jerozolimskimi i  nowym mostem 
kolejowym w  sąsiedztwie Mostu Ponia-
towskiego. W  1936  r. nową trasą pojechały 
elektryczne pociągi podmiejskie do Otwoc-
ka. Decyzję o  budowie Dworca Głównego 

5 | Willa	przy	ul.	Klonowej	
(projekt	Bohdan	Pniewski),	
wzniesiona	w	1935	r.

6 | Elewacja	frontowa	willi	
przy	ul.	Kieleckiej	(projekt	
Romuald	Gutt),	wzniesionej	
w	1935	r.
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podjęto znacznie wcześniej, już w  pierw-
szych latach niepodległości, jednak wy-
burzany stopniowo od 1921  r. Dworzec 
Wiedeński początkowo zastąpiony został 
jedynie drewnianym, tymczasowym bara-
kiem. Nowy, monumentalny gmach dworca, 
z  charakterystyczną wysoką bryłą głównej 
hali o konstrukcji żelbetowej, zaprojektowali 
w duchu funkcjonalizmu Czesław Przybylski 
i  Andrzej Pszenicki. Wnętrza miały zdobić 
liczne dekoracje o  patriotycznej symbolice, 
w tym płaskorzeźby, m.in. autorstwa Feliksa 
Szczęsnego-Kowarskiego, utrzymane w stylu 

art déco. Budynek zaczęto wznosić w  bez-
pośrednim sąsiedztwie skrzyżowania Alei 
Jerozolimskich z  Marszałkowską w  1932  r., 
ale prace przeciągały się i w drugiej połowie 
lat trzydziestych przekazano do użytku tylko 
część inwestycji z peronami przy torach linii 
średnicowej. Na domiar złego, w  czerwcu 
1939  r. na budowie wybuchł groźny pożar, 
który doszczętnie strawił reprezentacyjną 
halę główną dworca, już prawie gotową do 
oddania podróżnym. Zaledwie kilka miesię-
cy później, we wrześniu dalszych zniszczeń 
dokonało Luftwaffe... 

7 | Kamienica	Jana	
Wedla	przy	ul.	Puławskiej	
(projekt	Juliusz	Żórawski),	
wzniesiona	w	1936	r.
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Rozwój lotnictwa komunikacyjnego 
w  Europie lat trzydziestych zmusił władze 
Warszawy do rezygnacji z  Lotniska Moko-
towskiego – bardzo już wówczas przestarza-
łego, a w  dodatku położonego na obszarze 
rozbudowującego się miasta. Choć plany li-
kwidacji starego lotniska zaczęto kreślić już 
znacznie wcześniej, w latach 1918-1926 (!), 
to nowy port lotniczy z niewielkim, ale no-
woczesnym terminalem pasażerskim otwar-
to na Okęciu dopiero w  1934  r. Lotnisko 
dysponowało już wprawdzie betonową płytą 
postojową dla samolotów, ale maszyny star-
towały jeszcze z  tradycyjnego trawiastego 
pola wzlotów. Cztery lata później na trasie 
Los Angeles – Buenos Aires – Warszawa 
Okęcie odbył się próbny lot przed urucho-
mieniem regularnej linii transatlantyckiej, 
planowanym na 1940 r. 

Na nowe lotnisko prowadziła od ul. 
Wawelskiej szeroka arteria obsadzona lipa-
mi – ul. Żwirki i  Wigury, nazwana tak na 

cześć dwóch wybitnych lotników, Franciszka 
Żwirki i  Stanisława Wigury, którzy zginęli 
dwa lata wcześniej w  katastrofie sportowej 
awionetki. W 1935 r., po śmierci Józefa Pił-
sudskiego to właśnie na opuszczonych przez 
lotnictwo Polach Mokotowskich odbyły 
się uroczystości żałobne i  wielka defilada. 
Wkrótce tereny po starym lotnisku przezna-
czono pod budowę reprezentacyjnej dziel-
nicy rządowej. Jej osią miała stać się aleja 
imienia marszałka, z monumentalnymi gma-
chami ministerstw i  ambasadami, biegnąca 
z zachodu na wschód aż do pl. Na Rozdrożu, 
gdzie zaplanowano pomnik Józefa Piłsud-
skiego. Od strony zachodniej aleję zamykać 
miała Świątynia Opatrzności Bożej według 
projektu Bohdana Pniewskiego. W  1939  r. 
na terenach planowanej inwestycji wzno-
szono już niektóre gmachy. Przy pl.  Unii 
Lubelskiej, w  miejscu gdzie w  latach sześć-
dziesiątych stanął „Supersam”, rosła sylwet-
ka nowego drapacza chmur z  siedzibą radia 
i telewizji. Realizację założenia, które Stefan 
Starzyński nazywał „otwartą świątynią na-
rodu”, przerwała wojna. Trudno dziś żało-
wać, że planowana dzielnica nie powstała. 
W ostatnich latach przed wybuchem drugiej 
wojny światowej znakomity dotąd warszaw-
ski modernizm coraz wyraźniej nabierał cech 
symboliczno-propagandowych, a styl archi-
tektury gmachów rządowych – podobnie jak 
w hitlerowskich Niemczech – miał odzwier-
ciedlać siłę i mocarstwowe aspiracje władzy.

Znacznie później niż lotnictwu – po bli-
sko 100 latach funkcjonowania toru – Pole 
Mokotowskie przestało służyć także wyści-
gom konnym. W czerwcu 1939 r., niespełna 
trzy miesiące przed wybuchem wojny, nastą-
piło uroczyste otwarcie i odbyły się pierwsze 
gonitwy na Torze Wyścigów Konnych na 
Służewcu. Autorem projektu wykorzystu-
jącego nowatorskie rozwiązania techniczne 
był Zygmunt Plater-Zyberk. Zajmujące ol-
brzymi teren założenie architektoniczno-
-przestrzenne zrealizowano z  wielkim roz-
machem. Służewiecki tor wyścigowy z  trze-
ma trybunami dla widzów, stajniami, budyn-
kami gospodarczymi i mieszkalnymi należał 
do najnowocześniejszych w Europie.

Reprezentacyjne gmachy publiczne, wil-
le i  apartamenty świadczyły o  rosnących 
dochodach i  aspiracjach ich właścicieli i  in-
westorów, były również jednym z  sygnałów 
wzmacniania się rodzimego kapitału i coraz 

7

9 | Poczekalnia	dla	
pasażerów	w	pawilonie	
dworca	lotniczego	na	
Okęciu,	1937	r.

8 | Niewykończony	gmach	
nowego	Dworca	Głównego	
w	Alejach	Jerozolimskich,	
1938	r.
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korzystniejszej koniunktury gospodarczej. 
W  październiku 1938  r. w  nowym gma-
chu warszawskiego Muzeum Narodowego 
otwarto wystawę „Warszawa wczoraj, dziś 
i  jutro”. Gigantyczna ekspozycja ukazywała 
drogę, którą przeszła stolica Rzeczypospo-
litej w ciągu ostatnich lat. Na setkach zdjęć, 
planów, makiet, prezentowano kierunki roz-
woju miasta, projekty rozbudowy przemysłu, 
sieci komunikacyjnej, nowe inwestycje prze-
widziane na lata 1940, 1945, 1950...

Wojna pokrzyżowała te plany, ale więk-
szość modernistycznych kamienic i  willi 
Mokotowa, Żoliborza, Saskiej Kępy szczęśli-
wie przetrwała kampanię wrześniową i funk-
cjonowała przez okres okupacji, a nawet po-
wstania warszawskiego. Budowę niektórych 
kontynuowano i  ukończono właśnie w  la-
tach 1939-1944, często przeznaczając je na 
mieszkania dla przebywającej w  Warszawie 
kadry oficerskiej okupanta i  administracji 
Generalnej Guberni. Po 1945 r. w najbardziej 
luksusowych, ocalałych kamienicach z końca 
lat trzydziestych, często lokowali się ci, któ-
rzy taką architekturę oficjalnie krytykowali 

– przedstawiciele nowej „władzy ludowej”. 
Lata 1945-1948 pokazały bowiem, że mo-
dernizm w architekturze mieszkaniowej nie 
będzie kontynuowany, do Warszawy właśnie 
wkraczał toporny socrealizm…

Maja i Jan Łozińscy

Rok 2018 obfituje w  wiele wydarzeń, wpisujących się 
w  kalendarz obchodów setnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Wśród licznych inicjatyw 
wartym uwagi przedsięwzięciem jest Mapa Zabytków 
Niepodległej. Architektura 20-lecia w  Warszawie (1918- 
-1939), przygotowana przez Biuro Stołecznego Konser-
watora Zabytków. Jest to trzydzieści obiektów architek-
tonicznych i obszarów urbanistycznych powstałych w la-
tach 1918-1939. 
Warszawa, będąca największym miastem Drugiej Rze-
czypospolitej, a zarazem stolicą niepodległego państwa, 
pod kątem urbanistycznym przeżywała wówczas okres 
prosperity. Przypadł on na czas wielkiego cywilizacyjnego 
skoku, wzrostu demograficznego, rozwoju gospodarczego 
oraz technicznego. Wszystko to wymagało zmian 
w sposobie życia, a co za tym idzie w sposobie myślenia 
o mieście jako sprawnie działającym organizmie. Zmiany 
te odnajdywały odbicie w  architekturze, umożliwiającej 
zdrowe i  wygodne życie mieszkańców rozwijającej się 
metropolii. 
Obiekty na mapie zostały pogrupowane według ich 
przeznaczenia − użyteczności publicznej, architektura 

mieszkaniowa, szkolna, sakralna, szpitalna, sportowa 
i  przemysłowa oraz założenia urbanistyczne czy obsza-
ry parkowe. Dużym atutem publikacji są opisy, które po-
zwalają na ich umieszczenie, nie tylko na topograficznym 
planie miasta, lecz także w  szerokim kontekście histo-
rycznym i społecznym. Archiwalne fotografie umożliwia-
ją ponadto porównanie stanu obecnego z ich wyglądem 
pierwotnym. Zestawienie takie pozwala na obserwację 
zmieniających się prądów artystycznych, a co za tym 
idzie, zmian zachodzących w architekturze stolicy w cią-
gu dwudziestu lat. 
Mapa Zabytków Niepodległej może być przewodnikiem, 
przeznaczonym zarówno dla turystów, jak i  mieszkań-
ców miasta, pomocnym w poznawaniu Warszawy przez 
pryzmat architektury. Może być także narzędziem edu-
kacyjnym, umożliwiającym w  syntetyczny sposób spoj-
rzenie na osiągnięcia tej dziedziny w okresie międzywoj-
nia na tle przemian politycznych i  społecznych Drugiej 
Rzeczypospolitej. 
Mapa do pobrania ze strony: 
http://zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.um.warsza-
wa.pl/files/mapa_zabytkow_niepodleglej.pdf 

Mapa	Zabytków	Niepodległej

10 | 	Przed	trybuną	
„członkowską”	na	Torze	
Wyścigów	Konnych	na	
Służewcu,	lipiec	1939	r.

(zdjęcia: 1, 3, 4, 8-10 – 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
2 – Henryk Poddębski/BN, 5-7 
– Jan Łoziński) 
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17	stycznia	1945	r.	biało-czerwona	
flaga	zawisła	nad	zniszczonym	
gmachem	Dworca	Głównego.	
Po	sześciu	latach	wojny,	w	mroźne	
zimowe	dni,	do	niemal	całkowicie	
zrównanego	z	ziemią	miasta,	
gruzowiska	pokrytego	śniegiem,	
wracać	zaczęli	warszawiacy.	
Część	z	nich,	pracownicy	Muzeum	
Narodowego,	pierwsze	kroki	
kierowała	w	stronę	gmachu,	
sunąc	przez	zwaliska	cegieł	jak	
w	stronę	domu,	gnani	poczuciem	
obowiązku,	sentymentem,	
przekonaniem,	że	w	muzeum	
znajdą	bezpieczne	schronienie.	
Tak	było	w	czasie	wrześniowych	
nalotów	1939	r.,	gdy	pracownicy	
wraz	z	rodzinami	chronili	się	
w	muzealnych	podziemiach.	
Tak	miało	być	i	teraz.

„Warszawa oskarża” 
– pierwsza powojenna 
wystawa Muzeum 
Narodowego w Warszawie
aleksandra przeździecka-kujałowicz
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Dyrektor Muzeum Narodowego 
w  Warszawie Stanisław Lorentz 
18 stycznia 1945 r. powrócił do 
stolicy z  Podkowy Leśnej, a już 

nazajutrz oprowadzał po gmachu grupę kil-
kunastu zagranicznych dziennikarzy. Byli 
to korespondenci wojenni z Francji, Stanów 
Zjednoczonych, Anglii i  innych krajów. Na 
początku lutego w  muzeum było około 40 
pracowników, m.in. Kazimierz Michałow-
ski, przedwojenny kierownik Działu Sztuki 
Starożytnej, który wrócił z oflagu. Objął on 
stanowisko wicedyrektora muzeum.

O stanie budynku informował dziennik 
„Życie Warszawy” w wydaniu z 21 stycznia 
1945 r.: „[…] bloki Muzeum Narodowego 
znajdują się w  stanie zadowalającym. Po-
ważnemu jednak uszkodzeniu uległ narożnik 
gmachu od strony Nowego Światu. Część zbio-
rów Muzeum ocalała”. Stosunkowo niewiel-
kie uszkodzenia budynku, w  porównaniu 
do stanu innych gmachów warszawskich, 
pozwoliły muzealnikom rozpocząć prace od 
razu po powrocie. Pierwszym pomieszcze-
niem, które zajęto na potrzeby muzealnego 
wielofunkcyjnego biura była piwniczka, 
początkowo pozbawiona jakiegokolwiek 
ogrzewania i  bez szyb w  oknach. Pracow-
nicy zaczęli mozolne sprzątanie i  zabezpie-
czanie budynku oraz spisywanie tego, co ze 
zbiorów się zachowało. Nieocenioną pomo-
cą były listy muzealiów przygotowywane 
w ukryciu przez całą okupację. Do muzeum 
zaczęły wracać pierwsze wywiezione obiekty, 
początkowo głównie te, które odnaleziono 
przypadkiem.

Pola Gojawiczyńska w  swojej powieści 
z 1946 r. zatytułowanej Stolica pisała: „Ktoś 
dał znać: na Poznańskiej, w  Alejach Jerozo-
limskich, gdzie już rozpoczął się handel na 
dużą skalę, widziano pasy słuckie. To żołnierze 
niemieccy w odwrocie rzucali je i sprzedawali 
po drodze. Leżało to w  pyle kramów, wśród 
wszelkiej starzyzny, zwisało z  ramion przy-
godnych handlarzy, niewiele tego było. Perso-
nel muzeum gromadził troskliwie wszystko, 
wszelkie resztki”.

Stanisław Lorentz, poza ponownym ob-
jęciem sprawowanej przed wojną funkcji 

dyrektora Muzeum, został powołany na sta-
nowisko Naczelnego Dyrektora Muzeów 
i Ochrony Zabytków. Gdy 14 lutego 1945 r. 
decyzja o  pozostawieniu stolicy w  Warsza-
wie była już pewna, Biuro Organizacji Od-
budowy Warszawy przemianowano na Biuro 
Odbudowy Stolicy. Kierowanie instytucją 
powierzono wiceprezydentowi Warszawy, 
architektowi Romanowi Piotrowskiemu.

Dyrektor Lorentz zwrócił się do Biu-
ra Odbudowy Stolicy już w  lutym z prośbą 
o  wpisanie gmachu Muzeum Narodowego 
na listę budynków, które powinny zostać 
odbudowane w pierwszej kolejności. Dostał 
odpowiedź odmowną, sugerującą, że jest to 
kwestia kilku lat. Budynek muzeum nie był 
zabytkiem, zachował się w stanie, który moż-
liwy był do tymczasowego zabezpieczenia, 
bez ryzyka dla konstrukcji. Wydaje się, że 
to właśnie z  tych powodów mógł nie trafić 
na listę priorytetów odbudowy. Dyrektor 
nie dawał jednak za wygraną. Podobnie jak 
w przypadku przedwojennej wystawy „War-
szawa wczoraj, dziś i  jutro”, gdy jej organi-
zacja w  muzeum wymagała przyspieszenia 
prac adaptacyjnych, tu też zaistniała szansa 
zwrócenia uwagi na zrujnowany budynek. 
Stanisław Lorentz przedstawił więc projekt 
wystawy prezentującej ogrom zniszczeń 
i  barbarzyństwo okupanta, systematycznie 
niszczącego zabytki polskiej kultury. Projekt 
ten spotkał się z  zainteresowaniem Biura 
Odbudowy Stolicy. Wystawa dawała możli-
wość prezentacji planów Biura, jego działań 
i  założeń, co było ważne ze względów pro-
mocyjnych (albo, mówiąc językiem epoki: 
propagandowych). Na stanowisko komisarza 
wystawy z ramienia BOS-u został powołany 
Stanisław Albrecht. Do pracy skierowani 
zostali architekci pracujący w BOS-ie, m.in. 
prof. Jerzy Hryniewiecki, Stanisław Zamecz-
nik i  Jerzy Staniszkis. Stanisław Zamecznik 
otrzymał stanowisko Głównego Architekta 
wystawy. Do remontu, rozpoczętego na po-
czątku marca, przeznaczono sale najmniej 
zniszczone, główny hall i kilka sal na parte-
rze. Pracami remontowymi i adaptacyjnymi 
kierował Piotr Biegański, architekt i  profe-
sor, związany z  Biurem Odbudowy Stolicy. 
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Pierwsza sala miała być gotowa już 12 kwiet-
nia 1945 r.

Otwarcie wystawy zaplanowano na 3 
maja 1945  r., jeszcze przed oficjalnym za-
kończeniem wojny. Wydarzenie to miało być 
elementem uroczystości związanych z  rocz-
nicą uchwalenia Konstytucji, jednak teksty 
prasowe przygotowane na ten dzień, prze-
mówienia i  transparenty na manifestacjach 
skoncentrowały się na zdobyciu Berlina, 
które nastąpiło dzień wcześniej, a niosło na-
dzieję graniczącą z  pewnością, że wojna już 
się kończy.

Przed otwarciem wystawy na ulicach 
miasta pojawiły się plakaty. Trudno niestety 
znaleźć fotografię, na której widać byłoby ten 
afisz gdzieś w przestrzeni zrujnowanego mia-
sta, znane jest jedynie zdjęcie samego plaka-
tu. Przedstawiał trzy białe krzyże na czarnym 
tle, ujęte w wieniec składający się z liści dębo-
wych, symbolizujących męstwo i  dzielność, 
oraz laurowych, symbolizujących zwycię-
stwo. Powyżej krzyży widniał napis „WAR-
SZAWA OSKARŻA”, a poniżej, na wstędze 
łączącej wieńce, napis „MAJ CZERWIEC”. 
Na dole plakatu widniała lakoniczna, cho-
ciaż wystarczająca informacja: „WYSTAWA 
W MUZEUM NARODOWYM”.

Jaka była symbolika trzech krzyży przed-
stawionych na plakacie? W  Warszawie lat 
wojny przygotowywano na Wielkanoc trady-
cyjne Groby Pańskie w kościele akademickim 

św. Anny. Były miejscami patriotycznych 
manifestacji, ważnym punktem dla miesz-
kańców okupowanej stolicy. Projektował je 
Stanisław Władysław Miedza-Tomaszewski, 
plastyk, architekt i żołnierz Armii Krajowej. 
W  1944  r. Grób przedstawiał dwie ściany, 
leżącą postać Chrystusa oraz, pod ścianą 
po lewej stronie, trzy drewniane krzyże we-
tknięte w ziemię. Przed Wielkanocą 1945 r. 
nie zbudowano Grobu Pańskiego w zburzo-
nym kościele akademickim, jednak pojawiały 
się w innych, a raczej na ich ruinach, często 
budowane rękami mieszkańców. Jednym 
z nich był Grób w kościele Św. Krzyża przy 
Krakowskim Przedmieściu. Został zaprojek-
towany i  przygotowany przez grafika Zbi-
gniewa Jezierskiego. Na zdjęciu dokumen-
tującym Grób Pański widać trzy duże krzyże 
ustawione w  ruinach kościoła, wśród nich 
ustawiono monstrancję. Trzy krzyże sym-
bolizują Golgotę i  można przypuszczać, że 
krzyże z plakatu odnoszą się właśnie do tego 
symbolu – zatem do zniszczenia i odbudowy 
miasta.

Przed otwarciem wystawy przed gma-
chem Muzeum Narodowego ustawiony zo-
stał pomnik Jana Kilińskiego, zdjęty z cokołu 
w 1942 r. przez Niemców, w odwecie za usu-
nięcie niemieckiej tablicy z pomnika Koper-
nika. Poza pomnikiem Kilińskiego i powie-
wającymi na masztach biało-czerwonymi fla-
gami, gości przybyłych na otwarcie wystawy 

1 | Przygotowania	
do	wystawy	–	figura	
króla	Zygmunta	III	Wazy	
na	dziedzińcu	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie	
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witała fontanna, zadziwiająca mieszkańców 
miasta, w  którym nie działały jeszcze wo-
dociągi. O uruchomieniu wodotrysku opo-
wiadał dyrektor Lorentz również wiele lat 
po wystawie: „Otóż pan Juszczak wiedząc, że 
marzę o fontannie, zaproponował mi urucho-
mienie jej na uroczystość otwarcia wystawy, 
zgodnie zresztą z przedwojenną tradycją. Jego 
pomysł był prosty i  jakże warszawski! Skoro 
wodociągi są nieczynne, on sam z ukrycia bę-
dzie pompował wodę do fontanny... Pomysł 
z  entuzjazmem zaaprobowałem i  tak się sta-
ło. Wszyscy oficjalni goście: rząd i członkowie 
korpusu dyplomatycznego ze zdumieniem pa-
trzyli na tryskającą w górę strumieniami wody 
fontannę, nie rozumiejąc, jak to się dzieje”.

Po wejściu do muzeum, już w przedsion-
ku z szatniami i kasami, zaczynała się wysta-
wa. Na ścianach, między drzwiami, wisiały 
herby jurydyk miejskich. Znajdowały się 
tam również dwa obrazy Canaletta, „Kościół 
Brygidek” i  „Pałac Mniszchów” (obecnie 
w  Zamku Królewskim w  Warszawie) oraz 
zdjęcia warszawskich zabytków. Zwiedzający, 
po obejrzeniu obrazów i zdjęć, przechodzili 
do hallu, mijając ustawioną przy drzwiach ta-
blicę z plastycznym przedstawieniem krzyży 
i wieńców, znanych już z plakatu ogłaszające-
go wystawę.

W hallu twórcy wystawy oddali hołd pra-
cownikom kultury, ofiarom wojny. Na  ścia-
nach umieszczono drewniane tablice, na 
których wymieniono nazwiska poległych. 
Obok, na ścianie, po raz wtóry umieszczo-
ne zostały trzy białe krzyże na czarnym tle, 
z  modelem wieńca liści dębowych i  lauro-
wych. Nad schodami, prowadzącymi z  hal-
lu ku górze, na ścianie rozwieszono białą 
i czerwoną tkaninę, stanowiącą tło dla godła 
Polski. Na ścianach nad schodami prowadzą-
cymi z dwóch stron w stronę piętra rozmiesz-
czono sylwetki Syreny z herbu Warszawy.

Odtworzenie układu wystawy możliwe 
jest przy korzystaniu z  kilku źródeł. Do-
kumentację fotograficzną wystawy przy-
gotowała fotografka Zofia Tomaszewska. 
Zdjęcia przez nią wykonane, przechowywa-
ne są w  Archiwum Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Źródłem pisanym, najbardziej 
pomocnym przy rekonstrukcji rozkładu sal 
i  rozmieszczonych w  nich obiektów, jest 
Pamiętnik wystawy „Warszawa oskarża” au-
torstwa Dariusza Kaczmarzyka, opubliko-
wany w  „Roczniku Muzeum Narodowego” 

w  Warszawie w  1976  r. Na temat wystawy 
powstała również kronika filmowa.

Pierwszą właściwą salą wystawy była sala 
„Zniszczeń”. Długą przestrzeń podzielono 
kurtyną na dwie części. Pierwsza dotyczyła 
zniszczeń w  archiwach i  bibliotekach miej-
skich, natomiast druga zniszczeń i  grabieży 
dzieł sztuki.

Po zwiedzeniu sali „Zniszczeń” goście 
przechodzili do mniejszego pomieszcze-
nia, sali „Egipskiej”. Zaprezentowano w niej 
około 250 przedmiotów. Pierwszym hasłem 
widocznym po wejściu było: „Czterdzieści 
wieków przetrwało − zniszczyła ręka nie-
miecka”. Na fotografii Zofii Tomaszewskiej, 
zachowanej w zbiorach Archiwum Muzeum 
Narodowego, widać leżące na ziemi, na roz-
ścielonej tkaninie, szczątki mumii. Postawio-
no przy niej tabliczkę zawierającą lakoniczny, 

2 | Plakat	wystawy	
„Warszawa	oskarża”	
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aczkolwiek wymowny komunikat: „Tu leżą 
szczątki mumii dziecka, które Niemcy wyrwa-
li z bandażów w poszukiwaniu klejnotów”. Po-
dobna fotografia, ale autorstwa Zofii Cho-
mętowskiej,  znajduje się też w  Archiwum 
Muzeum Warszawy.

Po zwiedzeniu sali „Egipskiej” należa-
ło wrócić do sali „Zniszczeń”, przez którą 
przechodziło się do sali „Dokumentacyjnej”. 
Umieszczono w  niej tablicę z  nazwiskami 
pracowników muzeum, poległych lub za-
ginionych w  czasie wojny. Na pierwszym 
miejscu znalazł się Bronisław Gembarzew-
ski, dyrektor Muzeum Narodowego w latach 
1918-1936.

Na środku pomieszczenia ustawiono na 
podwyższeniu stolik, na którym, bezpieczna 

pod kloszem, prezentowana była odnalezio-
na butelka z kroniką pisaną przez dyrektora 
Lorentza w czasie powstania warszawskiego.

Kolejną po „Dokumentacyjnej” była sala 
„Zamkowa”, poświęcona w całości zrujnowa-
nemu Zamkowi Królewskiemu. Centralne 
miejsce zajmował tron królewski, umiesz-
czony na niewielkim podwyższeniu. Na lewo 
od tronu wisiały na ścianie obrazy Canalet-
ta, a pod nimi ustawiono ocalone fragmenty 
wyposażenia Zamku, rozety i części boazerii. 
Osobna sala poświęcona była działalności 
Biura Odbudowy Stolicy. Jednym z  ekspo-
natów był posąg króla Zygmunta III, pozba-
wionego krzyża i  miecza. Tłem dla figury 
był mural autorstwa Wojciecha Zamecznika, 
zajmujący powierzchnię całej wnęki, w której 
umieszczono rzeźbę. Centralnym punktem 
muralu było zdanie „Na Zygmuntowskim 
kamieniu węgielnym nowe wzniesiemy mury”. 
Po lewej stronie widniało przedstawienie 
budowniczych i  staromiejskich zabudowań, 
pod którymi na szarfie widniała data „AD 
1595”. Ta część dotyczyła założenia „kamie-
nia węgielnego pod Warszawę szlachecką”. 
Natomiast po prawej stronie namalowano 
współczesne budynki z  rusztowaniami oraz 
grupę architektów i  budowniczych. Wśród 
nich rozpoznać można było Romana Pio-
trowskiego, kierownika BOS-u, trzymające-
go ekierkę i cyrkiel, którym odmierzał coś na 
planie rozłożonym na murku. Wokół niego 
zgromadzeni byli robotnicy w  fartuchach, 
z narzędziami. Na szarfie widniała data „AD 
1945”.

W tej właśnie sali, na ścianie północnej, 
widniał tytuł wystawy „Warszawa oskarża”, 
towarzyszący muralowi przedstawiającemu 
bombardowanie. Znalazły się tam również 
cztery plansze przygotowane przez Biuro 
Odbudowy Stolicy: informująca jaki procent 
Warszawy został zniszczony, tablica z projek-
tem odbudowy miasta, tablica z  projektem 
budowy Dzielnicy Centralnej oraz ostatnia, 
z  rozmieszczeniem na planie miasta zabyt-
ków stołecznych ze wskazaniem ich stanu.

Ostatnia sala wystawy, sala „Muzealna”, 
znajdowała się w drugim, wschodnim skrzy-
dle budynku. Przy wejściu stały, jak wspo-
mina w  swoim tekście Jerzy Zagórski, „jak 
lokaje lub kustosze sukmana i  frak – symbo-
liczne ocaliska”. Zgromadzono tam ocalałe 
eksponaty ze zbiorów Muzeum Narodowe-
go, m.in. dwa obrazy Rembrandta. W  tej 

3 | Fragment	sali	
„Egipskiej”	ze	szczątkami	
mumii	dziecka
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części prezentowany był również obraz Jana 
Matejki „Władysław Łokietek zrywa układ 
z  mistrzem krzyżackim”. Najprawdopodob-
niej właśnie w  tej sali umieszczono później 
także drugi obraz Matejki, „Konstytucja 3 
maja”, odnaleziony 27 maja 1945 r. pod pod-
łogą „Zachęty”.

Ważną częścią wystawy były fotografie, 
których największy zespół pokazany został 
w sali BOS-u. Zestawienie przedwojennych 
zdjęć stolicy ze zdjęciami zrujnowanego mia-
sta nawet dziś robi wrażenie, o czym świad-
czy popularność albumów i  internetowych 
pokazów takich zestawień. Dlatego też z fo-
tograficznych dyptyków przygotowanych na 
wystawę opracowano wersje wystawy z  my-
ślą o  pokazywaniu w  kraju i  za granicą. Ze 
względu na bogactwo dokumentacji fotogra-
ficznej, wystawa „Warszawa oskarża” w wer-
sji objazdowej różniła się od wystawianej 
w muzeum.

17 czerwca 1945 r. otwarta została pierw-
sza fotograficzna wersja wystawy „Warszawa 
oskarża”. Na otwarcie ekspozycji w  kato-
wickim Domu Kultury przyjechał minister 
odbudowy Michał Kaczorowski. W  paź-
dzierniku 1945 r. wystawa „Warszawa oskar-
ża” w  wersji „Varsava zaluje” udostępniona 

została w Pradze, w bibliotece Uniwersytetu 
Karola.

Wystawa przeznaczona do wysłania za 
granicę była, jak można odnieść wrażenie po 
lekturze źródeł, znacznie większa i  bardziej 
złożona niż krajowa. Za jej przygotowanie 
odpowiadała pracownia graficzna Wydzia-
łu Propagandy BOS-u. Efektem było, jak 
podawała prasa, ponad 1000 fotografii oraz 
80 plansz. Wystawa składała się z  czterech 
części. Pierwsza, historyczna, miała hasło 
„Wolność – wieczne dążenie Warszawy”, 
druga część poświęcona była wyglądowi mia-
sta przed wojną, natomiast trzecia dotyczy-
ła lat okupacji, zniszczeń dokonanych przez 
Niemców oraz martyrologii Polaków. Ostat-
nia część omawiała plany Biura Odbudowy 
Stolicy. Układ i  treść wystawy nawiązywały 
do układu wystawy pokazywanej w gmachu 
Muzeum Narodowego. Zwiedzający dosta-
wali najpierw informacje o  znaczeniu i  roli 
stolicy, poznawali jej przedwojenne piękno, 
by zobaczyć, co stało się z  miastem w  cza-
sie wojny. Na koniec, jako wyraz nadziei 
i  niezłomności, pokazywane były plany na 
przyszłość. Tytułem zagranicznej wystawy 
było zdanie: „Warszawa nie żali się, War-
szawa nie skarży się, lecz przed trybunałem 

4 | Fragment	sali	
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świata Warszawa oskarża!”. Przygotowano 
trzy podstawowe wersje z myślą o pokazach 
w Londynie, w Paryżu oraz w większych mia-
stach amerykańskich. Pierwszy amerykański 
pokaz miał odbyć się w Nowym Jorku, a na-
stępnie zostać skierowany do największych 
skupisk Polonii. Plany te uległy zmianie po 
decyzji o  skierowaniu wystawy na pierwsze 
posiedzenie ONZ w  Londynie, 10 stycznia 
1946  r. Do Stanów Zjednoczonych wysta-
wę wysłano w  lutym 1946  r. Delegowani 
w  tej sprawie zostali pracownicy Biura Od-
budowy Stolicy: Stanisław Albrecht, Aleksy 
Czerwiński, Tadeusz Głogowski oraz Helena 
i Szymon Syrkusowie. Towarzyszył im młody 
architekt, Maciej Nowicki. W Waszyngtonie 
pokaz rozpoczął się 4 maja 1946  r., w  sie-
dzibie Biblioteki Kongresowej. Przemówie-
nie wygłosił tam Walter Gropius, architekt, 
twórca Bauhausu.

Do Paryża na początku 1946 r. wystawę 
zawiozła jej współautorka Zofia Chomętow-
ska, artystka fotografik, autorka fotograficz-
nej dokumentacji zniszczeń Warszawy wy-
korzystanej na wystawie „Warszawa oskarża”. 
Plakat na paryski pokaz przygotował Paul 
Colin, jeden z  najbardziej uznanych fran-
cuskich plakacistów. Przedstawia on sylwet-
kę kobiety z  rozłożonymi szeroko kikutami 
rąk, której oczy wyglądają jak wypalone okna 
kamienic.

Wystawie „Warszawa oskarża” towarzy-
szył krótki przewodnik, wydany początko-
wo w języku polskim, angielskim i rosyjskim 
(w  późniejszym czasie również po francu-
sku i czesku). W tej skromnej broszurce bez 
ilustracji, liczącej niewiele ponad dwadzie-
ścia stron, wydrukowano esej poświęcony 
etapom niszczenia Warszawy, jej zabytków 
i grabieży dóbr kultury.

Wersji amerykańskiej wystawy towarzy-
szył katalog, opracowany graficznie przez 
Teresę Żarnowerównę, awangardową artyst-
kę, która wyemigrowała z  Polski w  1937  r. 
Na okładce katalogu, wydanego przez polską 
ambasadę, umieszczono reprodukcję zdjęcia 
generała Eisenhowera w  Warszawie, wraz 
z  grupą towarzyszących mu oficjeli, w  cza-
sie zwiedzania ruin miasta. W  dolnej części 
okładki umieszczono na białym tle fragment 
wypowiedzi generała po wizycie w  Warsza-
wie: „Warsaw is far more tragic than anything 
I have seen. This represents deliberate destruc-
tion and the burning out of an entire city by the 

Germans” (Warszawa jest najtragiczniejszą 
rzeczą, jaką widziałem. Ukazuje zniszczenie 
i  wypalenie całego miasta przez Niemców 
– tłum. APK). Niewielka, kilkunastostro-
nicowa publikacja zawierała 28 ilustracji. 
We wstępie do katalogu porównano skalę 
zniszczeń Warszawy z tym, co wydarzyło się 
w innych miastach Europy. Autorzy zwrócili 
uwagę, że mimo nalotów w  wielu stolicach 
zachowały się ich najważniejsze budynki.

Wystawa „Warszawa oskarża” odbiła się 
dużym echem w  prasie. W  warszawskich 
gazetach informacje o  jej otwarciu pojawia-
ły się już nazajutrz. Wieści o wystawie miały 
jednak zasięg ogólnopolski. Informowano 
o  wernisażu, relacjonowano jego przebieg 
oraz sam wygląd wystawy. W  czasopismach 
o  kulturze i  sztuce publikowano również 
większe teksty poświęcone wystawie.

29 września 1945 r. otwarto w Muzeum 
Narodowym ekspozycję czasową, uzupeł-
niającą wystawę „Warszawa oskarża”. Pokaz 
zatytułowany „Ruiny Warszawy, rysunki – 
akwarele – gwasze” był prezentacją sztuki 
współczesnej, która nie miała swojej repre-
zentacji na wystawie „Warszawa oskarża”. 
Była to jednocześnie pierwsza powojenna 
wystawa sztuki współczesnej w Muzeum Na-
rodowym. Otwarcia dokonali wspólnie dy-
rektor Stanisław Lorentz oraz wiceminister 
kultury i  sztuki Leon Kruczkowski, który 
na łamach „Rzeczpospolitej” wyraził wolę 
pokazania jej również za granicą. Przedsta-
wione w  czterech salach Muzeum Narodo-
wego prace stanowiły swoisty appendix do 
wystawy „Warszawa oskarża”, dopowiadając 
językiem ekspresji artystycznej emocje zwią-
zane ze zniszczeniem stolicy. Była to wystawa 
konkursowa, zorganizowana wspólnie przez 
Muzeum Narodowe, Biuro Odbudowy Sto-
licy, Akademię Sztuk Pięknych i  Związek 
Polskich Artystów Plastyków, na którą na-
desłało swoje prace około 30 artystów. Jury 
wyłoniło ośmiu laureatów konkursu: Leonia 
Janecka oraz Gizela Hufnagel-Klimaszew-
ska otrzymały nagrodę BOS-u, Kazimierz 
Tomorowicz nagrodę ZPAP, Jan Seweryn 
Sokołowski (?) nagrodę Prezesa Rady Mini-
strów, Józef Korolkiewicz nagrodę Dyrekto-
ra Muzeum Narodowego, Janina Wilderowa 
nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy, Jan Cy-
bis nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

Wystawę „Warszawa oskarża” odwiedzały 
liczne grupy, wycieczki i  delegacje. Szybko 
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po otwarciu okazało się, że „Warszawa oskar-
ża” jest odwiedzana tłumnie, toteż wbrew 
zapowiedziom z plakatu o otwarciu wystawy 
na dwa miesiące, została ona przedłużona 
do 28 stycznia 1946 r., czyli w sumie trwała 
dziewięć miesięcy.

Jednym z najważniejszych zagranicznych 
zwiedzających był amerykański generał sta-
cjonujący w  Berlinie, Dwight David Eisen-
hower, przyszły prezydent Stanów Zjed-
noczonych, który w  czasie swojej krótkiej 
delegacji do Warszawy 21 września 1945  r. 
znalazł czas, by zwiedzić wystawę. Wizyta ge-
nerała w Warszawie planowana była na zale-
dwie kilka godzin. Po uroczystym powitaniu 
na Okęciu generał udał się na Stare Miasto, 
a następnie do Muzeum Narodowego. Jak 
donosiła „Rzeczpospolita”, generał zwiedził 
wystawę „z dużym zainteresowaniem, zatrzy-
mując się dłużej przed Kaplicą Zmarłych”.

Wystawa „Warszawa oskarża” nie była 
pierwszą wystawą otwartą na ziemiach pol-
skich w  1945  r. Była jednak wydarzeniem, 
którego rozmach wydawał się nieprawdopo-
dobny wobec trudności bytowych, z  jakimi 
borykali się Polacy tuż po wojnie. Wśród jej 
twórców byli muzealnicy o przedwojennym 
doświadczeniu, a dla niektórych praca przy 
wystawie była pierwszym zetknięciem się 
z  tak odpowiedzialnym przedsięwzięciem. 
Trudno nie czynić porównań między tą 
wystawą, a przedwojennymi wystawami po-
święconymi Warszawie, a przede wszystkim 
„Warszawa wczoraj, dziś i  jutro” z  1938  r. 
To, co w  nich podobne, to przemyślane 

scenariusze, oddziałujące na odbiorców, 
obie były efektowne wizualnie, interesujące. 
Zarówno w  przypadku wystawy „Warszawa 
wczoraj, dziś i  jutro”, jak i „Warszawa oskar-
ża” odbiorcy mieli do czynienia z  wystawą 
jako dziełem samym w  sobie. Obiekty peł-
niły tam funkcję rekwizytów, służących opo-
wiedzeniu pewnej historii, przedstawieniu 
tezy. Zwiedzanie tych wystaw nie było jedy-
nie doświadczeniem estetycznym, ale rów-
nież emocjonalnym. Jednocześnie obydwie 
wystawy, służąc celom politycznym, posłu-
giwały się językiem sztuki. Połączyła je oso-
ba Stanisława Lorentza, upartego dyrektora 
Muzeum Narodowego w Warszawie.

Aleksandra  
Przeździecka-Kujałowicz

Wydany	przez	Muzeum	Warszawy	kieszonkowy	przewodnik	po	odbudowie	
Starego	Miasta	w	Warszawie	zawiera	mapę	Starego	Miasta	przedstawia-

jącą	obecną	zabudowę	(powstałą	po	1945	r.)	wraz	z	naniesionym	obszarem	
zabudowy	 istniejącej	 przed	 1939	 r.,	 a	 nieodbudowanej	 po	 drugiej	 wojnie	
światowej.	Mapa	ma	także	część	opisową	z	przedstawieniem	przebiegu	odbu-
dowy	oraz	rysem	historycznym	zabytków	Starego	Miasta,	w	tym	
Trasy	 W-Z	 i	 schodów	 ruchomych,	 kolumny	 Zygmunta,	 Zamku	
Królewskiego,	katedry	św.	Jana,	Rynku,	Muzeum	Warszawy,	mu-
rów	staromiejskich,	Barbakanu.	

Uzupełnieniem	przewodnika	jest	zamieszczenie	dziesięciu	kry-
teriów	UNESCO,	które	obowiązują	przy	wpisywaniu	danego	miej-
sca	na	Listę	Światowego	Dziedzictwa.	Historyczne	Centrum	War-
szawy	ze	Starym	Miastem	zostało	wpisane	na	Listę	w	1980	r.	na	
podstawie	kryterium	II	(Podjęcie kompleksowych działań konser-
watorskich w skali całego historycznego miasta było unikatowym 
doświadczeniem w Europie i przyczyniło się do zweryfikowania 

konserwatorskich doktryn i praktyk)	i	kryterium	VI	(Historyczne Centrum War-
szawy jest unikatowym przykładem kompleksowej rekonstrukcji miasta, które 
zostało umyślnie i całkowicie zniszczone. Bazą materialnej rekonstrukcji była 
wewnętrzna siła i determinacja narodu, które pozwoliły na odbudowę dziedzic-
twa na unikatową skalę w dziejach świata).

Mapa	 umieszczona	 jest	 w	 praktycznym	 kartonowym	 etui	
wraz	z	 trzema	czarno-białymi	pocztówkami	przedstawiającymi	
Rynek	Starego	Miasta,	Barbakan	i	Plac	Zamkowy	z	lat	pięćdzie-
siątych	i	sześćdziesiątych	XX	w.	oraz	dwoma	kolorowymi	współ-
czesnymi	zdjęciami	Rynku	Starego	Miasta	i	pomnika	Warszaw-
skiej	Syrenki.	

Autorem	 tekstów	 do	 przewodnika	 (pod	 redakcją	 Tomasza	
Żylskiego)	 jest	 Andrzej	 Skalimowski,	 projektu	 graficznego	 −	
Anna	Światłowska,	a	rysunki	obiektów	wykonała	Anna	Piwowar.	

Przewodnik	ma	również	wersję	angielską,	francuską	 i	hisz-
pańską.

Spotkanie z książką

ODBUDOWA	STAREGO	MIASTA	W	WARSZAWIE	−	PRZEWODNIK

5 | Fragment	sali	
„Zamkowej”

(zdjęcia: 1, 2, 3 – fot. Zofia 
Chomętowska / Archiwum 
Muzeum Warszawy, 4, 5 – 
fot. Zofia Tomaszewska / 
Archiwum Muzeum Narodowego 
w Warszawie) 
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1. My, 200 uczestników z ponad 30 krajów reprezentują-
cych różne regiony świata, w tym instytucje z Polski, Światowy 
sojusz na rzecz przeciwdziałania kryzysom miejskim, ICO-
MOS, ICCROM, Bank Światowy, UNISDR i  UNESCO,  
zgromadzeni na Zamku Królewskim w  Warszawie z  okazji 
międzynarodowej konferencji o rekonstrukcji pt. „Odbudowa 
światowego dziedzictwa – wyzwania” (6-8 maja 2018 r.), pra-
gniemy wyrazić naszą wdzięczność i wyrazić słowa uznania dla 
polskich władz za gościnność i intelektualne przewodnictwo 
oraz za zapewnienie w Warszawie forum do refleksji nad za-
sadami, którymi należy się kierować przy odbudowie i rekon-
strukcji dóbr światowego dziedzictwa po zniszczeniach w wy-
niku konfliktów zbrojnych lub katastrof spowodowanych 

siłami przyrody, zgodnie z decyzją 41 COM 7 Komitetu Świa-
towego Dziedzictwa, przyjętą w lipcu 2017 r. w Krakowie;

2. Uznając Warszawę, która była miejscem obrad, za naj-
bardziej istotny i  inspirujący punkt odniesienia dla naszych 
rozważań, biorąc pod uwagę tragedię umyślnego zniszczenia 
miasta podczas II wojny światowej, a następnie służącą przy-
kładem odbudowę jego historycznego centrum, stanowiącą 
dowód siły ducha i determinacji narodu polskiego w odbudo-
waniu tożsamości kulturowej, potwierdzonej wpisem „Histo-
rycznego Centrum Warszawy” na Listę światowego dziedzic-
twa UNESCO w 1980 r. oraz wpisem „Archiwum Biura Od-
budowy Stolicy” (Archiwum BOS) na Listę Pamięci Świata 
UNESCO w 2011 r. ;

Rekomendacja Warszawska, której treść w przyjętej formie publikujemy poniżej – to dokument zawierający zbiór 
zasad postępowania, jakimi należy kierować się w procesie odbudowy miast czy rekonstrukcji zabytków zniszczonych 
w wyniku konfliktów zbrojnych lub kataklizmów naturalnych.

Dokument ten został wypracowany i ogłoszony podczas trzydniowej międzynarodowej konferencji „The challenges of 
World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, która odbyła się na Zamku Królewskim w War-
szawie (6-8 maja 2018 r.). W spotkaniu, którego organizatorem było m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, wzięło udział blisko 200 uczestników, w tym światowej klasy eksperci 
UNESCO reprezentujący wszystkie regiony świata. W obradach uczestniczyli także minister MKiDN Piotr Gliński 
oraz wiceminister MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin.

Rekomendacja Warszawska przyjęta została przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO na 42. sesji 
w Manamie, stolicy Królestwa Bahrajnu (24 czerwca – 7 lipca br.), a także zaprezentowana w Paryżu (10 września 
br.) przez Magdalenę Marcinkowską, zastępcę dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, podczas konfe-
rencji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, poświęconej odbudowie Mosulu, jednego z najbardziej zniszczo-
nych w wyniku wojen toczących się w ostatnich latach na Bliskim Wschodzie miast Iraku.

REKOMENDACJA	WARSZAWSKA	W	SPRAWIE	ODBUDOWY 
I	REKONSTRUKCJI	DZIEDZICTWA	KULTUROWEGO

Uczestnicy pierwszego dnia obrad konferencji „Odbudowa światowego dziedzictwa – wyzwania” w Zamku Królewskim w Warszawie  (fot. Paweł Kobek / NID)
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3. Wyrażając głębokie zaniepokojenie rosnącym oddziały-
waniem konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych na waż-
ne miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w tym 
na dobra światowego dziedzictwa, które to w ostatnich latach 
spowodowało ich rozległe zniszczenia na skalę porównywal-
ną do zniszczeń powstałych w  wyniku II wojny światowej, 
w szczególności w historycznych obszarach miejskich i na sta-
nowiskach archeologicznych; 

4. Potępiając z całą stanowczością liczne umyślne ataki na 
dobra kultury i wszelkie formy polityki „czystek” na tle kultu-
rowym, mające na celu likwidację różnorodności, podsycanie 
do przemocy na tle religijnym i pozbawienie dotkniętej trage-
dią ludności możliwości korzystania z praw człowieka, w tym 
praw kulturalnych; 

5. Mając świadomość istnienia stosownych międzynaro-
dowych instrumentów prawnych i  przyjętej doktryny doty-
czącej dziedzictwa kulturowego oraz potrzeby zagwarantowa-
nia, w kontekście Konwencji światowego dziedzictwa, by pro-
ces rekonstrukcji był podejmowany wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w sposób zapewniający ochronę wyjątkowej 
uniwersalnej wartości danego dobra i  spełnienie warunków 
autentyczności i integralności; 

6. Uznając jednocześnie uzasadnione dążenie zaintere-
sowanych społeczności do przezwyciężenia traumy wynika-
jącej z konfliktów, wojen i katastrof naturalnych poprzez jak 
najszybsze odbudowywanie miast i  wsi – a w  szczególności 
ich zniszczonego dziedzictwa kulturowego – jako sposobu 
potwierdzenia ich tożsamości, przywrócenia godności oraz 
stworzenie warunków zrównoważonej odbudowy społecznej 
i gospodarczej; 

7. Uważając ponadto, że odbudowa dziedzictwa kulturo-
wego utraconego i częściowo zniszczonego w wyniku konfliktu 
zbrojnego stwarza jedyne w swoim rodzaju możliwości, zwłasz-
cza w  zakresie procesów stabilizacji, wspierania wzajemnego 
uznania, promowania dialogu i  tworzenia podstaw do pojed-
nania między wszystkimi grupami społecznymi, szczególnie 
na obszarach charakteryzujących się dużą różnorodnością 
kulturową i/lub przyjmujących znaczną liczbę uchodźców z in-
nych krajów i/lub uchodźców wewnętrznych, co w przyszłości 
może skutkować nowym podejściem do procesu odbudowy 
i rekonstrukcji;

8. Uznając również, na podstawie niedawnych doświad-
czeń w zakresie odbudowy dziedzictwa kulturowego w kra-
jach dotkniętych konfliktami zbrojnymi i katastrofami na-
turalnymi, a także przeglądu licznych wcześniejszych stu-
diów przypadków oraz licznych spotkań i  warsztatów na 
ten temat, które odbyły się w wielu częściach świata, fakt, 
że dziedzictwo kulturowe jest ściśle powiązane z kwestiami 
humanitarnymi, bezpieczeństwa oraz budowania pokoju, 
i jako takie nie powinno być rozpatrywane w oderwaniu od 
innych szerszych kwestii społecznych, gospodarczych i śro-
dowiskowych w kontekście polityki oraz planów odbudo-
wy i rekonstrukcji po zakończeniu konfliktu lub katastrofie 
naturalnej;

9. Mając na uwadze art. 5 Konwencji światowego dziedzic-
twa, wzywający Państwa-Strony, aby prowadziły „politykę 
ogólną zmierzającą do wyznaczenia dziedzictwu kulturalne-
mu i naturalnemu odpowiedniej funkcji w życiu zbiorowym” 
oraz dokument z  2015  r. pn. Polityka w  sprawie włączenia 
perspektywy zrównoważonego rozwoju do procesów Kon-
wencji światowego dziedzictwa, jesteśmy przekonani, że każde 
pokolenie ma prawo wnosić wkład w dorobek ludzkości oraz 
przyczynić się do dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń, 
między innymi poprzez przystosowywanie się do naturalnych 
i historycznych procesów zmian i transformacji;

10. Świadomi również nowych możliwości, jakie stwarzają 
rozwijające się technologie, w szczególności w zakresie cyfro-
wego zapisu 3D i odtwarzania w wysokiej jakości materialnych 
atrybutów dóbr dziedzictwa kulturowego, a także związanych 
z  tym wątpliwości etycznych dotyczących ich ewentualnej 
odbudowy;

11. Uważając, że istnieje potrzeba opracowania dalszych 
wytycznych, aby pomóc Państwom-Stronom, zarządcom 
miejsc, specjalistom i społecznościom w rozwiązywaniu wielo-
płaszczyznowych problemów, jakie niesie ze sobą odbudowa, 
z należytym uwzględnieniem kontekstu społecznego i gospo-
darczego, krótko- i długoterminowych potrzeb odnoszących 
się do dóbr dziedzictwa oraz ich wyjątkowej uniwersalnej war-
tości (ang. Outstanding Universal Value – OUV); 

W związku z tym, w oparciu o dyskusje prowadzone 
podczas konferencji, proponujemy następujące zasady, 
których lista nie jest wyczerpująca:

Terminologia
W sytuacjach następujących po zakończeniu kon-

fliktu i  ustaniu katastrofy nadrzędnym celem staje się 
odrodzenie społeczeństwa. Służy temu umacnianie po-
koju i  bezpieczeństwa oraz przywracanie lub ulepsza-
nie zasobów, systemów i działań gospodarczych, mate-
rialnych, społecznych, kulturowych i  środowiskowych 
danej społeczności lub społeczeństwa dotkniętego 
skutkami konfliktu lub katastrofy, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i  zasadą „lepszej odbudo-
wy” (ang. build back better). Istotnym elementem tego 
procesu jest odbudowa (przywracanie do funkcjono-
wania) dziedzictwa, co może obejmować również re-
konstrukcję. Określenie „rekonstrukcja” w  kontekście 
światowego dziedzictwa jest rozumiane jako proces 
techniczny mający na celu przywrócenie zasobów ma-
terialnych i infrastruktury, które zostały zniszczone lub 
poważnie ucierpiały w następstwie konfliktu zbrojnego 
czy katastrofy naturalnej. Ważne jest, aby w tym kon-
tekście podkreślić, że tego typu rekonstrukcja dóbr ma-
terialnych musi uwzględniać związane z  nimi prakty-
ki niematerialne, wierzenia i  tradycyjną wiedzę, które 
są niezbędne dla podtrzymania wartości kulturowych 
społeczności lokalnych. 
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Wartości
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej 

propozycji odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa, ko-
nieczne jest zrozumienie wartości, które uzasadniały 
wpisanie danego dobra na Listę światowego dziedzic-
twa i związanych z nim atrybutów. Równie istotne jest 
zrozumienie i włączenie do procesu odbudowy wartości 
dziedzictwa określonych przez społeczności lokalne, 
w  tym nowych wartości wynikających z  traumatycz-
nych wydarzeń związanych z jego zniszczeniem, wraz 
z ich odpowiednimi materialnymi atrybutami i zwią-
zanymi z  nimi niematerialnymi praktykami kulturo-
wymi oraz wiedzą tradycyjną. Ocena autentyczności 
powinna uwzględniać uznane wartości dobra zgodnie  
z Dokumentem z  Nara o  autentyzmie z  1994 roku, 
podkreślając zarówno wartości materialne, jak 
i pozostałe.

Doktryna konserwatorska
Przy podejmowaniu decyzji o  odbudowie i  rekon-

strukcji należy wziąć pod uwagę doktrynę konserwa-
torską, która ma na celu ochronę wyjątkowej uniwer-
salnej wartości dobra. Począwszy od lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku, w wyniku wprowadzenia koncepcji 
krajobrazu kulturowego i  Dokumentu z  Nara o  au-
tentyzmie z  1994  r. nastąpiła zmiana doktryny idąca 
w  kierunku uwzględniania wymiaru niematerialnego. 
Występowanie związków z  dziedzictwem niematerial-
nym należy ujmować w  ramach istniejącej doktryny 
konserwatorskiej. 

Społeczności 
Decyzje o  odbudowie i  rekonstrukcji powinny być 

podejmowane w  oparciu o  podejście ukierunkowane 
na ludzi i w pełni angażować społeczności lokalne oraz, 
w  określonych przypadkach, ludność rdzenną, a także 
inne zainteresowane strony. Odbudowa i rekonstrukcja 
powinny umożliwiać ludziom łączność z  ich dziedzic-
twem, tożsamością i historią. Przy odbudowie dziedzic-
twa należy brać pod uwagę sprawiedliwość społeczną 
i  tytuły własności oraz stosować podejście oparte na 
prawach, które zapewniłoby pełne uczestnictwo w życiu 
kulturalnym, wolność wypowiedzi i dostęp do dziedzic-
twa kulturowego wszystkim osobom i grupom, w tym, 
w  określonych przypadkach, uchodźcom z  innych kra-
jów i uchodźcom wewnętrznym. Jest ważne, aby w każ-
dym programie odbudowy określić prawa kulturalne 
i ich posiadaczy oraz uzyskać ich uprzednią i świadomą 
zgodę na kluczowe decyzje, zgodnie z odpowiednimi za-
pisami Wytycznych operacyjnych do realizacji Konwen-
cji światowego dziedzictwa oraz dokumentu z  2015  r. 
pn. Polityka w sprawie włączenia perspektywy zrówno-
ważonego rozwoju do procesów Konwencji światowego 
dziedzictwa.

Czas na refleksję 
Uznając potrzebę jak najszybszego powrotu, należy 

poświęcić wystarczająco dużo czasu na refleksję przed 
podjęciem decyzji. Decyzje powinny zapadać stopniowo 
i komplementarnie z uwzględnieniem faktu, że po trau-
matycznych wydarzeniach następują zmiany wartości, 
a także biorąc pod uwagę wyzwania związane z zapew-
nieniem w pełni integracyjnego i partycypacyjnego pro-
cesu konsultacji oraz złożone relacje między dziedzic-
twem kulturowym a innymi potrzebami społecznymi 
w kontekście odbudowy i rekonstrukcji po zakończeniu 
konfliktu czy po katastrofie.

Odporność, umiejętności i zrównoważony rozwój
Budowanie odporności (przygotowanie) na ewentu-

alność zniszczeń i katastrof ma zasadnicze znaczenie, aby 
sprostać takim sytuacjom. Przy odbudowie dziedzictwa 
kulturowego w następstwie konfliktu zbrojnego lub ka-
tastrofy naturalnej konieczne jest ograniczenie istnieją-
cych słabości strukturalnych i  społecznych, między in-
nymi poprzez zastosowanie zasady „lepszej odbudowy” 
(ang. build back better) oraz poprawę jakości życia, przy 
jednoczesnym zachowaniu w  jak największym stopniu 
wartości kulturowych. Niezbędne jest również inwe-
stowanie w  długoterminowe budowanie umiejętności 
w zakresie zarządzania ryzykiem w związku z katastro-
fami i  w  dziedzinie technik konserwatorskich, zwłasz-
cza w odniesieniu do rzemieślników, w celu zapewnienia 
zrównoważonej przyszłości miejsc dziedzictwa.

Pamięć i pojednanie
Upamiętnienie zniszczeń powinno być rozważane 

pod kątem dobra danej społeczności i zainteresowanych 
stron. Można to osiągnąć, w zależności od sytuacji, po-
przez interpretację lub prezentację miejsca, zachowując 
wybrane pozostałości po zniszczeniach w  celach zwią-
zanych z właściwym upamiętnieniem, edukacją i  infor-
mowaniem odwiedzających. W odniesieniu do odbudo-
wy i  rekonstrukcji po konfliktach zbrojnych, tego typu 
miejsca powinny w  jak największym stopniu uwzględ-
niać wspólną narrację traumatycznych wydarzeń, które 
doprowadziły do zniszczenia, odzwierciedlającą poglądy 
wszystkich grup społecznych, tak aby wspierać wzajem-
ne zrozumienie i spójność społeczną oraz stworzyć wa-
runki dla pojednania.

Dokumentacja
Właściwa dokumentacja i inwentaryzacja, w tym doku-

mentacja metod budowlanych, ma kluczowe znaczenie dla 
pomyślnej odbudowy dziedzictwa kulturowego oraz zapew-
nienia ochrony jego wyjątkowej uniwersalnej wartości oraz 
spełnia kryteria autentyczności i integralności. Dokumen-
tacja i jej regularne aktualizacje, przy jak najlepszym wyko-
rzystaniu możliwości oferowanych przez nowe technologie, 
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są istotnym elementem zarządzania wszystkimi miejscami, 
tak aby w  przypadku katastrofy dostępne dane stanowiły 
podstawę działań podejmowanych po traumatycznych wy-
darzeniach. Ważne jest również dokumentowanie czynno-
ści wykonywanych w trakcie i po rekonstrukcji. Proces ten 
nie powinien ograniczać się do materialnych aspektów bu-
dynków, miejsc i zbiorów, lecz uwzględniać również związ-
ki społeczne i gospodarcze między nimi a społecznościami. 
W przypadku braku dokumentacji technicznej w określo-
nych sytuacjach wskazówek przy odbudowie może dostar-
czać tradycyjna wiedza i pamięć społeczna związana z da-
nym miejscem. Mając na uwadze przyszłe potrzeby, ważne 
jest również dokumentowanie procesu podejmowania de-
cyzji w trakcie rekonstrukcji.

Zarządzanie
Kluczem do udanej rekonstrukcji dziedzictwa kul-

turowego jest ustanowienie takiego systemu zarządza-
nia, który umożliwia proces pełnego uczestnictwa i jest 
oparty na wszechstronnej analizie kontekstu i  jasnej 
strategii działania, w  tym mechanizmów koordynacji 
podmiotów krajowych i  międzynarodowych, a także 
jest wspierany przez skuteczną politykę komunika-
cji społecznej. W  tym procesie istotne jest, aby troska  
o dziedzictwo kulturowe została włączona do polity-
ki i  planów innych sektorów zaangażowanych w  dzia-
łania na rzecz odbudowy i  rekonstrukcji, w  tym bu-
downictwa mieszkaniowego, infrastruktury, rozwoju 
gospodarczego, edukacji i  komunikacji, między inny-
mi poprzez odpowiednie mechanizmy koordynacji 
międzyinstytucjonalnej. 

Planowanie 
Zasadnicze znaczenie ma opracowywanie projektów 

odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa w szerszym kon-
tekście planowania urbanistycznego, z uwzględnieniem 
zarówno atrybutów materialnych, jak i  sieci powiązań 
i  zastosowań, z  którymi są one związane. Istnieje wiele 
narzędzi planistycznych służących opracowywaniu spe-
cjalnych planów i projektów mających na celu odbudo-
wę i  rekonstrukcję dziedzictwa. Szczególnie użyteczne  
w kontekście miejskim jest podejście oparte na koncep-
cie Historycznego krajobrazu miejskiego (ang. Historic 
Urban Landscape  HUL). Władze powinny wykorzy-
stywać tego typu narzędzia w celu opracowania wytycz-
nych dla lokalnych właścicieli w kwestiach dotyczących 
materiałów, typologii i kolorystyki, aby określić ogólne 
podejście do odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kul-
turowego, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczno-
ści tego procesu. Strategie w zakresie planowania odbu-
dowy dziedzictwa powinny również uwzględniać jako 

priorytet inwestowanie w rewitalizację otwartych prze-
strzeni publicznych, ponieważ są one elementem umoż-
liwiającym angażowanie społeczności w  podejmowanie 
decyzji o przyszłości swoich miast. Ważne jest również, 
aby w pracach planistycznych były w pełni uwzględniane 
kwestie własności i przepisy prawne.

Edukacja i podnoszenie świadomości 
Jednym z istotnych sposobów zapobiegania niszczeniu 

dziedzictwa kulturowego i wspierania jego odbudowy po 
zakończeniu konfliktu zbrojnego czy katastrofy naturalnej 
jest promowanie wiedzy, doceniania i poszanowania róż-
norodności kultur i dziedzictwa, w szczególności poprzez 
programy edukacyjne na wszystkich poziomach naucza-
nia oraz inicjatywy na rzecz podnoszenia świadomości. 

Poniższe rekomendacje kierujemy do:

Komitetu Światowego Dziedzictwa
Opracowanie wytycznych dotyczących odbudowy 

i rekonstrukcji dóbr światowego dziedzictwa, w tym po-
radników (ang. Resource Manuals), dalsze opracowywa-
nie studiów przypadków i przykładów najlepszych prak-
tyk, z uwzględnieniem zasad wymienionych powyżej.

Państw-Stron Konwencji światowego dziedzictwa
Wykorzystanie konceptu Historycznego krajobrazu 

miejskiego (HUL), a także zintegrowanego podejścia 
do zarządzania, w  celu osiągnięcia całościowego po-
dejścia do rekonstrukcji umożliwiającej odbudowę po 
katastrofie. 

Organizacji doradczych
Rozważenie wyjaśnienia doktryny konserwatorskiej, 

w  zakresie dotyczącym rekonstrukcji, poprzez przegląd 
dotychczasowego dorobku kart, deklaracji i  rekomen-
dacji, dalsze opracowywanie studiów przypadków, jak 
również udzielanie, w razie potrzeby, konkretnych porad 
Państwom-Stronom.

UNESCO, Banku Światowego oraz innych agend 
ONZ i organów międzynarodowych

Potwierdzenie, że dziedzictwo kulturowe i  przy-
rodnicze, w tym światowe dziedzictwo, stanowi istot-
ny i integralny element odbudowy i rozwoju zrówno-
ważonych społeczności w dążeniu do realizacji Agen-
da zrównoważonego rozwoju 2030 oraz zapewnienie 
w związku z tym niezbędnych mechanizmów koordy-
nacji na poziomie międzynarodowym.

Warszawa, 8 maja 2018 r.
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tęczowym w nawie głównej zlokalizo-
wano żeliwną płytę z herbem Ossoliń-
skich – „Topór” i  napisem „Aedificat 
proprias hic ascia moesta ruinas”. Pod 
płytą znajduje się zejście do krypty 
grobowej.

We wrześniu 2017  r. na stronie 
internetowej Biura Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków został opubliko-
wany artykuł o  zaskakującym odkry-
ciu podczas prac konserwatorskich 
w  krypcie kościoła, a niedługo po 
tym zawarte w tym artykule informa-
cje powtórzono na łamach „Spotkań 
z Zabytkami” (Wojciech Przybyszew-
ski, Niespodziewane odkrycia, nr 11- 
-12, 2018, s. 26-29). Czego dotyczyło 
owo zaskakujące odkrycie? 

Po skuciu tynków w  krypcie od-
kryto wtórne przemurowanie w  ścia-
nie zachodniej, za którym znajdowa-
ły się schody prowadzące do wnętrza 
kościoła, zamknięte od góry żeliwną 
płytą epitafijną. Na wysokości około 
1 m od posadzki natrafiono na beto-
nową płytę, wylaną na schody w trak-
cie przebudowy krypty w  latach sie-
demdziesiątych XX  w. na salę dla 
ministrantów. Na betonowej płycie 
ułożony był krzyż z  szarej cegły. Na 
krzyżu leżała osiemnastowieczna cy-
nowa tabliczka epitafijna z inskrypcją 
„Ignatius Ossolinski Vexilliferides Cu-
riae Regni Capitaneides Sandom. Re-
giminis Clave Majoris Regni Vexillifer 
Natus A. 1750, 3 Julij Extincus nudo 

Niezwykłe odkrycie 
w kościele św. Jakuba 
Apostoła w Tarchominie

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

Kościół św. Jakuba Aposto-
ła przy ul. Mehoffera 4 na 
warszawskim osiedlu Tar-
chomin jest jedynym go-

tyckim kościołem w  stolicy, który 
w  swojej zasadniczej bryle nie zmie-
nił się od XVI w. Świątynia powstała 
prawdopodobnie w 1518 r. i  stanowi 
przykład oryginalnego późnogotyc-
kiego budownictwa z terenu Mazow-
sza. Kościół, pomimo wielu remon-
tów i badań, ciągle jeszcze skrywa ta-
jemnice w  swoich pięćsetletnich mu-
rach, których rozwiązanie obecnie 
wydaje się niemożliwe.

Świątynia została wybudowana 
na sztucznie usypanym wzniesieniu, 
co chroniło ją przed wylewami Wi-
sły. Nie ma pewności kto jest jej fun-
datorem. W  tym czasie Tarchomin 
był podzielony pomiędzy rodziny 
Gołyńskich i  Wesslów. Nieznany jest 
również architekt. Świątynia jest jed-
nonawowa, murowana, na planie 
prostokąta, z  węższym prezbiterium, 
zamkniętym wielobocznie, przykryta 
stromym dachem i oskarpowana.

Na początku XVIII  w. właści-
cielami Tarchomina została rodzina 
Ossolińskich, która z  późnogotyckiej 
świątyni chciała uczynić swój kościół 
rodowy. To wtedy z  inicjatywy 
Franciszka Maksymiliana hrabiego 
z  Tęczyna Ossolińskiego i  jego żony 
Katarzyny z  Jabłonowskich przepro-
wadzono restaurację i rozbudowę ko-
ścioła. Wnętrzu nadano wystrój ba-
rokowy, a w  posadzce, przed łukiem 
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et simul illuxit caelo 9 Julii 1755 A”, 
co oznacza: Ignacy Ossoliński cho-
rążyc dworu królewskiego, starościc 
sandomierski Regimentu Laski Wiel-
kiej Królewskiej Chorągwi, urodzony 
3 lipca 1750  r., odszedł ubogo i  za-
razem rozjaśnił niebo 9 lipca 1755  r. 

(Zbigniew Drzewiecki, Kościół św. 
Jakuba Apostoła w Tarchominie, War-
szawa 2000, s. 52). Tabliczka świad-
czyła o  tym, że w  krypcie pochowa-
no zaledwie pięcioletniego Ignacego 
Ossolińskiego, syna Józefa Kantego 
Ossolińskiego, który w 1751 r. został 

chorążym wielkim koronnym, był 
kasztelanem sandomierskim, starostą 
sandomierskim, a zmarł jako wojewo-
da wołyński.

Jak podaje ks. Zbigniew Drze-
wiecki, były proboszcz parafii, autor 
monografii o  kościele, szczątki Igna-
cego oraz tabliczka epitafijna zostały 
odnalezione „podczas prac prowadzo-
nych w  1978  r. przy budowie sali dla 
ministrantów. Tabliczka ta została 
złożona razem z  kośćmi w  trumnie, 
w  podziemiach kościoła, na schodach 
prowadzących do krypty Ossolińskich” 
(Z.  Drzewiecki, Kościół…, s. 35). 
Ksiądz proboszcz nie wspomina jed-
nak o  pozostałych pochówkach, któ-
re odkryto w  trakcie prac konserwa-
torskich. Niestety, podczas remontu 
w  2017  r. nie odnaleziono również 
trumienki ani też żadnych po niej 
śladów.

Po rozkuciu kilku cegieł poniżej 
betonowej płyty, w  niszy natrafiono 
na poukładane, jednocześnie prze-
mieszane ludzkie szczątki. W  paź-
dzierniku 2017 r. na zlecenie Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków prze-
prowadzono specjalistyczne badania 
odkrytego pochówka. Pracami kiero-
wała prof. dr hab. Anna Drążkowska 
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w  Toruniu. Po 
wyeksplorowaniu niszy i  przeprowa-
dzeniu inwentaryzacji okazało się, 

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

1 | Gotycki		kościół	
św.	Jakuba	Apostoła	
w	Tarchominie
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historycznego ubioru z  guzikami. 
Dwa skupiska ludzkich kości odna-
leziono także pod lastrykową po-
sadzką, którą usuwano w  trakcie re-
montu. Odkryte szczątki złożono do 
niszy podczas przebudowy w  latach 
siedemdziesiątych XX  w. Prawdopo-
dobnie odnaleziono je podczas wspo-
mnianych prac, zebrano i  złożono 
pod schodami, tworząc w ten sposób 
małe ossuarium. W związku z tym, że 
przy szczątkach nie odnaleziono żad-
nych elementów funeralnych, nie jest 
możliwe zidentyfikowanie osób zło-
żonych w krypcie.

W chwili obecnej szczątki są sto-
sownie zabezpieczone. W przyszłości 
planowane jest przygotowanie odpo-
wiedniej ekspozycji krypty, która zo-
stanie zaaranżowana jako miejsce spo-
czynku Ignacego Ossolińskiego oraz 
pozostałych, bezimiennych osób.

Zgodnie ze wstępną koncepcją 
planowana jest minimalna ingerencja 
w przestrzeń krypty. Wszystkie szcząt-
ki spoczną w specjalnie przygotowanej 
trumnie w ossuarium w odkrytej wnę-
ce. Powyżej ossuarium, na istniejącej 

betonowej płycie przewidziano aranża-
cję pochówka dziecięcego – Ignacego 
zgodnie z  tradycją osiemnastowiecz-
ną. Odnaleziona tabliczka trumienna 
z  inskrypcją oraz tkanina z  guzikami, 
która jest prawdopodobnie fragmen-
tem kamizelki lub fragmentem ubioru 
dziecięcego, zostanie odpowiednio wy-
eksponowana. Z uwagi na zamierzoną 
ekspozycję miejsce to będzie miało też 
walor edukacyjny.

Nową aranżację krypty zapla-
nowano z  pełnym szacunkiem dla 
zmarłych, gdzie jest miejsce na ciszę 
i zadumę.

Aneta Bojanowska

Autorka dziękuje dr. hab.  prof. Uniwersytetu 
Opolskiego Sławomirowi Górzyńskiemu za 
konsultację w tłumaczeniu łacińskiej inskryp-
cji z  odkrytej tabliczki trumiennej Ignacego 
Ossolińskiego.

że jest tam znacznie więcej szcząt-
ków ludzkich niż przypuszczano. 
Odnalezione szczątki należą do co 
najmniej 13 dorosłych osób i  kil-
korga małych dzieci, wśród których 
najprawdopodobniej jest także pię-
cioletni Ignacy Ossoliński. Przy ko-
ściach znaleziono również fragment 
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Wydana	w	2018	 r.	 publikacja	wydawnictwa	Arkady,	 zatytułowana	Hotel 
Bristol. Na rogu historii i codzienności	(autorstwa	Faustyny	Toeplitz-Cie-

ślak	i	Izabeli	Żukowskiej)		jest	przykładem	na	to,	że	dzieje	wielu	–	wydałoby	
się	 znanych	–	obiektów,	wpisanych	od	 lat	w	krajobraz	 stolicy,	można	opo-
wiedzieć	na	nowo.	Autorki,	pracując	nad	przygotowaniem	książki,	wykonały	
ogromną	pracę,	żmudną	kwerendę	w	bibliotekach	i	archiwach,	co	zaowoco-
wało	publikacją,	która	jest	wzorem	popularyzacji	historii.

W	dwudziestu	rozdziałach	zawarto	historię	hotelu	od	dnia	jego	otwarcia	
po	dzień	dzisiejszy.	Zabytkowy	obiekt	staje	się	w	publikacji	świadkiem	poli-
tyki,	chwilową	siedzibą	rządu	i	miejscem	pobytu	znakomitych	gości	−	polity-
ków,	artystów,	finansistów.	Mieszkali	 tu	m.in.	 Ignacy	Paderewski,	Wojciech	
Kossak,	 Karol	 Szymanowski,	 Pablo	 Picasso	 (w	 zborach	 Muzeum	 Warszawy	
znajduje	się	pamiątka	po	tej	wizycie	–	porcelanowy	spodek	
z	autografem	malarza),	Maria	Skłodowska-Curie,	Edward	
Grieg,	Pablo	Neruda,	Eugeniusz	Bodo	czy	Marlena	Dietrich,	
a	z	balkonu	śpiewał	Jan	Kiepura.	Nic	dziwnego,	że	kroni-
karskiemu	zapisowi	historii	hotelu	towarzyszą	liczne	opo-
wieści,	anegdoty	i…	plotki.		

Na	wyobraźnię	czytelników	działać	będą	ciekawostki	
związane	 z	 konstrukcją	 i	 wyposażeniem	 hotelu.	W	 jego	
budynku	po	raz	pierwszy	w	Warszawie	zastosowano	stro-
py	żelbetowe,	jako	jeden	z	pierwszych	w	stolicy	miał	cen-
tralne	ogrzewanie,	podwójną	wentylację,	na	piętrach	hy-
dranty	przeciwpożarowe,	drabinę	ratunkową	oraz	ognio-
trwałe	stropy,	ściany	działowe	i	podłogi.	Wyposażony	był	
w	jedenaście	wind,	do	dyspozycji	pracowników	przezna-

czono	 dziesięć.	 Jedna	 kryształowa	winda	 dla	 gości,	 z	 żelazną	 balustradą	
wykładaną	mosiądzem,	zabierała	maksymalnie	osiem	osób	i	poruszała	się	
z	prędkością	110	cm	na	sekundę.	W	hotelu	było	zainstalowanych	sześć	nu-
merów	telefonicznych	(na	800	w	ówczesnej	Warszawie).	

Do	dyspozycji	gości	były	pokoje	znajdujące	się	na	czterech	piętrach,	po	50	
na	każdym	piętrze.	W	apartamentach	ustawiono	meble	z	różnych	epok.	Naj-
bardziej	oryginalne	wnętrze	o	wystroju	secesyjnym	miał	narożny	apartament	
nr	109	na	pierwszym	piętrze	(z	jego	wyposażenia	przetrwała	jedynie	maho-
niowa	toaletka).	W	hotelu	znajdowała	się	lecznica	z	komorą	dezynfekcyjną,	
a	także	zakład	fotograficzny.	Budynek	wyposażony	był	również	w	centralną	
stację	prądu,	pralnię	i…	trzepalnię	dywanów.		

Historia	obiektu	sięga	XIX	w.	Pierwotnie	na	jego	miejscu	stał	Pałac	Tar-
nowskich.	W	1895	 r.	 Ignacy	Paderewski,	Stanisław	Rosz-
kowski	i	Edmund	Zaremba	zakupili	grunt	razem	z	pałacem,	
który	 trzy	 lata	 później	 rozebrano	 i	 postawiono	 na	 jego	
miejscu	 Bristol.	 Nazwa	 hotelu	 została	 wybrana	 zgodnie	
z	ówczesną	modą,	odwołującą	się	do	angielskiej	elegancji.	

Bristol	został	otwarty	w	1901	r.,	a	informacje	o	tej	uro-
czystości	pojawiły	się	na	czołówkach	ówcześnie	wydawanych	
gazet;	początkowo	były	to	lakoniczne	anonse,	później	–	peł-
ne	zachwytu	opisy.	Fragmenty	wielu	artykułów	na	temat	ho-
telu	ilustrują	omawianą	tu	publikację,	co	razem	z	archiwal-
nymi	zdjęciami	obiektu	wprowadza	czytelnika	w	atmosferę	
Warszawy	z	przełomu	wieków.	Bo	właśnie	w	tle	historii	o	za-
bytkowym	obiekcie	toczy	się	 towarzyskie	 i	kulturalne	życie	
stolicy,	z	jego	jasnymi,	ale	i	ciemnymi	stronami.	

Spotkanie z książką

HISTORIA	I	CODZIENNOŚĆ	HOTELU	BRISTOL

5 | Żeliwna	płyta	z	herbem	Ossolińskich	„Topór”	
i	napisem	„Aedificat proprias hic ascia moesta 
ruinas”	umieszczona	w	posadzce	kościoła

(zdjęcia: Aneta Bojanowska)

..............................................................................
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W tympanonach pałaco-
wych fasad najczęściej 
umieszczano herby 
właścicieli rezydencji, 

natomiast tympanony obiektów uży-
teczności publicznej swoją dekoracją 
starały się nawiązać do przeznaczenia 
i  funkcji budynku. Tak właśnie jest 
w przypadku dwóch szacownych war-
szawskich zabytków, na których fasa-
dach umieszczono postać greckiego 
boga mórz Posejdona.

Budynki stoją w  miejscach stosun-
kowo ustronnych i  chyba nawet wie-
lu rodowitych warszawiaków miałoby 
trudności ze skojarzeniem ich lokali-
zacji. Są to dwie dziewiętnastowieczne 
komory wodne sygnalizujące obecnie 
miejsce przebiegu jednej z najstarszych 
przepraw mostowych przez Wisłę. Prze-
prawa ta powstała w  1807  r., w  latach 
Księstwa Warszawskiego. Po obu stro-
nach mostu stały wówczas niewielkie 
drewniane „celbudy”, gdzie pobierano 
opłaty za przejazd. Dopiero w  czasach 
Królestwa Kongresowego, gdy War-
szawa weszła w fazę szybkiego rozwoju 
gospodarczego i ruch na moście stał się 
bardzo intensywny, wybudowano so-
lidne, istniejące do dziś obiekty, które 
dzięki pobieranym opłatom przynosiły 
miastu liczący się dochód.

W latach 1824-1825 zbudowa-
no komorę na praskim brzegu Wisły 
przy ul. Brukowanej, zwanej później 
Szeroką, Wójcika, ks. Kłopotowskie-
go. Po likwidacji mostu zmieniła się 
w  budynek mieszkalny, a obecnie 
mieści się tu główny Urząd Stanu Cy-
wilnego prawobrzeżnej Warszawy.

Komora na lewym brzegu rzeki 
powstała w  1832  r. przy ul.  Bednar-
skiej. Po rozbiórce mostu urządzono 

w  niej miejską łaźnię, a po ostatniej 
wojnie ekskluzywną szkołę. Obec-
nie jest tu Wydział Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pomi-
mo zniszczeń wojennych budynek 

ma w  swoich murach jeszcze bardzo 
znaczny procent oryginalnej sub-
stancji zabytkowej. Znany jest rów-
nież twórca obiektu – arch. Alfons 
Kropiwnicki i  wiadomo, że autorem 

W służbie Posejdona
.........................................................................................................................................

............................................................................... 
1 | 2 | Tympanony	komór	wodnych	
w	Warszawie,	znajdujących	się	na	prawym	(1)	
i	na	lewym	(2)	brzegu	Wisły

1
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zabytek poniósł stosunkowo niedaw-
no, już w  okresie powojennym, gdy 
przystąpiono do jego adaptacji na 
Urząd Stanu Cywilnego, określany 
pompatycznie „pałacem ślubów”. Te 
oryginalne 20% to tylko centralna 
część ściany frontowej.

rzeźby tympanonu „Porwanie Pro-
zerpiny przez Posejdona” jest Paweł 
Maliński.

Znacznie bardziej tajemniczy 
jest budynek po prawej stronie Wi-
sły. Jedynie hipotetycznie przyjmu-
je się autorstwo Antonia Corazziego 
(hipoteza prof. Piotra Biegańskiego) 
i Tomasza Acciardiego – Rzymianina 
jako autora płaskorzeźby tympano-
nu przedstawiającej Posejdona na ry-
dwanie ciągnionym przez konie mor-
skie i  delfiny (hipoteza Konstantego 
Hegla).

W komorach zatrudniano tzw. 
milicję mostową. W  jej skład wcho-
dzili głównie celnicy pobierający 
opłaty, ale również żołnierze, cieśle, 
tracze, przewoźnicy. Obecność nie-
których zawodów wynikała z  ko-
nieczności częstego otwierania frag-
mentu mostu dla przepływających 
statków.

Komora z brzegu praskiego miała 
także zdecydowanie bardziej burzli-
we i  zmienne losy, które sprawiły, że 
w  obecnym budynku ostało się je-
dynie około 20% autentycznej sub-
stancji zabytkowej. Największe straty 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

3 | Julian	Cegliński,	„Warszawa	od	strony	
Pragi”,	1855,	litografia,	Zakład	Litograficzny	
Adolf	Pecq	&	Company	w	Warszawie	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej)	

4 | Praska	komora	wodna	na	obrazie	Marcina	
Zaleskiego	„Zaćmienie	słońca	w	roku	1851”,	
dzieło	zaginione	(fot.	archiwalna	w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	w	Warszawie)

3
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Zawiłe dzieje prawobrzeżnej ko-
mory wodnej możemy prześledzić 
dzięki wieloletniej pracy badawczej 
Hanny Szwankowskiej. W  wiel-
kim skrócie warto przypomnieć naj-
ważniejsze wydarzenia z  tej historii. 
W  trakcie szybkiej realizacji budy-
nek komory ustawiono na wysokim 
fundamencie, uwzględniającym za-
grożenie częstymi wylewami Wisły. 
Wzdłuż elewacji frontowej funda-
ment osłoniły wielostopniowe scho-
dy. Jak wiadomo, budynki urzędowe 
w  Królestwie Kongresowym obowią-
zywał styl klasycystyczny, architekt, 
autor budynku, zgrabnie wywiązał 
się z  tego zadania umieszczając 18 
jońskich kolumn w  fasadzie od stro-
ny ulicy. Na tle drewnianej Pragi był 
to więc budynek wyjątkowo okazały 
i monumentalny. Potocznie zwano go 
„Domem pod kolumnami” lub „Do-
mem miejskim przy moście”.

Dobra passa obiektu skończyła się 
w 1864 r., kiedy zrealizowano solidny, 
stalowy most  Kierbedzia. Zlikwido-
wano dotychczasową trasę mosto-
wą, a budynek komory po remoncie 
w  latach 1867-1869 adaptowano na 
cele mieszkalne. Rozebrano równo-
cześnie najbardziej zniszczone skrzy-
dło zachodnie. Skrzydło wschodnie 
podwyższono o  jedną kondygnację, 

zmieniając ciąg kolumnowy na pełną 
ścianę z  rytmem nienaturalnie wyso-
kich pilastrów. Zniszczyło to dawny 
stylowy charakter obiektu, zatracając 
jego walory architektoniczno-kompo-
zycyjne i estetyczne. Po pierwszej woj-
nie światowej umieszczono tu ambu-
latorium szpitala Przemienienia Pań-
skiego, a od 1935  r. były tu głównie 
mieszkania. Po 1966 r. budynek zna-
lazł się wśród 12-kondygnacyjnych 

bloków osiedla „Panieńska” i  w  tym 
zestawieniu zaczął robić wrażenie 
osiedlowego pawilonu.

Wielką przebudowę połączo-
ną z  adaptacją budynku na potrzeby 
Urzędu Stanu Cywilnego przeprowa-
dzono w  latach 1974-1976 według 
dokumentacji sporządzonej przez 
Miejskie Biuro Projektów pod kie-
runkiem arch. Bolesława Świderskie-
go. W  ścianę południową ponownie 
wbudowano dwie żeliwne tablice, 
upamiętniające najwyższe stany za-
lewów Wisły z  1813, 1839 i  1844  r. 
(zob. Wojciech Przybyszewski, Wiel-
ka woda, „Spotkania z  Zabytkami”, 
nr 3, 2008). 

Warto jeszcze przyjrzeć się niezbyt 
obfitej, ale interesującej ikonografii 
obiektu. Są to dwa obrazy Marcina 
Zaleskiego (1796-1877), zdjęcie Ka-
rola Beyera z  1858  r. i dwie ryciny. 
Pierwszy z  obrazów („Most łyżwo-
wy na Wiśle”) przedstawia wprowa-
dzenie do Warszawy jeńców i chorą-
gwi zdobytych przez wojsko polskie 
w bitwach pod Wawrem i Dębem 

5 | 6 | Praska	komora	wodna,	stan	z	1973	r.	(5)		
i	z	2018	r.	(6)

(ilustracje: 1, 2, 6 – fot. Wiesław Olszowicz; 3 – CBN 
POLONA; 4 – Archiwum Muzeum Narodowego 
w Warszawie; 5 – fot. Waleria Krzyżanowska) 

...............................................................................
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Park kulturowy stanowi jedną 
z  ustawowych form ochro-
ny zabytków w  Polsce. Prze-
znaczona jest ona do obsza-

rowej ochrony krajobrazu kulturowe-
go oraz zachowania wyróżniających 
się krajobrazowo terenów z  zabytka-
mi nieruchomymi charakterystycz-
nymi dla miejscowej tradycji budow-
lanej i osadniczej (Art. 16, ust. 1 usta-
wy z  dnia 23 lipca 2003  r. O ochro-
nie zabytków i  opiece nad zabytka-
mi; Dz.U.2017.2187).  Listę parków 
kulturowych w  Polsce otwiera powo-
łany w  2002  r. Forteczny Park Kultu-
rowy w Srebrnej Górze, a zamyka Park 
Kulturowy Stare Miasto w  Poznaniu, 
utworzony w 2018 r. Już tylko te dwa 
przykłady pokazują różnorodność te-
matyczną listy, liczącej 36 pozycji. 
Wśród pozostałych znajdziemy rów-
nież parki kulturowe chroniące zapisa-
mi uchwały miejsca związane z  trady-
cją osadniczą, zespoły obiektów sakral-
nych, układy urbanistyczne, cmentarze 
oraz miejsca kojarzone z  postaciami 
i wydarzeniami historycznymi. Należy 
tę różnorodność uznać za pozytywny 
przejaw wykorzystywania przepisów 
prawa do lokalnych potrzeb w dziedzi-
nie ochrony dziedzictwa kulturowego. 
W  zamierzeniu ustawodawcy możli-
wość utworzenia parku kulturowego 
ma służyć przede wszystkim do ochro-
ny wartości regionalnych i  lokalnych. 
Dlatego inicjatywa utworzenia parku 
kulturowego oraz zarządzanie nim zo-
stały przekazane na poziom gmin i sa-
morządów, które najlepiej znają własne 
zasoby i  potrzeby ochrony ważnych 
kulturowo obszarów.

Jak w  skrócie wygląda procedura 
utworzenia parku kulturowego? Rada 

gminy, po dokładnej identyfikacji 
swoich zasobów pod kątem obszarów 
o  cennych walorach krajobrazowych, 
ogłasza publicznie swój zamiar i przy-
stępuje do przygotowania uchwały 
powołującej park kulturowy. Obliga-
toryjnie muszą się w niej znaleźć takie 
elementy, jak: nazwa parku, opis gra-
nic, sposób jego ochrony oraz zakazy 
i  ograniczenia, które mają stanowić 
trzon ochrony. Uchwała trafia do za-
opiniowania do wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków. Kolejnym eta-
pem jest opracowanie planu ochrony 
parku kulturowego przez wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta, rów-
nież w  uzgodnieniu z  wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. Zwieńcze-
niem prac jest samo podjęcie uchwały 
o utworzeniu parku kulturowego. Za-
leca się, by plan ochrony był załączni-
kiem do tej uchwały, jednak praktyka 
pokazuje, że jest on opracowywany 
i uchwalany często nawet po kilku la-
tach od podjęcia uchwały. 

Kluczowym elementem, aby park 
nie funkcjonował tylko na papierze, 
jest organizacja jednostki zarządza-
jącej. Ustawa wskazuje, iż rada gmi-
ny może utworzyć jednostkę orga-
nizacyjną do zarządzania parkiem. 
Praktyka pokazuje, że w  zależno-
ści od uwarunkowań sposób zarzą-
dzania może przyjąć różną formę 
prawną – spółki, fundacji czy spe-
cjalnie wydzielonej jednostki przy 
urzędach. Głównym celem zarządcy 
parku kulturowego jest stworzenie 
struktury, która w  sposób skutecz-
ny zadba o  przestrzeganie zakazów 
i  obowiązków wynikających z  za-
wartych w  uchwale zapisów. Wiąże 
się to z potrzebą koordynacji działań 

Warszawskie 
parki kulturowe
.........................................................................................................................................
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Wielkiem 2  kwietnia 1831 r. W tle 
obrazu widać brzeg praski z  boczną 
elewacją komory wodnej. Komora 
wyraźnie dominuje w  otoczeniu ów-
czesnej niskiej zabudowy Pragi. Tema-
tem drugiego z  obrazów jest wpraw-
dzie zaćmienie słońca obserwowane 
w  Warszawie w  1851  r., ale znaczną 
część płótna zajmuje południowa ele-
wacja komory wodnej. Najprawdopo-
dobniej jednak Zaleski wykonał na 
miejscu tylko pobieżny szkic, a obraz 
malował w  pracowni, bo jest na nim 
wiele zafałszowań. Jońskie kolumny 
zmienione zostały na doryckie, na fi-
larach centralnej części pojawiły się 
pilastry, pominięte zostały pełne od-
cinki ścian na obrzeżach fasady. Po-
dobnie dziwna jest panorama lewo-
brzeżnej Warszawy. Gdzież jej do nie-
mal fotograficznej dokładności z  ob-
razów Canaletta. Widocznie autora 
fascynowało głównie samo zjawisko 
zaćmienia słońca, bo efekty świetlne 
towarzyszące zaćmieniu są tu chy-
ba dobrze oddane. Trudno to zresztą 
w pełni ocenić, nie znając kolorystyki 
obrazu, który niestety zaginął.

Wobec tych malarskich niedo-
kładności przy rekonstrukcji skrzydeł 
bocznych bardzo cenne i przydatne 
okazało się zdjęcie wykonane przez 
Karola Beyera, nieco późniejsza ryci-
na Juliana Ceglińskiego oraz rysunek 
odwzorowany w tytułowej winiecie 
(drzeworyt) warszawskiego „Tygo-
dnika Ilustrowanego” w pierwszych 
czterdziestu numerach tego pisma 
(1  października 1859 – 30 czerwca 
1860). Pomocna była również inwen-
taryzacja budynku wykonana przez 
studentów w 1929 r., przechowywana 
w Katedrze Architektury Polskiej Po-
litechniki Warszawskiej.

Niegdyś te dwie szacowne komo-
ry wodne były jak gdyby bliższe sobie. 
Łączyła je przecież wyrazista wstęga 
mostu. Obecnie przedziela je nie tyl-
ko nurt Wisły, ale dodatkowo dwa 
nieprzerwane potoki samochodów 
płynących Wybrzeżem Szczecińskim 
i Wisłostradą, a tym potokom z pew-
nością nie patronuje już Posejdon, 
a raczej bóg ognia – Hefajstos.

Wiesław Olszowicz
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licznych interesariuszy, którzy są 
obecni na terenie parku kulturowe-
go, czy to ze względu na własność, 
czy też prowadzoną działalność go-
spodarczą, czy w  związku ze swoimi 
kompetencjami (służby konserwa-
torskie, budowlane i  porządkowe). 
W  przypadku, gdy zapisy uchwały 
nie są restrykcyjne i  nie wymagają 
wielopoziomowych działań, zarząd-
ca może się skupić na promocji dane-
go parku kultury i  zrównoważonym 
wykorzystywaniu jego potencjału. 

Bardzo ważnym aspektem, wskazu-
jącym na ścisły związek procedury po-
woływania parków kulturowych z pro-
cedurą planistyczną, jest obowiązek 
sporządzenia dla obszarów objętych 
ochroną miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. Przy-
stąpienie do sporządzenia powyższych 
planów powinno nastąpić przed upły-
wem trzech miesięcy od utworzenia 
danego parku kulturowego (zob. też: 
Zasady tworzenia Parku Kulturowego, 
zarządzania nim oraz sporządzania 
planu jego ochrony. Materiał instruk-
tażowy dla gminnych samorządów te-
rytorialnych, autorów planów ochrony, 
wojewódzkich i samorządowych konser-
watorów zabytków, Kraków 2005).

W 2012  r. został utworzony Wi-
lanowski Park Kulturowy. Jest on 

jedynym, jak do tej pory, parkiem 
kulturowym znajdującym się w  gra-
nicach Warszawy. Jego powierzchnia 
wynosi około 1450 ha, a administra-
cyjnie znajduje się na terenie dwóch 
dzielnic: Wilanowa (prawie 90% po-
wierzchni całej dzielnicy) oraz Ursy-
nowa. Długość granicy wynosi około 
21 km. Objęty ochroną został teren 
o  wyjątkowych wartościach kulturo-
wo-krajobrazowych i przyrodniczych, 
na który składa się rozległy kompleks 
wilanowskich rezydencji z  zespołem 
pałacowo-parkowym w  Wilanowie, 

Morysinie, filialnymi rezydencjami 
w  Natolinie i  Ursynowie oraz Gucin 
Gaj i  kościół św. Katarzyny. Wyso-
kie walory krajobrazowe zapewnia-
ją zarówno komponowane założenia 
parkowo-ogrodowe wraz z  terenem 
dawnego folwarku, jak i  naturalne 
ukształtowanie terenu Skarpy War-
szawskiej, otwarte przestrzenie doliny 
Wisły oraz układy cieków wodnych. 
Na terenie Wilanowskiego Parku 
Kulturowego znajdują się trzy rezer-
waty przyrody: Morysin, Skarpa Ur-
synowska i Las Natoliński.

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

1 | Muzeum	Pałacu	Jana	III	w	Wilanowie

2 | Pałac	w	Natolinie	
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Wilanowskiego Parku Kulturo-
wego, zakładające wykorzystanie 
zróżnicowanej polityki ochrony i  za-
gospodarowania terenów, opartych 
na podziale na dwie strefy ochrony 
konserwatorskiej i  krajobrazowej 
− wzmożonej i  czynnej oraz strefy 
intensywnego zagospodarowania. 
Należy podkreślić, iż zapisy uchwa-
ły i  planu ochrony nie miały bloko-
wać nowych inwestycji, ale miały 

doprowadzić (głównie poprzez zapi-
sy planistyczne) do stanu, w  którym 
skala, charakter i  kompozycja nowej 
zabudowy były zharmonizowane z za-
bytkowymi zespołami rezydencjonal-
nymi, nie niszczyły ciągów komunika-
cyjnych, powiązań kompozycyjnych 
i widokowych oraz nie naruszyły róż-
norodności biologicznej i  walorów 
przyrodniczych. Niestety, ze względu 
na brak jednostki zarządzającej oraz 
długi okres rozpatrywania przez sądy 
skarg na uchwałę powołującą Wila-
nowski Park Kulturowy, założenia nie 
były realizowane. Jaka jest więc przy-
szłość Wilanowskiego Parku Kultu-
rowego? W 2018 r. w Biurze Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków utwo-
rzono nową komórkę organizacyjną, 
której celem jest zarządzanie i nadzór 
nad parkami kulturowymi w Warsza-
wie. W odniesieniu do Wilanowskie-
go Parku Kulturowego podjęto pra-
ce związane z  aktualizacją uchwały, 
opracowaniem programu zarządzania 
oraz promocją. Kolejnym zadaniem 
komórki jest tworzenie nowych par-
ków kulturowych.

Drugim parkiem kulturowym, 
który powstanie w stolicy, będzie park 
Historycznego Centrum Warszawy.  
Już w  listopadzie 2017  r. Rada m.st. 

Warszawy przyjęła uchwałę inten-
cyjną (Uchwała nr LVII/1493/2017 
Rady m.st. Warszawy z  dnia 16 li-
stopada 2017  r.) o  przystąpieniu do 
prac mających na celu utworzenie 
parku. W  jego granicach znajdzie 
się Nowe Miasto i  wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 
Stare Miasto wraz z nabrzeżem wiśla-
nym i  Mariensztatem. Ochroną kra-
jobrazową otoczone zostaną tereny 

Uzasadnieniem dla utworzenia 
parku kulturowego na tym obszarze 
była potrzeba ochrony zachowanych 
i  jeszcze czytelnych elementów wiel-
koprzestrzennej kompozycji urbani-
stycznej, zagrożonej przez niezwykle 
szybki rozwój zabudowy na terenie 
dawnych pól wilanowskich. Zapisy 
planu ochrony zawierają wytyczne 
dla ochrony, udostępniania i  zago-
spodarowania elementów składowych 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

..............................................................................
3 | Oś	widokowa	w	Parku	Natolińskim	od	strony	
ogrodu

4 | Ogródki	gastronomiczne	zasłaniające	widok	
na	historyczne	wnętrze	pl.	Zamkowego

5 | Lokalizacja	parkingu	na	pl.	Teatralnym

(zdjęcia: 1 – Katarzyna Krzywicka; 2 – Vindur / Polish 
Wikipedia; 3, 4, 5  – Joanna Bogacz)

..............................................................................
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historycznych jurydyk i  rezydencji 
magnackich wzdłuż ulic Świętojer-
skiej, Długiej i  Senatorskiej. Na te-
renie parku kulturowego znajdą się 
ważne dla rozwoju stolicy place: Ban-
kowy, Teatralny, Saski, Małachowskie-
go i  Żelaznej Bramy. Kręgosłupem 
planowanego parku Historyczne-
go Centrum Warszawy będzie Trakt 
Królewski i  Skarpa Warszawska. Po 
stronie zachodniej granica parku 
opierać się będzie o zaplecza Krakow-
skiego Przedmieścia, Nowego Świa-
tu i  Alei Ujazdowskich; od wschodu 
natomiast wzdłuż położonych poni-
żej skarpy rozległych terenów zielo-
nych i  parków: Kazimierzowskiego, 
Marszałka Rydza-Śmigłego, Agrykoli 
i Łazienek Królewskich.

Zasięg terenowy przyszłego par-
ku kulturowego Historycznego Cen-
trum Warszawy jest zbieżny w  dużej 
mierze ze śródmiejskim obszarem po-
mnika historii, ustanowionego zarzą-
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w 1994 r. W obecnym stanie 
prawnym status pomnika historii ma 
przede wszystkim znaczenie presti-
żowe. Eksperci z  Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa (zob. Zbigniew 
Myczkowski, Roman Marcinek i An-
drzej Siwek, Park Kulturowy, jako 
forma ochrony krajobrazu kulturo-
wego (historycznego), 2017) zalecają 

obligatoryjne tworzenie, jak je nazy-
wają, „krajowych” czy też „pomniko-
wych” parków kulturowych na obsza-
rach pomników historii. 

Jak uczą doświadczenia Krakowa, 
Wrocławia i  Łodzi, park kulturowy 
jest bardzo skutecznym narzędziem 
służącym do ochrony krajobrazu kul-
turowego centrów dużych, historycz-
nych miast przed nieprzemyślanym 
dogęszczaniem zabudowy, wszech-
obecną reklamą i  chaotycznym za-
gospodarowaniem przestrzeni pu-
blicznych. Uchwalone przez radę 
miasta zakazy i  ograniczenia doty-
czyć mogą m.in. prowadzenia robót 
budowlanych, działalności handlowej 

i  usługowej, umieszczania szyldów 
i  reklam oraz sytuowania obiektów 
małej architektury. Celem Biura Sto-
łecznego Konserwatora Zabytków 
jest uporządkowanie wizualne hi-
storycznego centrum Warszawy po-
przez przeciwdziałanie nadmiernej 
rozbudowie działalności handlowej, 
usługowej i  reklamowej, ingerującej 
w  formę architektoniczną obiektów 
zabytkowych bądź zakłócającej ich 
ekspozycję. Z drugiej strony, stworze-
nie klarownych zasad i  skuteczne ich 
egzekwowanie pozwoli ukrócić liczne 
działania samowolne. Dogłębna ana-
liza wartości krajobrazowych poszcze-
gólnych wnętrz miejskich umożliwi 
świadome kształtowanie miejskiego 
krajobrazu kulturowego i zachowanie 
historycznego charakteru przestrze-
ni publicznych, które latami czekają 
na rewitalizację, pełniąc niewdzięcz-
ną funkcję parkingów. Opracowanie 
spójnego programu ochrony funkcjo-
nalnej i  kompozycyjnej zieleni miej-
skiej umożliwi rewaloryzację licznych 
i  bardzo zróżnicowanych terenów 
zielonych: historycznych ogrodów 
rezydencji szlacheckich i dóbr kościel-
nych, rozległych parków i niewielkich 
zieleńców. 

Opracowany dla krakowskiego 
Starego Miasta plan ochrony stanowi 
doskonały przykład narzędzia umoż-
liwiającego skuteczną ochronę wido-
ków: od panoramicznej sylwety mia-
sta, poprzez widoki na charaktery-
styczne dominanty i historyczne wnę-
trza uliczne, po zadbane, klimatyczne 
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Późnobarokowy budynek zwa-
ny dziś pałacem Przeben-
dowskich/Radziwiłłów (wpi-
sany do rejestru zabytków 

pod numerem A-17 decyzją z 1 lipca 
1965 r.), obecnie siedziba Muzeum 
Niepodległości w  Warszawie, wzno-
si się wprawdzie w tym samym miej-
scu od trzeciej dekady XVIII w., lecz 
kilkakrotnie zmieniał adres. Powstał 
jako rezydencja podskarbiego koron-
nego Jana Jerzego Przebendowskiego, 
stronnika króla Augusta II, przy ulicy 
nazywanej Kamedulską bądź Gołub-
ską. Od lat siedemdziesiątych XVIII 
stulecia do czasu rekonstrukcji pała-
cu po drugiej wojnie światowej ulica, 
przy której stał, nosiła nazwę Bielań-
skiej, później alei Karola Świerczew-
skiego. Od 1991 r. adres budynku to 
– aleja „Solidarności” 62.

Podskarbi Przebendowski nie cie-
szył się nową siedzibą długo. Zmarł 
w  1729  r. Własnością jego rodziny 
był jednak pałac do drugiej połowy 
lat sześćdziesiątych XVIII  w. Zdążył 
w  tym czasie zasłynąć jako miejsce 
wystawnych balów maskowych, urzą-
dzanych przez hiszpańskiego dyplo-
matę, posła przy dworze Augusta III 
– Pedro Pablo Abarca de Bolea hra-
biego Aranda, któremu wynajął nie-
ruchomość ostatni właściciel z  rodu 
Przebendowskich, Ignacy. 

W 1768  r. prawa do nieruchomo-
ści nabył Roch Kossowski, później-
szy ostatni podskarbi wielki koronny 
Rzeczypospolitej. W  tym okresie stał 

się pałac domem jednej z najurodziw-
szych niewiast epoki – tak bowiem 
zapamiętano Barbarę z  Bielińskich, 
drugą żonę nowego właściciela. Nie 
ma pewności co do tego, kto zaprojek-
tował rezydencję Przebendowskiego 
(Anna Saratowicz, autorka monografii 
pałacu podważa tezę, że zrobił to Jan 
Zygmunt Deybel), lecz jako autor pro-
jektu pierwszej przebudowy obiektu, 
przeprowadzonej w latach 1783-1789, 
wymieniany jest zgodnie Szymon Bo-
gumił Zug. W  owalnym westybulu 
powstała wtedy klatka schodowa, a po 
bokach budynku wzniesiono przybu-
dówki. W  rękach Kossowskich nieru-
chomość pozostawała do roku 1831. 
Spadkobiercy Rocha Kossowskiego 
nie mieszkali tu jednak. Pałac i oficyny 
były wynajmowane.

Rozpoczął się, trwający prawie 
60 lat, proces degradacji i  postępują-
cej dewastacji obiektu. Zmieniali się 
w  tym czasie jego lokatorzy i  pełnił 
rozmaite funkcje. W  pierwszej poło-
wie XIX stulecia w  pałacu lub jego 
oficynach mieściły się m.in.: Hotel 
Hamburg (występowali tu podówczas 
rozmaici sztukmistrze i  handlarze 
osobliwościami, a w  jednej z  sal pa-
łacu urządzono gabinet figur wosko-
wych), kwatera rosyjskiego komen-
danta Warszawy, restauracja Tomasza 
Gąsiorowskiego, kawiarnia, Zajazd 
Białostocki, fabryka guzików i  wyro-
bów pieczętarskich Karola Zygmunta 
Muncheimera, Urząd Kontroli Słu-
żących, Trybunał Handlowy, sklep 

Pałac 
na śródmiejskiej 
wyspie
.........................................................................................................................................
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zaplecza głównych traktów, które 
współtworzyć mogą unikatowy kli-
mat miejsca. Plan ochrony stanowić 
będzie również podstawę do opraco-
wania wytycznych konserwatorskich 
dla powstających miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego, dzięki czemu możliwe będzie 
przyspieszenie procedury tworzenia 
planów i  wzbogacenie historycznych 
krajobrazów kulturowych nowymi re-
alizacjami o wysokiej jakości. Wszyst-
kie te działania skutkować mają za-
chowaniem i jak najlepszą ekspozycją 
materialnego dziedzictwa warszaw-
skiego centrum. Uporządkowanie wi-
zualne historycznego centrum stolicy 
wzbudzi w  mieszkańcach Warszawy 
szacunek do materialnego dziedzic-
twa miasta i  stanie się inspiracją do 
poznawania lokalnej historii. Oczysz-
czenie z  banerów, przeskalowanych 
szyldów i  plastikowych wyobrażeń 
lodów i  gofrów najbardziej reprezen-
tacyjnych przestrzeni stolicy ułatwi 
zrozumienie warszawskiego genius 
loci i budowanie lokalnej tożsamości.

Biuro Stołecznego Konserwato-
ra Zabytków liczy na czynny udział 
wszystkich warszawian, zarówno tych 
związanych z  miastem od pokoleń, 
jak i  tych, którzy mieszkają w stolicy 
od niedawna, w  procesie tworzenia 
parku kulturowego Historycznego 
Centrum Warszawy i  zmiany uchwa-
ły dotyczącej Wilanowskiego Parku 
Kulturowego. Otwarte jest również 
na szerszą dyskusję na temat stołecz-
nego krajobrazu kulturowego.

Katarzyna Krzywicka 
Joanna Bogacz

O problemach z utworzeniem jeszcze 
jednego warszawskiego parku kulturo-
wego – Praskiego Parku Kulturowego – 
pisał w  poprzednim numerze „Spotkań 
z Zabytkami” (nr 9-10, 2018, s. 10-13) 
Michał Krasucki: Praski Park Kulturowy 
– zbędna biurokracja czy skuteczne narzę-
dzie? W artykule błędnie podana zosta-
ła data (sierpień 2018 r.) przyjęcia przez 
Radę m.st. Warszawy uchwały intencyjnej 
w sprawie utworzenia tego parku. W rze-
czywistości uchwała ta zapadła we wrze-
śniu br. 
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z lampami, skład mebli, redakcja „Ga-
zety Teatralnej”, drukarnia, mieszka-
nie i  zakład złotniczy Karola Jerzego 
Lilpopa, szkoła tańca. W  samym pa-
łacu w  latach pięćdziesiątych XIX w. 
działał „zakład piwa bawarskiego”.

Zanim w 1863 r. kupił go Jan Ka-
zimierz Zawisza, by ponownie uczy-
nić reprezentacyjną siedzibą możnego 
rodu, właściciele pałacu zmieniali się 
jeszcze trzykrotnie. Potomek litew-
skiej rodziny Zawiszów, społecznik, 
związany emocjonalnie z Warszawą, 
był archeologiem i zapalonym kolek-
cjonerem. Z jego inicjatywy w latach 
1863-1868 przebudowano pałac we-
dług projektu wziętego warszawskie-
go architekta Wojciecha Wawrzyńca 
Bobińskiego. W parterowej części 
półkolistego ryzalitu fasady w  miej-
scu dawnych drzwi i okien wybito 
wówczas otwory, a wejście do bu-
dynku umiejscowiono w głębi, dzię-
ki czemu powstał otwarty przedsio-
nek. Przed ryzalitem ogrodowym 
zbudowano taras, który zdobiły ko-
pie antycznych rzeźb i wazony. Jedną 
z  wielu dużych zmian we wnętrzach 

z okresu, kiedy pałac należał do Zawi-
szy, było ozdobienie sufitu westybulu 
iluzjonistycznym plafonem „Światło 
i mrok” (pierwotnie znanym pod ty-
tułem „Światłość i ciemność”), zamó-
wionym u malarza Henryka Siemi-
radzkiego, który pracował nad tym 
zleceniem w latach 1879-1883. Treść 
i umiejscowienie dzieła stały się tema-
tem gorących polemik.

W latach 1912-1947 budynek na-
leżał do księcia Janusza Radziwiłła, 
XIII ordynata na Ołyce, właścicie-
la Nieborowa, posła i  senatora II RP 
(po wojnie, w  zamian za rezygnację 
z własności pałacu, dostał książę dwu-
pokojowe mieszkanie przy ul. Ba-
łuckiego). W  tym okresie pałac był 
miejscem spotkań znanych postaci 
życia politycznego. Zawitał tu Józef 
Piłsudski, bywali Władysław Racz-
kiewicz, Walery Sławek, Stefan Sta-
rzyński. W  ocalałym z  wrześniowej 
pożogi budynku gościli m.in. Mie-
czysław Niedziałkowski, Maciej Ra-
taj, prezes gminy żydowskiej Adam 
Czerniaków, członkowie Delegatury 
Rządu na Kraj. Aby nie dopuścić do 

zniszczenia znajdujących się w  pała-
cu dzieł sztuki, we wrześniu 1939  r. 
pracownicy Muzeum Narodowego 
umieścili je w muzealnych piwnicach, 
gdzie na prośbę właściciela pozostały 
jako depozyt także później. W czasie 
powstania warszawskiego książę wraz 
z rodziną i mieszkańcami okolicznych 
domów przebywał w  podziemiach 
pałacu, które na krótko przed wybu-
chem wojny zamieniono w  schron. 
Pałac – reduta powstańcza, jeden 
z  ważniejszych punktów strategicz-
nych podczas obrony Starówki – wie-
lokrotnie atakowany przez siły wroga, 
24 sierpnia został zbombardowany 
i wypalony.

W wyniku działań wojennych był 
zniszczony w  70%. Gdy zapadła de-
cyzja o  budowie Trasy W-Z, pojawi-
ły się głosy, że należy pałac rozebrać. 
Ocalenie zawdzięcza w  dużej mie-
rze aktywności Jana Zachwatowicza, 
kierującego oddziałem architektury 
zabytkowej Biura Odbudowy Sto-
licy. Burzliwe dyskusje urbanistów 
z  konserwatorami zakończyły się 
kompromisem: jezdnie nowej trasy 

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

| Pałac	
Przebendowskich/
Radziwiłłów,	widok	
od	wschodu	

(fot. Piotr Piegat)

..............................
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środki potrzebne do wykonania zada-
nia zapewnił Marszałek Województwa 
Mazowieckiego.

Przedmiotem inwestycji jest prze-
prowadzenie kompleksowego remontu 
z  elementami konserwacji, przebudo-
wa oraz nadanie obiektowi nowocze-
snych funkcji w  celu wprowadzenia 
do niego atrakcyjnej oferty kultural-
no-edukacyjnej, skierowanej do szero-
kich grup odbiorców, w  tym do osób 
z  niepełnosprawnościami. W  planach 
jest wymiana wszystkich instalacji, ka-
pitalny remont dachu, remont elewacji 
z  przywróceniem kolorystyki ustalo-
nej na podstawie badań stratygraficz-
nych, poprawa funkcjonalności wnętrz 
(także dzięki zainstalowaniu windy), 
zwiększenie powierzchni na działal-
ność edukacyjną i wystawienniczą (do-
datkowe sale wystawowe, przestronny 
hol, a dzięki pogłębieniu piwnic – no-
woczesna sala multimedialna) oraz 
nadanie terenowi wokół pałacu funkcji 
rekreacyjnych (ławki, wygodne doj-
ścia). Zakończenie prac budowlanych 
zaplanowano na rok 2019.

W ramach inwestycji przewidziano 
ponadto zmodernizowanie wystawy 
stałej „Polonia Restituta. O  niepodle-
głość i  granice” oraz odtworzenie wy-
stawy stałej „Z Orłem Białym przez 
wieki. Symbol władców, państwa i na-
rodu”. Planowana jest także realizacja 
dwóch nowych ekspozycji stałych. Jed-
na z nich, „Kresy i bezkresy w zbiorach 
Muzeum Niepodległości”, przypomi-
nać ma polskie dziedzictwo kulturowe 
na dawnych Kresach Wschodnich Rze-
czypospolitej. Druga, „Historia Pałacu 
Przebendowskich/Radziwiłłów”, ma 
ukazywać bogate dzieje miejsca. Waż-
nym jej elementem będzie prezenta-
cja „Światło i  mrok”, multimedialna 
projekcja plafonu autorstwa Henryka 
Siemiradzkiego. 

Piotr Piegat

poprowadzono zarówno po północ-
nej, jak i po południowej stronie pała-
cu. Budynek znalazł się na wyspie po-
środku drogi łączącej stołeczne dziel-
nice. Rekonstrukcja pałacu, przepro-
wadzona zgodnie z  projektem Bruna 
Zborowskiego, który chciał mu przy-
wrócić wygląd osiemnastowieczny, za-
kończyła się w lipcu 1949 r. Budynek 
zwieńczono mansardowym dachem, 
a  dolną partię ryzalitu fasady po-
nownie zabudowano. Zrezygnowano 
z  niektórych dekoracyjnych elemen-
tów elewacji (m.in. z attyki nad ryza-
litem fasady), uproszczono zdobienia 
obramień okiennych. Zlikwidowano 
dwie kondygnacje łączników między 
alkierzami, a nowe łączniki ozdobio-
no ażurowymi balustradami i wazami. 
Okna w fasadzie od strony istniejące-
go wcześniej ogrodu rozmieszczono 
symetrycznie. Przed ryzalitem ogro-
dowym powstał prostokątny taras. 
Najpierw służył pałac związkom za-
wodowym, a od 1955  r. do schyłku 
PRL-u mieściło się w  nim Muzeum 
Lenina. W  1990  r. został siedzibą 
nowo powstałego Muzeum Historii 
Polskich Ruchów Niepodległościo-
wych i Społecznych, które od 1991 r.  
przyjęło nazwę Muzeum Niepodle-
głości w Warszawie. 

Obecnie trwa remont pałacu. 
Zgłoszony przez Muzeum Niepodle-
głości projekt „Dostosowanie Pałacu 
Przebendowskich/Radziwiłłów do no-
wych funkcji kulturalnych i edukacyj-
nych, w  tym dla osób niepełnospraw-
nych” otrzymał w  2017  r. dofinanso-
wanie w ramach VIII osi priorytetowej 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i  rozwój zasobów kultury” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i  Środo-
wisko 2014-2020. Podpisanie umowy 
dotyczącej środków na realizację inwe-
stycji przyznanych przez Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
odbyło się 6 marca 2017  r. Pozostałe 
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W wyniku decyzji Sto-
łecznego Konserwato-
ra Zabytków, podjętej 
w 2015 r., a nakazują-

cej zabezpieczenie zachodniej działo-
bitni Cytadeli Warszawskiej, po po-
nad osiemdziesięciu trzech latach za-
bytkowy obiekt zlokalizowany przy 
Alei Wojska Polskiego 1b ma znowu 
dach!

Dzięki prowizorycznemu zada-
szeniu działobitni możliwe będzie 
prowadzenie dalszych prac konserwa-
torskich, a następnie znalezienie dla 
niej nowej funkcji użytkowej, w  jak 
najmniejszym stopniu ingerującej 
w substancję zabytku. Podjęcie pierw-
szych prac zabezpieczających stało 
się możliwe dzięki wspólnym dzia-
łaniom Stołecznego Konserwatora 
Zabytków, burmistrza dzielnicy Żo-
liborz i  zarządcy obiektu – Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami 
w  dzielnicy Żoliborz. Narażona na 
działanie wód opadowych działobit-
nia przetrwała bez jakiejkolwiek osło-
ny przed warunkami atmosferyczny-
mi od 1935  r. tylko dlatego, że jest 
budowlą obronną, o potężnych cegla-
nych murach i  sklepieniach, odporną 
na wszelkiego rodzaju zniszczenia, 
w  tym przez warunki atmosferyczne 
i czynniki biologiczne.

Władze samorządowe przejęły 
działobitnię w 2005 r. Od tego czasu 
aż do dzisiaj trwały starania o  zabez-
pieczenie zabytku oraz przeprowadze-
nie w  dalszej kolejności prac remon-
towo-konserwatorskich. Zadaszenie 
działobitni kończy więc proces de-
strukcji obiektu.

Po stłumieniu powstania listo-
padowego władze carskie, aby raz na 
zawsze przekreślić jakąkolwiek myśl 
o kolejnej irredencie, zaplanowały bu-
dowę twierdzy, która miała trzymać 
w  szachu buntowniczą Warszawę. 
W  latach trzydziestych i  czterdzie-
stych XIX w. na Żoliborzu, na terenie 
dawnego folwarku Fawory i  siedem-
nastowiecznego konwentu pijarów 
zbudowano Cytadelę Warszawską. 
Budowę Cytadeli (wzorowanej na po-
dobnym dziele obronnym w Antwer-
pii), zaprojektowanej na planie rozle-
głego wielokąta (o powierzchni około 
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36 ha), rozpoczęto już w 1832 r. Prace 
prowadziło w  bardzo szybkim tem-
pie około 2000 robotników dzien-
nie, dzięki czemu twierdzę uroczyście 
otwarto już 4 maja 1834  r. Cytadela 
swymi działami groziła przede wszyst-
kim niepokornej Warszawie. Pier-
wotnie od zachodu broniła Cytadeli 
jedynie głęboka sucha fosa i  system 

bastionów połączonych murem kur-
tynowym, od wschodu zaś mur poli-
gonalny, wysoko wyniesiony nad po-
ziom rzeki, dodatkowo wzmocniony 
kaponierami i  działobitniami.  Roz-
wój broni artyleryjskiej skutkował 

rozwojem form obrony, dlatego w od-
powiedzi na pojawienie się artylerii 
o  lufach gwintowanych w  połowie 
XIX w. zaczęto rozbudowę umocnień 
na bezpośrednim przedpolu twierdzy. 
Działobitnię zachodniego śródszańca 
pomiędzy bastionami III i  IV zbu-
dowano około połowy XIX w. razem 
z  wieżami artyleryjskimi, jako uzu-

pełnienie wcześniejszych fortyfikacji 
Cytadeli. Spośród pięciu wież arty-
leryjskich do dziś zachowały się trzy 
– to obecne forty: Legionów, Trau-
gutta i  Sokolnickiego. Z  dawnych 
działobitni pozostały tylko dwie: po-
łudniowa, przed Bramą Nowomiejską 
i  zachodnia, na osi Alei Wojska Pol-
skiego. Wieże miały prowadzić dale-
kosiężny ogień armatni, zaś zadaniem 

znajdujących się pomiędzy nimi dzia-
łobitni było powstrzymywanie ata-
ku włamującej się pomiędzy wieżami 
piechoty bezpośrednim ogniem dział, 
moździerzy i broni strzeleckiej. Dzia-
łobitnia, tak jak i Cytadela, nigdy nie 
była wykorzystana bojowo. W  czasie 
pierwszej wojny światowej Rosjanie 
opuścili Warszawę bez walki, Cytade-

lę i  otaczające ją urządzenia obronne 
Niemcy przejęli nieuszkodzone. Po 
wkroczeniu do Warszawy w  sierpniu 
1915  r. zlokalizowali w  działobitni 
silną radiostację, którą w  listopadzie 
1918  r. w  stanie nadającym się do 
użytku przejęło Wojsko Polskie. We-
dług Piotra Kordka, autora karty ewi-
dencyjnej dla Cytadeli Warszawskiej, 
to właśnie stąd miał być nadawany 

Zabezpieczenie 
działobitni 
Cytadeli Warszawskiej

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

1 | Działobitnia	pod	dachem,	widok	
od	zachodu	z	Alei	Wojska	Polskiego

............................................................................... 
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pierwszy sygnał radiowy Polskiego 
Radia.

Podczas oblężenia Warszawy we 
wrześniu 1939  r. zespół Cytadeli był 
zbyt oddalony od linii obronnych, by 
bezpośrednio uczestniczyć w  walce. 

W  czasie okupacji niemieckiej dzia-
łobitnia była zapewne użytkowana 
przez wojska okupanta, chociaż wo-
jenne losy tego dzieła obronnego nie 
są znane. Po wojnie działobitnia była 
nadal użytkowana przez Wojsko Pol-
skie aż do lat sześćdziesiątych XX w., 
o  czym świadczy pośrednio fakt, że 
łącznie z  Cytadelą wycinano ją z  do-
stępnych cywilnym instytucjom foto-
planów miasta aż do 1990 r. 

Działobitnia ma łukowaty kształt, 
zwrócona jest frontem ku Alei Woj-
ska Polskiego. W  przesklepionym 
półkoliście wnętrzu są dwa trakty 
pomieszczeń: zewnętrzny, trakt od 
strony Alei Wojska Polskiego zagłę-
biony jest o  około 1,4 m w  stosunku 
do wewnętrznego, znajdującego się 
od strony fosy Cytadeli. Łączy je we-
wnętrzna pochylnia zajmująca skrajne 
pomieszczenia w części północnej, po 
której przetaczano działa. Zapewne 
pierwotnie działobitnia pełniła funk-
cję garażu artyleryjskiego, w  którym 
ukrywano na czas ostrzału armaty, 
by je wytoczyć na wał dla zwalczania 
szturmu nieprzyjaciela. Był to dobrze 
zabezpieczony schron dla dział i  ich 
obsługi, w  którym załoga miała się 
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2

3

2 | Działobitnia	pokryta	ziemnym	nasypem	
na	fotografii	lotniczej	z	około	1924	r.	

3 | Plan	działobitni	wg	karty	ewidencyjnej	
Cytadela	Warszawska	(budowle	zewnętrznego	
obwodu	obronnego	Cytadeli),	oprac.	Piotr	
Kordek,	2016	r.
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kryć wraz ze sprzętem podczas ostrza-
łu, by przystępować następnie do wal-
ki z  atakującym nieprzyjacielem po 
ustaniu nawały ogniowej.

Plany urbanistyczne z lat dwudzie-
stych XX  w. zakładały sprzęgnięcie 
Cytadeli z  nową dzielnicą mieszka-
niową poprzez długą oś Alei Wojska 
Polskiego, biegnącą od pl. Gwardii 
w  Cytadeli do pl. Grunwaldzkiego. 
By je zrealizować, należało zasypać 
część fosy i  rozebrać działobitnię. 
Prawdopodobnie w ramach przygoto-
wań do rozbiórki około 1935 r. zdjęto 
z  działobitni nasyp ziemny oraz usu-
nięto wał na przedpolu, osłaniający 
ją od ataku z zachodu. Z nieznanych 

względów prace na tym etapie zostały 
wstrzymane. Dopiero w  2018  r. po-
nownie zadaszono obiekt według pro-
jektu autorstwa Piotra Kordka z Pra-
cowni Architektoniczno-Konserwa-
torskiej Festgrupa z  Warszawy. Wnę-
trze obiektu jest silnie zawilgocone, 
a ponieważ przez wiele lat było po-
zbawione opieki jest także bardzo za-
śmiecone i  wymaga oczyszczenia, za-
bezpieczenia i osuszenia. Najważniej-
sze jednak, że obiekt został zadaszony, 
jest to początek długiej drogi do rewa-
loryzacji zabytku. Dzięki temu w dal-
szej kolejności będzie można przy-
stąpić do wymienionych wyżej prac. 
Ważne jest, by Straż Miejska, jak rów-
nież okoliczni mieszkańcy dbali o to, 
by wprowadzone już zabezpieczenia 
nie były niszczone przez wandali.

Antoni Oleksicki

4 | Fragment	fotoplanu	Warszawy	z	1935	r.	
z	działobitnią	(białe	półkole	w	centrum	
fotografii),	z	której	zdjęto	płaszcz	ziemny	
i	usunięto	osłaniający	ją	wał	od	strony	przedpola

5 | Pod	nowym	zadaszeniem	działobitni	–	
szeroka	szczelina	pomiędzy	opierzeniem	dachu	
a	koroną	muru	umożliwia	swobodny	przepływ	
powietrza	niezbędny	w	procesie	stopniowego	
wysychania	murów

(zdjęcia: 1, 5 – Antoni Oleksicki; 2 – wg zdjęcia 
na planszy na wystawie zorganizowanej przez 
Dom Spotkań z Historią „Miasto z góry. Warszawa 
w przededniu Niepodległości. Wystawa plenerowa 
zdjęć lotniczych z kolekcji Roberta Marcinkowskiego”, 
lipiec 2018 r.; 4 – wg materiałów zamieszczonych na 
stronach internetowych Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy)

..............................................................................
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August Poniatowski kupił Golędzi-
nów za 9000 zł polskich i  założył tu 
miasteczko (jurydykę), zwane Golę-
dzinowem Królewskim. W  1782  r. 
król wydzierżawił część obszaru jury-
dyki saskiemu inżynierowi wojskowe-
mu płk. Janowi Krystianowi Lehman-
nowi (w źródłach występującemu też 
pod nazwiskiem Lechman bądź Ley-
man), który założył na Golędzinowie 
manufakturę sukienniczą oraz zbór 
ewangelicki.

W 1783  r. Stanisław August Po-
niatowski darował niemieckim oby-
watelom w  Golędzinowie dwa place 
z  przeznaczeniem m.in. na kościół 
i  cmentarz. Ponadto została wydana 
zgoda na założenie przy kościele gar-
barni, z której dochód miał być prze-
znaczony na potrzeby ewangelickiego 
zboru. Oprócz tego radca handlowy 
Jan Gotfryd Sartorius i  płk Jan Kry-
stian Lehmann przekazali dalsze dwie 
posesje z dwoma starymi budynkami, 

w  których pomieścić się miał kościół 
i mieszkania dla pastora i zakrystiana. 
Na potrzeby założenia i funkcjonowa-
nia kościoła oraz garbarni zaciągnięto 
pożyczkę 4600 talarów. Z czasem gar-
barnia zaczęła przynosić dochód.

Golędzinów słynął wówczas ze 
swych garbarni. W 1792 r. było ich aż 
trzynaście, a w miasteczku mieszkało 
około 1 tys. osób. Według Opisania 
miasteczka Golędzinowa przy mieście 
Pradze sytuowanego z  1790  r., przy 
czterech wytyczonych ulicach − Za-
kroczymskiej, Granicznej, Nadwiśla-
nej i najdłuższej z nich − Garbarskiej 
znajdowało się 46 posesji, przy czym 
na Garbarskiej aż 26. Jan G. Sarto-
rius posiadał tu trzy drewniane domy, 
w tym jeden z piekarnią, a dwa kolej-
ne z działającymi przy nich garbarnia-
mi, a  Jan K. Lehmann był właścicie-
lem pięciu posesji z domami, z browa-
rem zwanym królewskim, zajazdem 
oraz tzw. domem porządnym, w któ-
rym mieszkał luterański „predykant”, 
czyli luterański kaznodzieja.

Kres rozwojowi Golędzinowa 
położyły zniszczenia, jakie dotknęły 
Pragę 4 listopada 1794  r. w  wyniku 
udanego szturmu wojsk rosyjskich 
gen. Aleksandra Suworowa. Tragicz-
ne i  krwawe wydarzenia końca po-
wstania kościuszkowskiego zapisały 
się w  pamięci potomnych jako „rzeź 
Pragi”. Kościół, z pewnością drewnia-
ny, został zniszczony. Golędzinowska 
społeczność ewangelicka zmniejszyła 
się i zubożała. Mimo zmniejszenia się 

Cmentarz ewangelicki 
na Golędzinowie

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

Gdy dziś podkreśla się walory 
turystyczne warszawskiej 
Pragi, często eksponuje się 
wątki jej wielokulturowego 

dziedzictwa. Wskazuje się miejsca i pa-
miątki związane ze społecznością kato-
licką, żydowską i prawosławną. Zazwy-
czaj jednak nie pamięta się o wiernych 
kościołów ewangelickich, którzy na tle 
pozostałych stanowili grupę niewielką, 
a i nie zachowały się w dzielnicy ślady 
materialne w  postaci nekropolii czy 
świątyni.

Miejscem, gdzie funkcjonowa-
ła nekropolia luterańska, był praski 
cmentarz ewangelicki, zlokalizowany 
na gruntach praskiego Golędzinowa, 
który dziś wchodzi w skład warszaw-
skiej dzielnicy Praga Północ.

Golędzinów to dawna śre-
dniowieczna wieś, wzmiankowana 
w 1387 r. W XVI w. obejmowała ob-
szar 11 ha. Jak podaje Encyklopedia 
Warszawy, w  1764  r. król Stanisław 

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

1 | Cmentarz	ewangelicki	na	Golędzinowie	na	
planie	Warszawy	Williama	Heerleina	Lindleya	
wydanym	w	1897	r.1

Akcja cmentarze
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grona ewangelików na Pradze i w oko-
licach do około 70 rodzin, podjęto 
starania o  odbudowę kościoła. Kiedy 
po trzecim rozbiorze Warszawa do-
stała się pod panowanie Prus, szukano 
wsparcia także u króla pruskiego Fry-
deryka Wilhelma III. Świątynię od-
budowano, a na liście członków zboru 
wymieniany jest Jan G. Sartorius, któ-
ry prawdopodobnie był wówczas pre-
zesem kościelnego kolegium. 

Czas spokoju nie trwał długo, 
gdyż w  1807  r., w  momencie utwo-
rzenia Księstwa Warszawskiego, od-
budowany kościół został rozebrany na 
polecenie francuskich władz wojsko-
wych, a ewangelikom wypłacono od-
szkodowanie. Stało się tak na skutek 
decyzji o budowie na Pradze twierdzy, 
pod wzniesienie której zaczęto rozbie-
rać większość dotychczasowej zabu-
dowy. Wtedy to po zachodniej stro-
nie cmentarza wybudowano podłuż-
ny budynek prochowni, widoczny na 
mapach z  początku XIX  w. Zmniej-
szyła się jeszcze bardziej liczba ewan-
gelików – według wykazu z  1823  r. 
tutejsza gmina luterańska liczyła 
już tylko 39 osób. Doprowadziło to 
w 1828 r. do likwidacji samodzielno-
ści tutejszej gminy i jej odrębności od 
zboru warszawskiego.

W 1859  r. warszawscy luteranie 
postanowili zatroszczyć się o ostatnią 

pamiątkę po ich praskich współbra-
ciach, czyli niszczejący cmentarz. Jak 
pisze autor artykułu z  1859  r., znaj-
dującego się w  zasobach Archiwum 
Państwowego m.st. Warszawy w  tzw. 
Zbiorach Korotyńskich, warszaw-
ska gmina ewangelicka „dawno mia-
ła ten zamiar, ale nie miała środków. 
W końcu plac został ogrodzony porząd-
nie, w  środku cmentarza stanął nowy 
krzyż z wyobrażeniem Pana Jezusa, co 
wszystko ze 200 rubli kosztowało prócz 
pomocy bezpłatnie udzielonej”. 1 listo-
pada 1859 r. o godz. 15.00 w strugach 
„przykrego deszczu”, ks. Leopold Otto, 
proboszcz zboru warszawskiego, do-
konał ponownego poświęcenia cmen-
tarza. Szersze informacje o  dziejach 
golędzinowskich ewangelików zamie-
ściła wtedy m.in. „Gazeta Warszaw-
ska” (nr 148, 1859).

Od lat sześćdziesiątych XIX  w., 
dzięki doprowadzeniu linii kolejo-
wych i  budowie stałego mostu przez 
Wisłę, następował coraz intensyw-
niejszy rozwój Pragi, która pozosta-
wała w  marazmie od czasu zniszczeń 
z  przełomu XVIII i  XIX  w. Sytuacja 
ta nie dotyczyła opustoszałego Golę-
dzinowa, którego grunty, w  tym na-
leżące do luteranów, władze carskie 
zaczęły najpierw przejmować pod bu-
dowę w  latach trzydziestych XIX  w. 
Fortu Śliwickiego i  jego esplanady, 

a w  czwartej ćwierci XIX  w. zespo-
łu koszar, który objął znaczny obszar 
dzisiejszych osiedli mieszkaniowych 
Praga II i Praga III.

Sam cmentarz, położony z dala od 
centrum Pragi, funkcjonował dalej 
i  przyjmował nowe pochówki. W  la-
tach 1845-1879 pochowano na nim 
blisko 450 osób. Wzrastała też liczba 
ewangelików na Pradze. Według spisu 
ludności z 1897 r. mieszkało tu 1401 
protestantów, czyli 2,4% całej popula-
cji ludności Pragi.

W 1879  r. przedstawiciele kole-
gium zboru warszawskiego na pod-
stawie przeprowadzonej wizji lokalnej 
sporządzili raport o stanie golędzinow-
skiej nekropolii. Według niego „Cmen-
tarz Praski oddalony jest od dwóch 
domków stanowiących dawniej rogatki 
petersburskiej mniej więcej o ¾ wiorsty; 
leży on z prawej strony bitej [drogi] do 
Jabłonny, na małym wzgórzu, dotykają-
cym pola, w odległości od rzeczonej drogi 
mniej więcej 400 kroków, prowadzą do 
niego wrota podwójne ze sztachet drew-
nianych, obracające się na zawiasach 
wbitych w grube czworograniaste słupy. 
Na jednym z nich dotąd stoi krzyż żela-
zny, 1 łokieć mający […].”

Dowiadujemy się, że cmentarz miał 
kształt zarośniętego młodymi krze-
wami niewielkiego prostokąta, o  wy-
miarach 100 na 40 łokci bieżących. 

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

2 | Fragment	
„Panoramy	
Warszawy	ze	
szczytu	wieży	
zamkowej”,	
1875,	drzeworyt	
Adolfa	
Kozarskiego	
wykonany	na	
podstawie	
zdjęć	Konrada	
Brandla	z	1873	r.	
–	położenie	
cmentarza	
ewangelickiego	
na	Golędzinowie	
zaznaczono	
na	czerwono	
(w	zbiorach	
Biblioteki	
Narodowej)

...........................
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ramiona wyłamano. W  innem miej-
scu wyrwano drzwiczki żelazne z gro-
bu sklepionego, wywleczono kości 
i  aniołkowi rzeźbionemu, stojącemu 
nad grobem, odbito głowę i  ręce; wi-
dzieliśmy go jeszcze całym.  [...] Kilka 
drzew zrąbano, a inne poobdzierano 
z  kory […]” („Dziennik dla wszyst-
kich i anonsowy”, nr 146, 1885, s. 3). 
Jak widać, na cmentarzu istniały na-
wet piaskowcowe grobowce z  rzeź-
bionymi zdobieniami.

Przetrwaniu cmentarza, ostatniej 
pamiątki po golędzinowskich ewange-
likach, nie sprzyjały spory o  własność 
gruntów. We wspomnianych Zbiorach 
Korotyńskich znajdują się dwa listy, je-
den z  13 VIII 1859  r., a drugi z  3 IV 
1869 r. − oba wystosowane przez ów-
czesnych prezesów Kolegium Kościel-
nego Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w  Warszawie. Wynika z  nich, że 
w 1859 r. doszło do spotkania prezesa 
kolegium kościelnego Edwarda Glas-
sa z ówczesnym komendantem miasta 
Warszawy gen. Tuczkiem w  sprawie 
praskich gruntów luterańskich prze-
jętych przez Rosjan. Generał miał 
oświadczyć gotowość wynagrodzenia 
luteranom za zajmowanie terenów by-
łego zboru praskiego. Zapewne wtedy 
uzgodniono wspomnianą renowację 
zaniedbanego cmentarza, która zakoń-
czyła się poświęceniem 1 XI 1859  r. 
Zgodzono się też na lustrację dawnych 

Ogrodzenie stanowił zwyczajny płot, 
a  wokół niego biegł zaniedbany rów. 
Na wprost wrót cmentarza, w odległo-
ści kilkudziesięciu kroków, znajdował 
się murowany magazyn wojskowy, czy-
li wcześniej wspomniana dawna pro-
chownia z początku XIX w.

To położenie cmentarza na ów-
czesnym pustkowiu, z dala od siedzib 
ludzkich, sprzyjało jego postępującej 
dewastacji. Ciekawym opisem stanu 
nekropolii jest artykuł zamieszczony 

w jednej z warszawskich gazet: „Kil-
kaset kroków po za parkiem prazkim, 
nieco na prawo od szosy, wiodącej ku 
torowi kolei nadwiślańskiej, wśród 
pól uprawnych, jest rzucona garść mo-
gił. Stary to cmentarzyk ewangelicki, 
na którym podobno grzebano zmar-
łych z  cholery. Znamy go od lat kil-
ku i  od lat kilku widzimy ślady ręki 
występnej; byliśmy tam niedawno 
i  co zobaczyliśmy, przeszło wszelakie 
przypuszczenie. Ogromna płyta 
kamienna nad mogiłą niejakiego 
Ottona Franka − zsunięta na pół, ce-
gły z pod niej powyciągane lub poroz-
łupywane; na płycie leży krzyż zła-
many, przeniesiony z  innego miejsca; 
na środku cmentarzyska, ogrodzone 
sztachetami, stały trzy krzyże; poło-
wy sztachet i  dwóch krzyżów już nie 
masz. Kilka kroków dalej widzimy ka-
wałki płyty z piaskowca, resztę unieśli 
złoczyńcy, a nad tem krzyż, u którego 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

terenów zboru, położonych w pobliżu 
nekropolii.

Pomimo uzgodnień sprawa grun-
tów pozostała jednak nierozwiąza-
na. Co więcej, władze carskie chcia-
ły ostatecznie przejąć ewangelickie 
grunta na Pradze łącznie z  cmenta-
rzem. Wyraz temu daje dramatyczny 
list prezesa Edwarda Bogumiła Stras-
burgera z  1869  r. do Wilhelma Kol-
berga, ewangelika, członka Zarządu 
Komunikacji Lądowych i  Wodnych 

w  Królestwie Polskim. Wobec groź-
by wywłaszczenia i  konieczności za-
bezpieczenia własności, prezes prosi 
Kolberga, jako gorliwego ewangelika, 
o pomoc w pozyskaniu jak najspiesz-
niej brakujących dowodów, potwier-
dzających prawa ewangelików do 
praskich posesji. Jedynym dowodem 
własności tych gruntów był list króla 
Stanisława Augusta z  5 VIII 1783  r., 
darowujący dwa place dla praskich 
ewangelików pod budowę kościoła, 
cmentarza, szkoły i szpitala. Place po-
łożone były „przy Szosie Modlińskiej 
i  ul. Starej Golędzinowskiej nr 70 lub 
71”. Jeden plac miał wymiary 254 
na 88 łokci, a drugi 168 na 46 łokci. 
Do tego doszły dwie posesje poda-
rowane przez Sartoriusa i  Lehman-
na oraz przylegająca do tych posesji 
część gruntu, zakupiona przez gminę 
ewangelicką, na którym miała stanąć 
garbarnia. Poszukiwania dowodów 
nie przyniosły jednak spodziewanego 
rezultatu. Z  informacji ze Zbiorów 
Korotyńskich wiemy, że Sąd Okręgo-
wy w Warszawie 23 marca 1911 r., po 
długo trwającym procesie, w  ramach 
odszkodowania zasądził na rzecz zbo-
ru od Zarządu Inżynierii Wojskowej 
42 778 łokci kwadratowych terenu 
w  zamian za zagarnięcie m.in. cmen-
tarza golędzinowskiego w pobliżu ro-
gatek petersburskich, gdzie powstał 
wojskowy młyn oraz spichlerze. Jak 
donosiła prasa, spodziewana była 

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

3 | Zieleniec	przy	Zespole	Szkół	nr	14,	który	
pokrywa	się	z	obszarem	dawnego	cmentarza	

(ilustracje: 1 –  wg mapa.um.warszawa.pl; 2 – BN 
POLONA; 3 – fot. Michał Pilich)

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

|    Spotkania z Zabytkami       11-12  2018           54



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Metaloplastyka 
w służbie reklamy
.........................................................................................................................................

apelacja, ale jej ewentualnych rezulta-
tów nie znamy.

W dotychczasowych opracowa-
niach dotyczących golędzinowskich 
ewangelików dawnego cmentarza nie 
lokalizowano w przestrzeni dzisiejszej 
Pragi lub też lokalizowano go błędnie. 
W artykule Andrzeja Sołtana (Ewan-
gelicy prawobrzeżnej Warszawy, „Kro-
nika Warszawy”, nr 1, 2014) położe-
nie cmentarza błędnie wskazano na 
wysokości Fortu Śliwickiego, a to na 
skutek przyjęcia, iż wzmiankowane 
w  raporcie z  1879  r. dziewiętnasto-
wieczne rogatki petersburskie znajdo-
wały się w  miejscu obecnego Ronda 
Starzyńskiego. Co do zasady tak było, 
ale w okresie po powstaniu listopado-
wym rogatki te na pewien czas prze-
niesiono bliżej centrum Pragi i znajdo-
wały się przy obecnej ul. Jagiellońskiej 
na wysokości kościoła Matki Boskiej 
Loretańskiej i  ul. Brechta. Widać je 
np. na planach załączonych do „Ta-
ryffy domów miasta Warszawy i Pragi” 
Hiacynta Świątkowskiego z  1852  r. 
Raport mówi o  „dwóch domkach sta-
nowiących dawniej rogatki petersbur-
skiej”, czyli tych w  pobliżu kościoła, 
a  nie dzisiejszego Ronda Starzyńskie-
go, a to znaczy, że cmentarz i  zapew-
ne obok niego kościół znajdowały się 
na terenie dzisiejszych powojennych 
osiedli mieszkaniowych. Analizując 
opisy nekropolii oraz mapy dziewięt-
nastowiecznej Pragi, można bezspor-
nie określić lokalizację cmentarza jako 
dzisiejsze skrzyżowanie ulic Szanajcy 
i Burdzińskiego. Nekropolię można zi-
dentyfikować na wyżej wymienionych 
planach z  taryfy H. Świątkowskiego 
z 1852 r., czy jeszcze na planie Willia-
ma Heerleina Lindleya z  1897  r., ale 
wtedy wokół niej stoją już liczne rosyj-
skie budynki wojskowe, w tym od pół-
nocy bezpośrednio z  nim sąsiadujący 
nowy wojskowy młyn parowy.

Dziś w miejscu cmentarza znajdu-
je się przyszkolny zieleniec i może tyl-
ko rosnąca tu wyniosła topola pamię-
ta jeszcze ostatnie materialne ślady po 
golędzinowskich ewangelikach. Czas 
pomyśleć o umieszczeniu w tym miej-
scu choćby tablicy informacyjnej.

Michał Pilich 

Metaloplastyczne szyldy 
semaforowe powsta-
wały w  ramach progra-
mów odbudowy prze-

strzeni staromiejskich w  całej Polsce, 
stając się elementem tworzącym ge-
nius loci tych obszarów. Pojęcie genius 
loci można rozważać w  odniesieniu 
do zapisanej w  danym miejscu prze-
szłości, reprezentowanej przez na-
warstwienia, ślady przeszłości (Kry-
styna Dąbrowska-Budziło, „Genius 
loci” jako potencjalne źródło inspira-
cji dla kształtowania krajobrazu, [w:] 
Niematerialne wartości krajobrazów 
kulturowych, Sosnowiec 2011). Przy-
glądając się krajobrazowi specyficz-
nych przestrzeni, jakimi są ośrodki 
staromiejskie odbudowane po drugiej 
wojnie światowej, możemy dostrzec 
pewne cechy wspólne dla tych miejsc. 
Były one odbudowywane z  myślą 
o  funkcjach mieszkaniowych, a więc 
musiały być zaopatrzone w  szerokie 
zaplecze usługowe oraz miały koja-
rzyć się z  przeszłością. Aby osiągnąć 
taki efekt, przy ich odbudowie po-
wrócono do tradycyjnych technik de-
koracyjnych, takich jak sgraffito, fresk 
czy kowalstwo artystyczne. Kute i od-
lewane elementy metaloplastyki są 
bardzo ważnym komponentem krajo-
brazu starówek, współtworzącym ich 
zabytkowy klimat. Oprócz rekonstru-
owanych rzeźbiarskich elementów hi-
storycznych tworzono też nowe for-
my, takie jak szyldy semaforowe, któ-
re początkowo oznaczały restauracje, 
sklepy i różnego rodzaju punkty usłu-
gowe. Obecnie, w  momencie kiedy 
dana funkcja nie jest już kontynuowa-
na (np. dany lokal jest likwidowany), 
tworzą w przestrzeni nowe znaczenia, 
nową jakość, świadczą o  zmieniającej 

się historii miejsca. Dzięki elementom 
takim, jak szyldy, miejsca te bardziej 
zapadają w  pamięć, współtworząc 
charakterystyczny krajobraz kulturo-
wy przestrzeni staromiejskich.

Mało kto wie, że w Warszawie jest 
największa i  najlepiej zachowana ko-
lekcja metaloplastycznych szyldów 
semaforowych. Warszawskie Stare 
Miasto – pierwsza powojenna rekon-
strukcja historycznego centrum, sta-
nowiło wzorzec dla innych ośrodków 
staromiejskich. W ramach tych reali-
zacji nie tylko odtwarzano zniszczo-
ne podczas działań wojennych centra 
miast, ale projektowano specjalnie dla 
nich nowe formy plastyczne – szyl-
dy semaforowe. Semafory, kojarzo-
ne przez współczesnego czytelnika 
przede wszystkim z kolejową sygnali-
zacją świetlną, mają znacznie starszą 
proweniencję, sama forma semafora 
czerpie swoje wzorce jeszcze z czasów 
średniowiecza. Na Starym Mieście 
w Warszawie semafor w pełnej odsło-
nie pojawiał się jednak dopiero w  la-
tach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych 
i  siedemdziesiątych XX  w. Funkcja 
i  forma nie zmieniły się – rzemieśl-
nicy cechowi wykorzystali semafory 
jako znaki identyfikacji wizualnej, re-
klamujące ich wyroby.

Warszawska Starówka na przeło-
mie XIX i  XX  w. należała do jednej 
z najbardziej zaniedbanych i najuboż-
szych części miasta. Zapuszczone 
i  brudne kamienice pokrywały naj-
częściej chałupniczo wykonane i cha-
otycznie zamontowane szyldy tabli-
cowe; do rzadkości należały starsze 
semafory. Już w  Warszawie w  okresie 
międzywojnia dostrzeżono problem 
chaosu reklamowego. W  1928  r., 
w  10. rocznicę odzyskania przez 
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W ramach prowadzonego przez 
Biuro Stołecznego Konserwatora 
Zabytków rozpoznania obiektów za-
bytkowych wytypowano 24 najcen-
niejsze i  najwartościowsze przykła-
dy. Katalog wraz z  mapą lokalizacji 
szyldów semaforowych jest dostępny 
w  publikacji Szyldy na Starym Mie-
ście w  Warszawie. Dobre praktyki dla 
właścicieli i  użytkowników, dostępnej 
online, na stronie BSKZ: www.za-
bytki.um.warszawa.pl (zob. też: Anna 
Jagiellak, Paulina Świątek, Zabytko-
we szyldy na warszawskiej Starówce, 
„Spotkania z  Zabytkami”, nr 11-12, 
2017, s. 47-48). 

Wśród metaloplastycznych szyl-
dów z  innych ośrodków miejskich 
uwagę przykuwają przykłady bardzo 
ciekawych realizacji, które można po-
równać z warszawskimi. Na terenie lu-
belskiego Starego Miasta, oddanego do 

Polskę niepodległości przeprowa-
dzono pierwszą w  dziejach Starówki 
kompleksową rewaloryzację semafo-
rów, oczyszczając je m.in. z  nieeste-
tycznej reklamy.

Po wojnie nowe semafory zaprojek-
towali dla Starówki wybitni architek-
ci i  artyści plastycy, a wykonali je rze-
mieślnicy – kowale i  ślusarze, z  przy-
wołaniem tradycji historycznego ko-
walstwa artystycznego, ale i z wykorzy-
staniem najnowszych zdobyczy techni-
ki, tj. np. spawania. Forma plastyczna 
semaforów nawiązywała do stylu sta-
romiejskiego, była zawsze indywidual-
na i utrzymana w nurcie plastyki dru-
giej połowy XX w. To połączenie starej 
technologii wykonania i  współczesnej 
formy jest elementem charakterystycz-
nym nie tylko dla semaforów, ale i  in-
nych form metalowej plastyki Starego 
Miasta w Warszawie. 

użytku 22 lipca 1954 r. z okazji 10-le-
cia PRL, zachował się m.in. malow-
niczy szyld Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych przy ul. Grodzkiej 14 z se-
maforowym motywem ludowej wyci-
nanki i  z  finezyjnie wywiniętym kar-
tuszem, przytwierdzonym do elewacji. 
Przechadzając się po uliczkach lubel-
skiego Starego Miasta, można napo-
tkać wiele innych przykładów metalo-
plastycznych szyldów, takich jak szyld 
cechu rzemiosł, szyld poczty czy też 
szyld Cepelii. Główne Miasto w Gdań-
sku zdobi wiele charakterystycznych 
elementów metaloplastycznych, m.in. 
bogato zdobione latarnie. Wśród szyl-
dów wyróżnia się ten cepeliowski 
w formie nanizanych na sznurek kora-
li oraz z  logotypem centrali w postaci 
uproszczonego, stylizowanego kogu-
cika, a także sąsiedni szyld restauracji 
„Pod jaszczurem” z  pełnoplastyczną 

1 2
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figurą ukoronowanego jaszczura. Z ko-
lei na Starym Mieście w  Olsztynie, 
odbudowywanym w  latach pięćdzie-
siątych XX  w., elewacje kamienic sty-
lizowanych na budynki renesansowe 
i  barokowe zdobi bogaty zespół poli-
chromii i  sgraffitów z  lat sześćdziesią-
tych i  siedemdziesiątych XX  w. oraz 

nieliczne zachowane metaloplastyczne 
szyldy, takie jak graficzny w formie se-
mafor restauracji „Kasztelanka”, z ryce-
rzem trzymającym w  ręku witrażowy 
puchar.

Zainteresowanych tematem me-
taloplastyki zachęcamy do lektu-
ry wydanej w  2018  r. publikacji 

pokonferencyjnej Biura Stołecznego 
Konserwatora Zabytków pt. Powo-
jenna metaloplastyka. Element „genius 
loci” ośrodków staromiejskich (zob. 
Spotkanie z książką poniżej).

Anna Jagiellak
Paulina Świątek

Najnowsze	 wydawnictwo	 Biura	 Stołecznego	 Konserwatora	 Zabytków	 to	
publikacja	Powojenna metaloplastyka. Element „genius loci” ośrodków 

staromiejskich	 pod	 redakcją	 Anny	 Jagiellak	 i	 Pauliny	 Świątek.	 Zabytkowej	
metaloplastyce	starówek,	powstałej	w	ramach	odbudowy	i	powojennej	kreacji	
historycznych	centrów	miast	w	Polsce,	poświęcona	była	konferencja	w	Biurze	
Stołecznego	Konserwatora	Zabytków	w	Warszawie	w	2017	r.	Tematem	prze-
wodnim	 spotkania	 stały	 się	wykonane	 tradycyjnymi	 technikami	 kowalskimi	
elementy	zdobnicze,	takie	jak	szyldy	(semafory)	oraz	kraty,	witryny	i	bramy,	
powstałe	w	 ramach	kształtowania	obrazu	zabytkowej	przestrzeni	miejskiej.	
Są	 to	dzieła	 unikatowe,	wzbogacające	plastyczny	wystrój	 elewacji	 i	 zabyt-
kowy	 charakter	 przestrzeni	 staromiejskich.	 Poruszono	 też	 kwestie	 konser-
watorskie	i	zagadnienia	związane	z	ochroną	prawną,	a	także	
problem	zachowania	zabytkowej	metaloplastyki	w	kontekście	
współczesnych	 reklam	 i	 jej	 ochrony	 jako	 elementu	 histo-
rycznego	 krajobrazu	 kulturowego.	 Na	 konferencji	 wystąpili	
eksperci	 z	Warszawy,	Gdańska,	Krakowa,	Olsztyna	 i	Lublina.	
Wygłoszone	 referaty,	 uzupełnione	 dwoma	 dodatkowymi	
tekstami,	zamieszczone	zostały	w	wymienionej	na	początku	
publikacji,	 która	 po	 raz	 pierwszy	 omawia	 temat	metalopla-
styki	w	kontekście	zabytkowej	reklamy	i	detalu	historycznych	
starówek	w	Polsce.		

Trzon	publikacji	stanowią	artykuły	warszawskich	autorów.	
Kamila	Baturo	(Muzeum	Warszawy)	pisze	o historii	 i	proble-

matyce	konserwacji	szyldów	semaforowych, a Anna	Jagiellak	(Biuro	Stołecz-
nego	Konserwatora	Zabytków)	o	szyldach	semaforowych	jako	zabytkach	ko-
walstwa	artystycznego.	Janusz	Mróz	–	konserwator	zabytków	z	metalu	−	przy-
bliża	 tradycje	metalowego	 rzemiosła	warszawskiego	w	odbudowie	Starego	
Miasta.	Aldona	Tołysz	z	kolei	zajmuje	się	problemem	wywieszek	w	kontekście	
ich	 funkcji	 reklamowej,	 a	Wanda	 Zawistowska	 (Pracownia	Badań	 i	 Konser-
wacji	 Zabytków	w	Warszawie)	 opisuje	 konserwację	 rzeźby	 przedstawiającej	
bazyliszka,	charakterystycznego	detalu	warszawskiej	Starówki.	 Interesujące	
są	też	teksty	autorów	z	innych	miast.	Klaudiusz	Grabowski	z	Nadbałtyckiego	
Centrum	Kultury	w	Gdańsku	omawia	elementy	metaloplastyczne	w	wystroju	
odbudowanego	 Głównego	Miasta	w	 Gdańsku,	 a	 Hubert	Mącik	 (Urząd	Mia-

sta	 Lublin)	 przybliża	 powojenną	metaloplastykę	 na	 lubelskim	
Starym	Mieście.	 Katarzyna	 Rutkowska	 i	 Leszek	Wawrykiewicz	
z	Wydziału	Kultury	i	Ochrony	Zabytków	Urzędu	Miasta	Olsztyna	
piszą	o	dekoracjach	Starego	Miasta	w	Olsztynie. Dopełnieniem	
tematyki	 konferencji	 jest	 referat	Tomasza	Przybyły	 z	Wydzia-
łu	Kultury	 i	Dziedzictwa	Narodowego	Urzędu	Miasta	Krakowa	
o	 Parku	 Kulturowym	 Stare	 Miasto	 w	 Krakowie	 jako	 formie	
ochrony	krajobrazu	miejskiego	–	w	uchwale	o	utworzeniu	par-
ku	 zawarte	 są	unormowania	dotyczące	umieszczania	na	 jego	
terenie	nośników	reklamowych	i	nośników	informacji	wizualnej.	

Publikacja	zawiera	tłumaczenia	streszczeń	tekstów	na	język	
angielski.

Spotkanie z książką

POWOJENNA	METALOPLASTYKA	POLSKICH	STARÓWEK

1-5 |	Warszawskie	szyldy	semaforowe	poddane	
konserwacji	w	ostatnim	czasie:		Domu	Książki	
przy	ul.	Piwnej	20	(1),	dawnego	sklepu	ze	szkłem	
i	porcelaną	(2),	dawnej	pasmanterii	przy	ul.	Piwnej	
26	(3),	restauracji	„Bazyliszek”	(4),	dawnej	winiarni	
fukierowskiej	(5)

6-8 |	Szyldy	semaforowe:	Stowarzyszenia	Twórców	
Ludowych	przy	ul.	Grodzkiej	14	w	Lublinie	(6),	
Cepelii	przy	ul.	Długiej	47	w	Gdańsku	(7),	restauracji	
„Kasztelanka”	przy	ul.	Prostej	11	w	Olsztynie	(8)

(zdjęcia: 1, 3, 5-8 – Paulina Świątek; 2, 4 – Anna Jagiellak)6
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Shouting: Poland! 
Independence 1918

26/10/2018–
17/03/2019

Krzycząc: Polska! 
Niepodległa 1918

PATRONAT HONOROW Y 
WICEPREZESA RADY 
MINISTRÓW, MINISTRA 
KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO  
PROF. DR. HAB.  
PIOTRA GLIŃSKIEGO

MECENASI W YSTAW Y PARTNERZY W YSTAW Y PARTNER MUZEUM DORADCA PRAWNY

PATRONI MEDIALNI

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA 
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 
„NIEPODLEGŁ A” NA L ATA 2017-2022 

W YSTAWA W RAMACH CYKLU 3 X NIEPODLEGŁ A  
W MUZEUM NARODOW YM W WARSZAWIE

PATRONAT NARODOW Y  
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY  
W STULECIE ODZYSK ANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Wśród wielu wydarzeń, 
które uświetniają ob-
chody stulecia odzy-
skania niepodległo-

ści przez Polskę jest cykl wystaw za-
tytułowany „3 x Niepodległa w  Mu-
zeum Narodowym w  Warszawie”, na 
który złożyły się ekspozycje „Pade-
rewski”, „Józef Brandt 1841-1915” 
oraz  „Krzycząc: Polska! Niepodległa 
1918”.

Ta ostatnia, wieńcząca projekt wy-
stawa, której tytuł nawiązuje do wier-
sza Juliusza Słowackiego, jest zestawie-
niem artystycznych przedstawień wy-
darzeń historycznych i  politycznych 
z przemianami polskiej sztuki u progu 
odrodzonego państwa. Wystawa uka-
zuje reakcje sztuki na tragizm pierw-
szej wojny światowej i  szansę poja-
wienia się niepodległości, a potem 
na wybuch wolności. Jak podkreśla 
kurator wystawy, Piotr Rypson, eks-
pozycja nie ma charakteru dokumen-
talnego. Narracja historyczna została 
tu zbudowana za pomocą dzieł sztuki, 
które opowiadają o  odradzającej się 
niepodległości, a siłą swego oddzia-
ływania na emocje tworzą atmosferę 
tamtych lat, od rozpaczy i przerażenia 
do nadziei, od walki do zwycięstwa 
i  konstytuowania się państwa. Obraz 
pierwszej wojny światowej i odzyska-
nia niepodległości jest w polskiej wy-
obraźni zbiorowej niewyraźny, zatar-
ty, a pamięć o  niej wymazana została 
z  powszechnej świadomości przez 
kolejny dziejowy kataklizm – drugą 
wojnę światową. Ekspozycja w  war-
szawskim Muzeum Narodowym 
przybliża natomiast czas pierwszej 
wojny, odbiegając od niepodległościo-
wego szablonu, ponieważ odchodzi 

od pewnej sztampy w  sposobie wi-
dzenia niepodległości i  stylu jej ho-
norowania, ukształtowanego przede 
wszystkim w kręgu Legionów i sztuki 
legionowej.

Doświadczenia pierwszej woj-
ny światowej zawarte zostały w  wie-
lu dziełach o  różnym poziomie arty-
stycznym, o  tradycjonalistycznej, jak 
i nowatorskiej formie. Wojna ta stała 
się początkiem końca pewnej cywili-

zacji i zarazem wstępem do współcze-
sności. Ze względu na swe znaczenie 
została nazwana Wielką Wojną, co 
nadało jej rangę symbolu. Związana 
ściśle z  tempem przemian technolo-
giczno-cywilizacyjnych i  zmianami 
świadomości społecznej, znalazła swe 
odzwierciedlenie w myśleniu estetycz-
nym, wpisała się również w przestrzeń 
globalnej modernizacji, dotyczą-
cej praktycznie wszelkich sfer życia, 
w tym również sztuki, także polskiej.

Wystawa, na której zebrano niemal 
300 obiektów (wiele nigdy lub dawno 
niepokazywanych), uporządkowana 

została chronologicznie oraz tema-
tycznie i  podzielona na części przed-
stawiające kolejne etapy drogi do nie-
podległości. Prezentację rozpoczyna 
sztuka Młodej Polski (m.in. „Hamlet 
polski. Portret Aleksandra Wielopol-
skiego” Jacka Malczewskiego) i  dzie-
ła odzwierciedlające rozruchy rewo-
lucyjne lat 1905-1907, w  tym obraz 
Władysława Skoczylasa „Demon-
stracja uliczna 1905 r.”, „Wisielcy” 

(„Finał”) Mariana Wawrzenieckiego 
czy dzieło Stanisława Masłowskiego 
„Wiosna 1905” („Świt 1906”), o sym-
bolicznej, patriotycznej wymowie.

W następnej sali zgromadzone 
zostały obrazy przedstawiające cier-
pienia ludności cywilnej podczas 
pierwszej wojny światowej. W  woj-
nie tej udział wzięły 2-3 mln osób, 
które walczyły pod sztandarami róż-
nych mocarstw, a ludność cywilna do-
tknięta została represjami na wielką 
skalę. Obrazy Władysława Skoczyla-
sa, Władysława Wankiego, przejmu-
jąca „Pieta” Władysława Roguskiego 

Krzycząc: Polska! 
Niepodległa 1918

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

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

1 | Zofia	
Stryjeńska,	
„Ukazanie	się	
Apostołom”,	
z	cyklu	„Pascha”,	
1918,	gwasz,	
papier	naklejony	
na	tekturę,	
wym.	70	x	99	
cm	(w	zbiorach	
Muzeum	
Narodowego	
w	Warszawie)

..............................
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Około 1918  r. nastąpiła w  Polsce 
eksplozja sztuki, zarówno w  dziedzi-
nie sztuk wizualnych, jak i  literatury 
i architektury. Język nowej sztuki wy-
korzystywany był do sprecyzowania 
sytuacji, w  jakiej znalazła się kultura 
polska, kształtująca się polska pań-
stwowość oraz kultura europejska, 
wstrząsana wielkimi rewolucjami spo-
łecznymi. Styl narodowy, idee spo-
łecznego posłannictwa sztuki, duma 
z odrodzonej państwowości zdomino-
wały oblicze sztuki około 1918 r. i lat 
dwudziestych w  Polsce. W  kolejnej 
części wystawy wątki niepodległościo-
we zestawione zostały więc z nowymi 
tendencjami artystycznymi. Można 
tu obejrzeć nie tylko dzieła artystów 
związanych z  ugrupowaniami awan-
gardowymi, jak Bunt i  Formiści, ale 
także prace Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza, artystów ukraińskich zwią-
zanych ze środowiskiem lwowskim 
(tzw. Bojczukistów) oraz twórców 
awangardy żydowskiej ( Jung Idysz). 
Są tu też eksponowane grafiki i  ry-
sunki Tytusa Czyżewskiego, Stefana 
Szmaja, Romana Kramsztyka, Włady-
sława Skoczylasa i Zofii Stryjeńskiej.

Osobną część wystawy poświęco-
no wojnie polsko-bolszewickiej i  jej 
odbiciu w  sztuce i  grafice propagan-
dowej. Widzimy tu obrazy o zróżnico-
wanej  stylistyce. Scenkom wojennym 
Wojciecha Kossaka towarzyszą obrazy 
„Piłsudski pod Wilnem” Ludomira 
Slendzińskiego, „Guliwer i  Olbrzym” 

2 3
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podkreślają ogrom tych cierpień. 
Duże wrażenie wywołuje dotychczas 
nieprezentowany w Polsce cykl grafik 
Abla Panna, przedstawiających repre-
sje, które dotknęły ludność żydowską.

W części ekspozycji poświęconej 
sztuce Legionów Polskich widzimy 
przemarsze kawaleryjskie, szarże, 
portrety bohaterów Wielkiej Wojny, 
skontrastowane z  mrocznymi przed-
stawieniami obrazującymi grozę tego 
okresu. Obok scen rodzajowych z ży-
cia obozowego jest obraz Zygmunta 
Rozwadowskiego „Zajęcie Urzędowa 
przez 1. pułk ułanów legionów pol-
skich w  1915 roku”, przedstawiający 
szarżę legionistów na jazdę rosyjską, 
cykl grafik „Wojna” Zdzisława Pru-
siewicza czy prezentujące wojenny 
dramat obrazy Stanisława Fabijań-
skiego. Ze scenami tymi związane są 
zgromadzone w kolejnej sali wyciszo-
ne, melancholijne obrazy żołnierskiej 
śmierci i  portrety żołnierzy (prace 
Jana Skotnickiego, Józefa Świrysza-
-Ryszkiewicza). Ciekawym, rzadko 
podnoszonym wątkiem jest przedsta-
wienie drzew na cmentarzu i na polu 
walki, płonących, ostrzeliwanych, 
symbolizujących żywioł wojny nisz-
czący naturę, a w tradycji żydowskiej 
będących symbolem życia lub żałoby 
(grafiki Leopolda Gottlieba, obraz 
Leona Wyczółkowskiego „Sosna na 
cmentarzu w  Wołczecku na Woły-
niu”, seria linorytów „Topole” Stefa-
na Szmaja).

Tadeusza Pruszkowskiego, „Alegoria 
zwycięstwa w  1920 roku” Zdzisława 
Jasińskiego czy jeden z nielicznych pol-
skich obrazów w stylistyce futurystycz-
nej – „Szarża” Jerzego Hulewicza.

Pierwsze lata po odzyskaniu nie-
podległości to kształtowanie się pol-
skiej państwowości. Końcowa część 
ekspozycji, poświęcona ukonstytu-
owaniu się pierwszego polskiego par-
lamentu, zawiera cykl litografii Sta-
nisława Lentza „Sejm Ustawodawczy 
Rzeczypospolitej Polskiej”, namalo-
wany przez Czesława Wdowiszew-
skiego „Portret Gabriela Narutowi-
cza” czy popiersie prezydenta dłuta 
Edwarda Wittiga.

Wystawę zamykają przedstawienia 
postaci marszałka Józefa Piłsudskie-
go, będące świadectwem jego wszech-
obecnego kultu. Jak podkreśla Piotr 
Rypson, Piłsudski był pierwszym 
przywódcą, który świadomie kreował 
swój wizerunek na wzór nietzsche-
ański i  miał ogromną intuicję co do 
ówczesnych mediów. Charyzmatycz-
ny wódz uwieczniony został na wie-
lu portretach (pierwsze, wykonane 
przez Antoniego Kamieńskiego, po-
chodzą z 1913 r.). W sali Piłsudskiego 
zgromadzono również liczne rzeźby, 
pokłosie konkursów na pomnik mar-
szałka. Monumentalne popiersia Pił-
sudskiego, dłuta Jana Gosławskiego, 
Xawerego Dunikowskiego czy Zofii 
Trzcińskiej-Kamińskiej podkreślają 
wyjątkową wagę tego przywódcy.
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Zgromadzonym na ekspozycji ob-
razom, rzeźbom oraz grafikom towa-
rzyszą prace artystów współczesnych, 
stanowiące rodzaj komentarza do 
dzieł dawniejszych, m.in. fragmen-
ty filmu Wesele w  reżyserii Andrzeja 
Wajdy, rejestracja spektaklu Tadeusza 
Kantora Wielopole oraz wybrane fo-
tografie i  prezentacje multimedialne. 
Narracja wystawy jest również zapro-
szeniem do udziału w  debacie na te-
mat kształtowania tożsamości naro-
dowej po pierwszej wojnie światowej 

oraz poszukiwania form i  treści dla 
sztuki narodowej.

Prace prezentowane na wystawie 
pochodzą przede wszystkim ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, z  Muzeów Narodowych w  Kiel-
cach, Krakowie, Poznaniu i  Wro-
cławiu, Muzeum Wojska Polskiego, 
Lwowskiej Galerii Narodowej, kra-
kowskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych, Żydowskiego Insty-
tutu Historycznego oraz Biblioteki 
Jagiellońskiej.

Wystawie towarzyszy obszerny 
katalog i  bogaty program: oprowa-
dzania kuratorskie, wykłady, spotka-
nia tematyczne, warsztaty rodzinne 
oraz specjalne propozycje dla mło-
dzieży, w tym lekcje muzealne. Oso-
by niepełnosprawne mogą skorzystać 
z  audiodeskrypcji, zamówić tłuma-
cza języka migowego i  wziąć udział 
w  specjalnych warsztatach dla osób 
niewidomych. Podczas zwiedza-
nia wystawy można korzystać z  au-
dioprzewodnika w  języku polskim 
i angielskim.

☐

Zamek	Królewski	w	Warszawie	uczcił	200-lecie	śmierci	Marcella	Bacciarelle-
go,	artysty	szczególnie	związanego	z	królewską	rezydencją,	wystawą	pre-

zentującą	 jego	malarstwo	 portretowe.	 Ekspozycja	 „Marcello	 Bacciarelli.	 Naj-
piękniejsze	portrety”	czynna	była	w	Zamku	Królewskim	w	Warszawie	od	czerwca	
do	września	br.	(zob.	„Spotkania	z	Zabytkami”,	nr	7-8,	s.	54-57).	Towarzyszyła	
jej	bogato	ilustrowana	publikacja	pod	redakcją	kurator	Doroty	Juszczak.	

Pierwsza	część	publikacji	zawiera	pięć	esejów	autorstwa	wybitnych	znawców	
tematu.	Napisane	przez	nich	teksty	są	źródłem	wszechstronnych,	bardzo	często	
po	 raz	pierwszy	publikowanych	 informacji	o	artyście	 i	 jego	 twórczości.	O	kon-
strukcji	i	scenariuszu	wystawy	pisze	Dorota	Juszczak,	wymieniając	
szczególnie	ciekawe	eksponaty,	m.in.	portret	Franciszka	Salezego	
Potockiego	 (z	 paryskiej	 kolekcji	 Izabeli	 d’Ornano),	 do	 niedawna	
uważany	za	zaginiony,	wizerunki	lorda	i	lady	Stormont	(z	kolek-
cji	hrabiów	Mansfield	w	Scone	Palace	w	Szkocji)	czy	obraz	przed-
stawiający	Stanisława	Augusta	z	klepsydrą	 (z	prywatnej	kolekcji	
w	Paryżu).	Malarską	karierą	artysty	zajmuje	się	Ewa	Manikowska,	
a	Przemysław	Mrozowski	skupia	się	na	Bacciarellim	jako	portreci-
ście,	analizując	różne	aspekty	jego	sztuki.	Anita	Chiron-Mrozow-
ska	z	kolei	opisuje	kształcenie	artystyczne	na	dworze	Stanisława	
Augusta,	natomiast	Anna	Czerwińska-Walczak	i	Regina	Dmowska	
przybliżają	warsztat	malarski	Marcella	Bacciarellego.

W	katalogu,	stanowiącym	drugą	część	publikacji,	znajdują	się	repro-
dukcje	46	portretów,	uporządkowanych	chronologicznie:	od	wizerunku	
Izabeli	 z	 Czartoryskich	 Lubomirskiej	 (1757)	 po	 obraz	 przedstawiający	
nadwornego	 medyka	 Stanisława	 Augusta	 −	 Walentego	 Gagatkiewicza	
(1788-1791).	Rozbudowane	noty	katalogowe	zawierają	tytuł	i	datowa-
nie	portretu,	technikę,	wymiary,	miejsce	i	zapis	sygnatury	oraz	innych	
inskrypcji,	 informacje	 o	 właścicielu	 (z	 podanym	 numerem	 inwentarza	
i	datą	 	nabycia	dzieła),	historię	obrazu,	bibliografię.	Portretom	towa-
rzyszą	autorskie	komentarze,	w	których	znaleźć	można	rozbudowany	ży-

ciorys	 przedstawionej	 osoby	 i	 zapis	 procesu	 powstawania	
obrazu.	

Aneksy	 zawierają	 spis	 alfabetyczny	 portretowanych,	 spis	
ilustracji,	zestawienie	instytucji	i	osób,	które	wypożyczyły	ob-
razy	na	wystawę	oraz	indeks	osób	i	literaturę.

Uwagę	zwraca	staranna	szata	graficzna	katalogu.	Doskona-
łe	jakościowo	kolorowe	reprodukcje	wydobywają	i	podkreślają	
walory	artystyczne	przedstawionych	portretów,	ze	szczególnym	
uwzględnieniem	najważniejszego	ich	elementu	–	twarzy,	opra-
cowywanych	po	mistrzowsku	przez	Bacciarellego,	malowanych	
swobodnymi	 i	 miękkimi	 pociągnięciami	 pędzla,	 trudnymi	 do	
podrobienia.

Spotkanie z książką

NAJPIĘKNIEJSZE	PORTRETY	PĘDZLA	BACCIARELLEGO

2 | Jacek	Malczewski,	„Hamlet	polski.	Portret	
Aleksandra	Wielopolskiego”,	1903,	olej,	płótno,	
wym.	100	x	148	cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)

3 | Tytus	Czyżewski,	„Madonna”,	około	1920,	
olej,	płótno,	wym.	68,5	x	57,5	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	w	Warszawie)

4 | Wiktoria	Goryńska,	„Portret	Józefa	
Piłsudskiego”,	około	1935,	drzeworyt,	bibuła,	
wym.	28,5	x	13,6	cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)

(zdjęcia: 1 − Tomasz Dąbrowa; 2, 3 – Piotr Ligier 
© Muzeum Narodowe w Warszawie; 4 − © Muzeum 
Narodowe w Warszawie)

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

Wystawa	„Krzycząc:	Polska!	Niepodległa	1918”	czynna	jest	w	Muzeum	Narodowym	w	Warszawie	w	dniach	26	października	2018	–	17	
marca	2019.	Kurator:	Piotr	Rypson.	Ekspozycję	można	zwiedzać	we	wtorki,	środy,	czwartki,	soboty	i	niedziele	w	godz.	10.00-18.00,	
a	w	piątki	w	godz.	10.00-21.00.
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multimedialne. Poczuje się jak w  lu-
naparku: otrzyma rekonstrukcję ży-
cia mieszczucha sprzed lat oraz wiele 
atrakcyjnych symulacji przeszłości: od 
prostych czynności fizjologicznych aż 
po uliczne egzekucje.

Opcja druga. Twórcy tej ekspozy-
cji proponują inne rozwiązania. Wy-
chodzą z założenia, że tylko rzeczywi-
stość jest ciekawa. Dlatego nie schle-
biają jarmarcznym gustom i odrzucają 
wszystkie rekonstrukcje, a głównym 
środkiem wyrazu czynią prezentację 
autentycznych przedmiotów. Auto-
rzy, będąc świadomymi ograniczo-
nych możliwości percepcyjnych wi-
dza, dokonują maksymalnej redukcji 
tekstu. Zwiedzający nie są przeprowa-
dzani przez wystawę za rączkę, ale za-
chęcani do samodzielnej eksploracji. 
Wystawa nie daje gotowych odpowie-
dzi, jak nauczyciel w  szkole, ale pra-
gnie prowokować do myślenia i zada-
wania pytań sobie, i światu.

Dysponujemy dwoma modelami 
wystaw. Możemy wybrać jeden. Na co 
się zdecydujemy? Nasze ekspozycyjne 
preferencje mogą nam wiele powie-
dzieć o nas samych.

Jeżeli wybierzemy model wystawy 
numer dwa, to jest dobra wiadomość. 
W Muzeum Warszawy została otwar-
ta nowa ekspozycja główna, „Rzeczy 
warszawskie”, owoc czteroletniej pra-
cy zespołu muzealników pod kierun-
kiem dr. Jarosława Trybusia oraz pra-
cowni projektowej PL Studio. Otwie-
rana była na raty, co mogło skutkować 
pewnym rozczarowaniem i nie wyglą-
dało dobrze pod względem wizerun-
kowym, ale jednak została otwarta.

Czym konkretnie są „Rzeczy war-
szawskie”? W sensie negatywnym to: 

brak jakichkolwiek prób inscenizowa-
nia dawnej rzeczywistości, brak mul-
timediów, brak specjalnej gry aran-
żacją, brak linearności i  chronologii 
w narracji oraz last but not least brak 
dużej ilości tekstu. A w  sensie pozy-
tywnym? John Locke twierdził, że 
tyle tylko wiemy, ile doświadczamy. 
George Berkley przebił go: to tylko 
istnieje, czego doświadczamy i co mo-
żemy obserwować. Powstaje pytanie: 
czy idąc tropem powyższych filozo-
fów, jesteśmy zmuszeni do serwowa-
nia zwiedzającym dosadnych insceni-
zacji przeszłych wydarzeń, bo w prze-
ciwnym razie ludzie nie uwierzą, że 
przeszłość, o której mówimy, w ogóle 
istniała?

Twórcy „Rzeczy” odrzucają twier-
dzenia teoretyków empiryzmu, po-
zbawiając wystawę tych wszystkich 
modnych dzisiaj parodii rzeczywisto-
ści, którymi współczesny muzealnik 
lubi epatować na swoich wystawach. 
Zwiedzającym nie dane zatem będzie 
przejście powstańczym kanałem. Nie 
będzie też inscenizacji wojennych eg-
zekucji, zaaranżowania celi śmierci, 
nie będzie odgłosów tortur czy prze-
mocy itd. Słowem: nie będzie żad-
nych symulacji. Dlaczego? Bo twór-
cy „Rzeczy” są świadomi, że nie są 
w  stanie wygenerować u  zwiedzają-
cych emocji, które w  rzeczywistości 
towarzyszyły np. powstańcom, którzy 
przechodząc kanałem robili to, będąc 
w  stanie zagrożenia życia. Próba ge-
neracji takich emocji musi zakończyć 
się niepowodzeniem, dosadniej: gwał-
tem na rzeczywistości.

Twórcy „Rzeczy” w  swoim sza-
cunku wobec rzeczywistości idą jed-
nak jeszcze dalej. Czechow twierdził, 

Dramat rzeczy 
warszawskich

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

Żyjemy w  kulturze nadmia-
ru. Przygniata nas mnogość 
informacji i  obfitość możli-
wości. Cierpimy z  powodu 

chronicznego braku czasu, a chcemy 
jak najwięcej dotknąć, doświadczyć, 
wchłonąć. W rezultacie zamiast „sma-
kować” kulturę, „połykamy” ją. Na 
dodatek coraz bardziej stajemy się po-
pulacją ludzi wykluczonych z  „realu” 
(a jeszcze do niedawna mówiło się 
o e-wykluczeniu…).

Czy te problemy dotyczą także 
Państwa? Możemy to zdiagnozować 
w  prosty sposób. Wyobraźmy sobie 
taką sytuację. Wspólnie z grupą przy-
jaciół chcemy zgłębić historię miasta, 
w  którym przebywamy. W  tym celu 
odwiedzamy muzeum miejskie. Do 
wyboru mamy dwie wystawy. Każda 
z  nich została przygotowana przez 
jeden konkurujący ze sobą zespół. 
Problem polega na tym, że możemy 
wybrać tylko jedną. Po jej obejrzeniu 
utracimy bezpowrotnie dostęp do 
obu. Zupełnie jak w Snapchacie. Któ-
rą wybierzemy?

Opcja pierwsza. Kuratorzy wysta-
wy chcą nakarmić nas jak największą 
ilością informacji. Czego nie da się 
przemycić na grafikach, to zostanie 
upchnięte w multimediach. Zwiedza-
jący musi w  końcu wynieść z  wizyty 
całościową wiedzę o  mieście. Infor-
macje zaprezentowane zostaną w upo-
rządkowany, chronologiczny sposób 
– jak w  podręczniku szkolnym. To 
ułatwi ich odbiór. Żeby zwiedzający 
nie pogubił się w tej rzece informacji, 
opisów, podpisów, poprowadzony bę-
dzie jak w IKEI. Po linii. Oprócz in-
formacji dostanie dużo rozrywki: jego 
zachwyt na pewno wzbudzą efekty 

|    Spotkania z Zabytkami       11-12  2018           62



Z WIZYTĄ W MUZEUM

określa to, co się rzeczywiście dzieje, 
w  odróżnieniu od narracji, która jest 
jedynie opisem.

Być może do żadnego innego mia-
sta ten sposób prezentacji przedmio-
tów nie pasuje aż tak bardzo jak do 
Warszawy – miasta dwóch tragicz-
nych powstań, po których substancja 
została zredukowana do kupy gruzów. 
Może właśnie tutaj głos ocalałych 
przedmiotów brzmi najdonioślej?

Twórcy wystawy − jak chce Cze-
chow – usuwają zbędne elementy. 
W  warstwie tekstualnej wygląda to 
w taki sposób, że eksponaty podpisa-
ne są lapidarnymi tekstami, które na 
dodatek celowo zostały „schowane”–
tak, aby niezainteresowanych nimi nie 
odciągać od kontemplacji obiektów. 
Wyjątkiem są tzw. highlightsy – nieco 
dłuższe opisy do wybranych, dwóch-
-czterech najważniejszych obiektów 
w każdej sali. Dłuższe teksty wprowa-
dzają nas jedynie do poszczególnych 
gabinetów/sal.

Redukcja obejmuje nie tylko tekst, 
ale również sferę zabiegów aranżacyj-
nych. Chcąc uwypuklić rolę obiektu, 
kompresowano wszystko, co nim nie 

jest. Siłą rzeczy powstaje pytanie czy 
nie wykrojono zbyt dużej ilości ma-
teriału? Czy nie zwiększono w  ten 
sposób trudności w odbiorze widzom 
przyzwyczajonym do multimediów 
i rekonstrukcji?

Powyższym zagrożeniom autorzy 
starają się przeciwdziałać poprzez za-
stosowanie infografik, a także wspo-
mnianych highlightsów. Infografiki 
dostarczają syntetycznej wiedzy na 
temat dziejów Warszawy. W  bardzo 
atrakcyjnej formie porządkują wie-
dzę, przedstawiając ją obrazowo, co 
sprzyja przyswojeniu, zapamiętaniu 
oraz analizie faktów. Minusem jest 
niedostateczna czytelność infografiki 
ilustrującej wydarzenia na Krakow-
skim Przedmieściu. Zwiedzającemu 
odebrana jest możliwość porównania 
informacji prezentowanych na róż-
nych osiach. Z uwagi na znaczną dłu-
gość osi, ich podpisy powinny zostać 
powielone w kilku miejscach, tak aby 
zwiedzający miał możliwość porów-
nania znaczeń różnych osi, znajdując 
się w  różnych miejscach. Wątpliwość 
budzi także dobór wydarzeń na wspo-
mnianej osi.

że wyrzeźbienie twarzy w  marmurze 
to usunięcie z  bryły wszystkiego, co 
nie jest twarzą. Jest to zasada uniwer-
salna, która dobrze sprawdza się nie 
tylko w  procesie rzeźbienia, ale też 
przy redakcji tekstów czy tworzeniu 
wystaw. Dobrze rozumieją to twórcy 
„Rzeczy”. Dlatego dokonali tak głębo-
kich cięć, iż pozostała im sama esen-
cja: obiekt. Ale nigdy nie jego kopia. 
Liczą się tylko oryginalne eksponaty. 
Wszystko co poza nimi traktowane 
jest jako dodatek. Suplement mający 
nie zakłócać odbioru estetycznie wy-
eksponowanych przedmiotów.

Uczynienie z obiektu − w sposób 
radykalny – osi, wokół której kręci 
się cała wystawa, ma swoje poważ-
ne konsekwencje. Przede wszystkim 
prowadzi do obiektywizacji przeka-
zu. Postawienie muzealiów na piede-
stale to oddanie głosu obiektywnym 
świadkom historii, to zarzucenie su-
biektywnej narracji, czyniące z wysta-
wy dramat. „Rzeczy warszawskie” to 
dramat. Wszak greckie słowo „drama” 

1 | Muzeum	Warszawy	na	Starym	Mieście
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Kuratorzy „Rzeczy” z  wystawy wy-
jęli jeszcze jej esencję − najważniej-
sze eksponaty. I zaopatrzyli każdy 
z  nich w  dodatkowe teksty opisują-
ce ich mikrohistorię, czyli właśnie 
w highlightsy.

Oprócz infografik i  highlightsów 
dobrą odpowiedzią na potencjal-
ne problemy z  odbiorem ekspozy-
cji przez tę część audytorium, która 
jest nieprzystosowana do samodziel-
nego odbioru tak minimalistycznej 

wystawy, będą z  pewnością oprowa-
dzania kuratorskie, warsztaty eduka-
cyjne, przewodniki tematyczne oraz 
potencjalne akcje typu „slow art day”. 
Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, 
żeby obudować wystawę dodatkowy-
mi wydarzeniami i publikacjami.

Wypada jeszcze wspomnieć 
o dwóch ważnych cechach ekspozycji: 
braku linearności przekazu, a także 
odrzuceniu chronologiczności. Od li-
nearności autorzy wystawy odchodzą 

Kolejnym zabiegiem ułatwiającym 
odbiór ekspozycji jest zastosowanie 
highlightsów. W tym miejscu przypo-
mina się anegdota o  człowieku, któ-
ry przeczytał jednej nocy wszystkie 
50 tomów dzieł Lenina. „−Jak tego 
dokonaliście towarzyszu?  −To proste, 
towarzysz Lenin podkreślał najważ-
niejsze myśli, czytałem więc tylko te 
zakreślone”. Highlightsy to właśnie 
takie zakreślenia. Dzięki nim możliwe 
jest przyswojenie nawet encyklopedii. 

Z WIZYTĄ W MUZEUM
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2 | Fragment	
ekspozycji	w	Gabinecie	
Sreber	i	Platerów	
Warszawskich

3 | Fragment	
ekspozycji	w	Gabinecie	
Syren	Warszawskich

(zdjęcia: Marcin 
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nie tylko stosując infografiki, ale rów-
nież proponując widzom zwiedza-
nie kolejnych 21 gabinetów wystawy 
w  dowolnej kolejności. Poszczególne 
sale są wydzielone według kryterium 
tematycznego, a nie chronologiczne-
go. Dlatego zwiedzanie można roz-
począć w dowolnym punkcie, nie ry-
zykując przy tym, że ekspozycję bę-
dziemy zwiedzać w  nieprawidłowej 
kolejności.

Autorzy ekspozycji „Rzeczy war-
szawskie”, wcielając w  życie pomysł 
„wystawy obiektywnej”, podjęli wiel-
kie ryzyko. Kto jednak wiele nie ry-
zykuje, ten wiele nie wygrywa. Casus 
wydaje się zerojedynkowy. Albo tra-
cimy wszystko, albo zgarniamy całą 
pulę. Twórcy postanowili zgarnąć całą 
pulę i pomimo błędów można uznać, 
że osiągnęli sukces.

Chcąc poczuć się warszawiakiem 
z  prawdziwego zdarzenia, mieszka-
niec stolicy musi ruszyć poza nią, żeby 
w wyniku konfrontacji z Nie-Warsza-
wą odkrywać swoją inność, ale chcąc 

poczuć warszawskość, powinien za-
smakować wystawy „Rzeczy”, swo-
istego ekstraktu z  Warszawy, wywa-
ru z  najrzeczywistszych świadectw 
warszawskości. Tym cenniejszych, że 
ocalałych z  apokalipsy drugiej wojny 
światowej.

Odkrywając przed warszawiaka-
mi „Rzeczy”, autorzy stworzyli dzieło 
kompletne, świeże, idące pod prąd, 
tworzące niebanalną przestrzeń do 
kontemplacji kultury. Przestrzeń tym 
bardziej wartościową, bo zawierającą 
tylko i  wyłącznie oryginalne przed-
mioty. Pytanie brzmi: czy zwiedzający 
to „kupią”? Czy ta prosta, ale trudna 
w odbiorze wystawa trafi do ludzi. Od 
odpowiedzi na te pytania wiele zależy.

Ekspozycja Muzeum Warszawy, 
stawiając pytanie o  miejsce obiektów 
na wystawie, skłania jednocześnie 
do refleksji nad przyszłością muze-
ów. Czy kuratorzy będą stawiać so-
bie pytania: czy aranżacja kuratorska 
jest najlepszym kanałem komunikacji 
do opowiedzenia o  danym temacie? 

Dlaczego powinna powstać właśnie 
ekspozycja, a nie wirtualne muzeum 
albo film? Czy obiekty będą stanowiły 
oś, wokół której będzie się kręcić dzia-
łalność muzealna i  wystawiennicza, 
czy też będą spychane na margines 
i  wypierane przez inne elementy, sy-
mulatory rzeczywistości: multimedia, 
VR i rekonstrukcje? Czy zwiedzający 
będą w ogóle upominać się o oryginal-
ne eksponaty? Możemy łatwo domy-
ślić się, jakie odpowiedzi byłyby po-
żądane przez twórców „Rzeczy”, któ-
rzy stawiają znak równości pomiędzy 
ekspozycjami a muzealiami. Jednak 
kształt i  jakość przyszłych wystaw za-
leży w równej mierze od błyskotliwo-
ści kuratorów i  potrzeb audytorium. 
Dlatego możliwe, że nasz świat − do 
niedawna zmagający się z e-wyklucze-
niem − nie będzie mógł wykroić zbyt 
dużego kawałka przestrzeni dla osób 
pragnących walczyć z  wykluczeniem 
z „realu”, i tego „realu” pożądających.

Marek Zambrzycki

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Historie	rzeczy	warszawskich	można	poznać	odwiedzając	nie	tylko	siedzibę	główną	Muzeum	Warszawy	(Rynek	Starego	Miasta	28-42,	
wystawa	czynna	od	wtorku	do	niedzieli	w	godz.	10.00	–	19.00),	lecz	również	9	oddziałów	tego	muzeum	rozlokowanych	na	obszarze	
całego	miasta.	wiecej	informacji:	https://www.muzeumwarszawy.pl

Stała	 wystawa	 „Rzeczy	 warszawskie”,	 otwarta	 w	 Muzeum	Warszawy,	 to	
symboliczne	 zwieńczenie	 projektu	 modernizacji	 placówki,	 trwającego	

od	 kilku	 lat.	 Ekspozycja	 składa	 się	 z	 7352	obiektów	 zgromadzonych	w	21	
gabinetach	tematycznych.	Wśród	pokazywanych	przedmiotów	są	oryginalne	
dzieła	sztuki	i	rzeczy	codzienne.

Wystawie	towarzyszy	publikacja	pod	tym	samym	tytułem.	Jest	to	katalog,	
a	 zarazem	uzupełnienie	wystawy.	We	wstępie	 autorstwa	 kuratora,	 Jarosła-
wa	 Trybusia,	 czytamy	m.in.	 „Zdecydowaliśmy, że warto dać 
rzeczom przestrzeń, w której będzie można skupić uwagę tyl-
ko na nich i zadać pytania o to, czym są w muzeum, z takim 
trudem przechowywane, konserwowane i eksponowane”.	Wy-
dawnictwo	zawiera	też	esej	naukowy	Magdaleny	Wróblewskiej	
o	roli	rzeczy	w	muzeach	i	ich	historii	składającej	się	na	dzieje	
miasta	oraz	teksty,	w	których	kuratorzy	wyjaśniają	koncepcje	
poszczególnych	 gabinetów	 i	 opowiadają	 historie	 wybranych	
eksponatów.	

Obiekty	 na	 wystawę	 wybrano	 po	 gruntownym	 przejrzeniu	
zbiorów	muzeum,	liczących	300	tys.	przedmiotów,	i	ulokowano	
w	nowo	otwartych	gabinetach.	Są	to	m.in.	Gabinet	Fotografii	
(zdjęcia	o	tematyce	warszawskiej,	w	tym	autorstwa	Karola	Bey-
era,	Sylwestra	Brauna	„Krisa”	i	Zofii	Chomętowskiej),	Gabinet	
Ubiorów	(zarówno	obiekty	unikatowe,	np.	fragmenty	szat	ksią-

żąt	mazowieckich,	jak	i	liczne	wyroby	pracowni	oraz	warsztatów	związanych	
z	 branżą	 odzieżową),	 Gabinet	 Galanterii	 Patriotycznej	 (obiekty	 pochodzące	
z	 lat	 sześćdziesiątych	 XIX	 w.,	 nawiązujące	 do	 ruchu	 niepodległościowego	
w	Warszawie	 i	 Królestwie	 Polskim,	 pamiątki	walki	 o	 restytucję	 niepodległej	
Polski	w	 latach	pierwszej	wojny	 światowej),	Gabinet	 Relikwii	 (rzeczy	osobi-
ste	będące	świadkami	wyjątkowych	wydarzeń	w	życiu	Warszawy	 i	 jej	miesz-
kańców),	 Gabinet	 Opakowań	 Firm	Warszawskich	 (opakowania	 o	 rozmaitych	

formach,	 wykonane	 z	 różnych	 tworzyw,	 najwięcej	 pochodzi	
z	 dwudziestolecia	 międzywojennego,	 wśród	 nich	 pudełka	 po	
czekoladkach	i	cukierkach,	puszki	po	kawie	i	herbacie,	butelki	
po	 napojach	 alkoholowych,	 opakowania	 po	 kosmetykach,	 le-
kach,	atramencie,	papierosach,	guzikach).

	Fotografie	wybranych	eksponatów	w	katalogu	pokazują	na	
ogół	detale	obiektów.	Widzimy	zróżnicowanie	 faktur,	 rozma-
itość	materiałów,	ślady	ludzkich	rąk,	znaki	pozostawione	przez	
czas.	 Wiele	 przedmiotów	 zaciekawia	 oryginalnością.	 Uwagę	
przyciągają	 m.in.	 osiemnastowieczny	 ceramiczny	 stojak	 do	
wypalania	fajek,	spodek	z	zastawy	hotelu	Bristol	z	autografem	
Picassa,	papierośnica	prezydenta	Warszawy	Stefana	Starzyń-
skiego,	pocztówka	z	portretem	śpiewaczki	Wiktorii	Kaweckiej	
czy	komplet	biżuterii	patriotycznej	z	okresu	żałoby	narodowej	
(1861	r.).

Spotkanie z książką

WARSZAWSKIE	RZECZY	W	MUZEUM
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Migracje twórców, rze-
czy (w  tym dzieł wielu 
dziedzin sztuki), idei, 
pomysłów i  wzorów, 

a  także przebieg oraz rodzaje sieci 
międzyludzkich powiązań (rodzin-
nych, towarzyskich, ekonomicznych, 
intelektualnych, religijnych, politycz-
nych etc.) przyczyniających się do ta-
kich wędrówek to problemy zgłębiane 
od lat w  przestrzeniach sal uniwersy-
teckich, muzealnych i  galeryjnych. 
Temat ten raczej szybko nie straci na 
swojej atrakcyjności, gdyż zjawisko 
przemieszczania się osób i  dóbr, nie-
zależnie od stopnia jego intencyjno-
ści lub przypadkowości, przez stulecia 
było i nadal pozostaje jednym z istot-
nych czynników kształtujących arty-
styczny krajobraz konkretnych środo-
wisk, wspólnot, miast, regionów, kra-
jów. Nie mniej interesujące od prze-
biegu migracji wydają się ich przy-
czyny oraz konsekwencje, w  tym też 
motywacje samych migrantów, przyj-
mowane przez nich strategie służące 
odnalezieniu się w  nowym środowi-
sku, czasem wręcz celowe działania 
autopromocyjne. Czynna w  dniach 
9.10. – 30.12.2018 r. w Muzeum Na-
rodowym we Wrocławiu wystawa 
„Migracje. Sztuka późnogotycka na 
Śląsku” wpisuje się w opisaną tenden-
cję wraz z  jej złożoną problematyką, 

Wystawa „Migracje. Sztuka 
późnogotycka na Śląsku” 
w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu

.........................................................................................................................................
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malarstwa późnogotyckiego na Ślą-
sku, powstałych na gruncie osiągnięć 
twórców z  terenów Niderlandów, 
Nadrenii i  Górnych Niemiec, lecz 
również na zróżnicowanie tych prac. 
Konfrontacja środkowej tablicy „Po-
liptyku św. Barbary” (1447) z zacho-
waną kwaterą nastawy ołtarza głów-
nego kościoła św. Jakuba w Nysie (lata 
pięćdziesiąte XV w.) oraz niewielkich 
rozmiarów obrazami dewocyjnymi 
wyraźnie wskazuje na udział w  ich 
powstawaniu kilku malarzy o  od-
miennej wrażliwości i  innym bagażu 
doświadczeń. 

Do młodszej generacji artystów-
-migrantów aktywnych na Śląsku 
w dobie późnego gotyku i o nadal nie-
ustalonej tożsamości zalicza się twór-
ców pracujących w  warsztatach tzw. 
Mistrza Lat 1486-1487 oraz Mistrza 
Poliptyku z  Gościszowic. Zatrudnie-
ni w tych pracowniach malarze i rzeź-
biarze przybyli na tereny Śląska już 
artystycznie ukształtowani, zapew-
ne w  kręgu norymberskich pracowni 

Hansa Pleydenwurffa (Mistrz Lat 
1486-1487) oraz Michaela Wolge-
muta (Mistrz Poliptyku z  Gościszo-
wic). Po wspólnym wykonaniu malo-
wideł nastawy ołtarza głównego ko-
ścioła NMP na Piasku we Wrocławiu 
(1487), z  których na wystawie pre-
zentowana jest jedna zachowana kwa-
tera, ich drogi rozeszły się. Problem 
aktywności tych dwóch warsztatów 
zasługuje na uwagę z  racji ich noma-
dycznego charakteru oraz doskonałej 
organizacji pracy − za sprawą oparcia 
się na ograniczonej liczbie powtarzal-
nych wzorów i przypuszczalnie dużej 
liczbie współpracowników prowadzi-
ły produkcję niemal seryjną, zaspoka-
jającą popyt wielu kościołów – miej-
skich, wiejskich, klasztornych – za-
równo na Śląsku, jak i poza regionem. 
Na wystawie znalazły się, obok dzieł 
tych warsztatów należących do kolek-
cji muzealnych, również prace na co 
dzień niedostępne widzom i  sprowa-
dzone z wnętrz śląskich kościołów, jak 
tytułowy „Poliptyk z  Gościszowic” 

podejmując zadanie prezentacji wie-
lu znakomitych, choć nie zawsze do-
brze znanych, dzieł z  dziedziny ma-
larstwa, rzeźby, złotnictwa, miniator-
stwa i sztuki druku, powstałych (z kil-
koma wyjątkami) w latach 1440-1520 
za sprawą migrujących twórców, na 
zlecenie fundatorów o  pozaśląskich 
korzeniach (zwłaszcza kupców i  du-
chowieństwa) lub też stanowiących 
przedmiot eksportu bądź importu, 
o  nie zawsze możliwym do prześle-
dzenia przebiegu. 

Najwięcej miejsca na wystawie, 
dosłownie i w przenośni, poświęcono 
aktywności artystów, którzy przybyli 
na Śląsk po uzyskaniu wykształcenia 
daleko poza granicami tego regionu. 
Zgromadzenie w  jednej sali większo-
ści dzieł atrybuowanych pracowni 
bądź kręgowi Wilhelma Kalteysena 
z  Akwizgranu, do niedawna określa-
nego mianem Mistrza Ołtarza św. 
Barbary, pozwala zwrócić uwagę nie 
tylko na artystyczne walory i  pięk-
no prac rozpoczynających historię 

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

1 | Jakob	
Beinhart,	
„Św.	Łukasz	
malujący	Marię”,	
około	1506	r. 
(w	zbiorach	
Muzeum	
Narodowego	
w	Warszawie)

2 | Mistrz	Lat	
1486-1487,	
„Adoracja	
Dzieciątka”,	
1487	r.	 
(w	zbiorach	
Muzeum	
Narodowego	
we	Wrocławiu)

..............................
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elementy jego „eksportowych” i zróż-
nicowanych formalnie nastaw z  Zię-
bic (1505-1506) i Góry (1512), usta-
wiony w  pełnej okazałości „Poliptyk 
z  Czerniny” (1505) oraz epitafium 
Andreasa Behra (1513) autorstwa 
współpracującego z  Beinhartem ano-
nimowego Mistrza Pasji z  Góry, naj-
pewniej wykształconego na terenach 
południowoniemieckich. Co więcej, 
w  wyniku badań prowadzonych do 
katalogu wystawy Romuald Kaczma-
rek zwrócił uwagę na udział Beinhar-
ta w  powstawaniu monumentalnych 
(około 2,5 m wysokości) figur nasta-
wy ołtarza głównego kościoła NMP 
na Piasku we Wrocławiu, również 
obecnych na ekspozycji. 

Kolejnym istotnym wydarzeniem 
w  dziejach późnogotyckiej sztuki na 
Śląsku, obok powstania „Poliptyku 
św. Barbary”, było zamówienie i usta-
wienie w  1462  r. w  kościele św. Elż-
biety we Wrocławiu nastawy ołtarza 
głównego, wykonanej w  norymber-
skim warsztacie Hansa Pleydenwurf-
fa. Dzieło to było drugim, po nasta-
wie fundacji rodziny Imhoff (lata 
pięćdziesiąte XV w.), znanym nam 
do tej pory norymberskim malarskim 
importem obecnym we Wrocławiu 
w XV w., ukazującym nie tylko rozle-
głą sieć kontaktów tutejszego miesz-
czaństwa, lecz również jego ambicje. 
Zarówno jeden z dwóch zachowanych 
fragmentów poliptyku Pleydenwurf-
fa, jak i  tryptyk Imhoffów są obecne 
na wrocławskiej ekspozycji. Towarzy-
szą im dzieła zamawiane przez wro-
cławskich mieszczan obcego pocho-
dzenia – rękopis z  kościoła św. Marii 
Magdaleny ukazujący pierwsze śląskie 
malowane portrety jego fundatorów: 
Lorenza Heugla i  Dawida Jentscha, 
karty z  rękopiśmiennej Legendy o  św. 
Jadwidze fundacji Antona Horniga 
(1451) zestawione z  jej drukowaną 
przez Konrada Baumgartena wersją 
(1504). Wspomniany niemiecki dru-
karz-nomada zagościł we Wrocławiu 
na krótko, jednak wytłoczone w  jego 
nadodrzańskiej oficynie publikacje 
stanowią niewątpliwą ozdobę wysta-
wy. Zestawione są z niepodważalnym 
cymelium – drukiem Statutów syno-
dalnych, które wyszły w 1475 r. spod 

prasy pierwszego aktywnego we Wro-
cławiu drukarza Kaspara Elyana, za-
wierającym pierwsze drukowane tek-
sty w języku polskim. 

Nad wyraz interesującą grupę ślą-
skich migrantów doby późnego go-
tyku na Śląsku stanowili kanonicy 
śląskich kapituł (często potomkowie 
owych kupców-przybyszów) oraz 
trzej wrocławscy biskupi: Rudolf von 
Rüdesheim, Jan Roth i  Jan Turzon. 
Obok upamiętniających kanoników 
epitafiów i  dzieł złotniczych, prezen-
towany jest, po raz pierwszy od dzie-
siątków lat w całości, „Poliptyk Pięciu 
Boleści Marii” (1507) – zamówione 
przez Jana Turzona, zawierające por-
tret fundatora i wykonane w warszta-
cie przybyłych na te tereny twórców 
południowoniemieckich późnogotyc-
kie, choć z  elementami renesansowej 
ornamentyki, retabulum. 

 Niejako pobocznym wątkiem 
wystawy stała się prezentacja kilku 
odmian dzieł określanych wspólnym 
mianem ołtarzy: od niewielkich prze-
nośnych ołtarzyków, przez ołtarz bal-
dachimowy, po różnych rozmiarów 
tryptyki i monumentalne pentaptyki, 

(1505), skrzydła nastawy z Sulechowa 
(obecnie w  kościele św. Wawrzyńca 
w Babimoście, 1499) czy hermy z pre-
delli „Poliptyku Zaśnięcia Marii” ze 
świdnickiej katedry. 

Jeszcze więcej pytań i  problemów 
rodzi działalność jednego z  najważ-
niejszych migrantów we wrocławskim 
cechu malarzy i rzeźbiarzy doby póź-
nego gotyku – przybyłego ze Szwabii 
Jakoba Beinharta (zm. po 1522 r.). Na 
podstawie zachowanych przekazów 
źródłowych wiadomo, że prowadził 
duży warsztat, w  którym wykształci-
ło się ponad 50 twórców, a jego oeu-
vre, zdaniem badaczy, obejmuje wiele 
malowanych i rzeźbionych nastaw oł-
tarzowych oraz pojedynczych drew-
nianych i  kamiennych figur. W  po-
święconej mu sali ukazano różne ob-
licza Jakoba Beinharta. Obok jego 
najlepszych artystycznie kreacji, czyli 
monochromatycznej rzeźbionej kom-
pozycji „Św. Łukasz malujący Marię” 
(około 1506) czy figury św. Katarzy-
ny z  wrocławskiego klasztoru domi-
nikanek, zaprezentowane zostaną 4

3
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powstające w  warsztatach migrantów 
i  na zlecenie migrantów. Starano się, 
m.in. za pośrednictwem dostępnych 
dla zwiedzających miniaturowych 
modeli, zwrócić uwagę na ich wielo-
warstwową strukturę o  ruchomych 
elementach, a także mechanikę dzia-
łania. W  niektórych wypadkach, jak 
już wspomniano, przedsięwzięcie to 
stało się okazją do scalenia ich rozpro-
szonych między różne kolekcje mu-
zealne elementów, a także przedsta-
wienia szerszej publiczności wysokiej 
klasy dzieł przechowywanych w trud-
no dostępnych na co dzień kościołach 
regionu. 

Wystawa zorganizowana przez 
Muzeum Narodowe we Wrocła-
wiu z  pewnością nie wyczerpu-
je złożoności problemu migracji 
w  późnogotyckiej sztuce na Śląsku. 

W  towarzyszącym jej katalogu, obok 
wielu nowych ustaleń, zawarto też 
opis zjawisk wymagających w  przy-
szłości pogłębienia, rozszerzenia i być 
może zobrazowania za pośrednic-
twem kolejnej wystawy. Niemniej jed-
nak obecna sumuje stan naszej wie-
dzy, a także podkreśla bogactwo dzie-
dzictwa tego regionu, stworzonego za 
sprawą migrantów i dla migrantów. 

Zorganizowanie wystawy było 
bardzo skomplikowanym i  trud-
nym przedsięwzięciem, wiążącym się 
z ogromnym wysiłkiem wielu działów 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 
Wystawa, zrealizowana w ramach ob-
chodów stulecia odzyskania niepodle-
głości, dofinansowana została ze środ-
ków Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego.

Agnieszka Patała

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

3 | Oswald	Rothe,	„Relikwiarz	ręki	św.	Jana	
Chrzciciela”,	1512	r. 
(w	katedrze	św.	Jana	Chrzciciela	we	Wrocławiu)

4 | Warsztat	śląski,	„Św.	Helena”,	fragment	
predelli	nastawy	ze	Świdnicy,	1492	r.	 
(w	katedrze	św.	św.	Stanisława	i	Wacława	
w	Świdnicy)

5 | Mistrz	Poliptyku	z	Gościszowic,	scena	
z	legendy	o	św.	Katarzynie,	1505	r. 
(w	kościele	św.	Katarzyny	w	Gościszowicach)

6 | Wilhelm	Kalteysen	von	Oche,	„Nawrócenie	
Hermogenesa”,	kwatera	dawnego	ołtarza	
głównego	kościoła	św.	Jakuba	w	Nysie,	lata	
pięćdziesiąte	XV	w. 
(w	zbiorach	Muzeum	Archidiecezjalnego	we	
Wrocławiu)

(zdjęcia: 1 – Piotr Ligier, 2-6 – Arkadiusz Podstawka)

................................................................................
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często	 wyjątkowo	 spektakular-
ne.	W	tekstach	opisujących	każ-
dy	 z	 obiektów	 znajdziemy	 cie-
kawe	 informacje	 dotyczące	 ich	
historii,	 architektury,	 a	 także	
problemów	 konserwatorskich,	
z	 jakimi	musieli	zmierzyć	się	ich	
właściciele	 podczas	 remontów.	
Zawarte	 na	 końcu	 zestawienie	
stanowi	wykaz	wszystkich	dotacji	
udzielonych	w	latach	2007-2018	
przez	 Miasto	 Stołeczne	 Warsza-
wa	na	prace	przy	zabytkach.

Publikacja	 nie	 tylko	 po-
twierdza,	 że	 system	 udzielania	
dotacji	 na	 remont	 zabytków	
przez	Miasto	Stołeczne	Warsza-
wa	 działa	 skutecznie	 i	 pozwa-
la	 przywracać	 piękno	 zabytków	
stolicy.	 Jest	 także	 znakomitym	
przewodnikiem	 prezentującym	
ogromną	 różnorodność	 war-
szawskiego	 dziedzictwa	 archi-
tektonicznego.

□

W październiku	 br.	 ukazała	 się	publikacja	 Warszawskie kon-
serwacje 2007-2018,	 w	 której 
Miasto	Stołeczne	Warszawa przed-
stawiło	 wybór	 reprezentacyjnych	
obiektów	zabytkowych	poddanych	
pracom	 remontowym	 i	 konserwa-
torskim	 we	 wskazanym	 okresie.	
Wspólnym	mianownikiem	dla	pre-
zentowanych	zabytków	jest	wspar-
cie	finansowe	udzielone	z	budżetu	
Miasta	 Stołecznego	 Warszawy	 na	
przeprowadzone	prace.

Na	 wstępie	 wyjaśnione	 zo-
stały	 ogólne	 zasady	 udzielania	
dotacji,	 pomocne	 dla	 potencjal-
nych	 przyszłych	 beneficjentów	
dotacji.	W	kolejnych	rozdziałach	
zaprezentowano	 katalog	 wybra-
nych	 obiektów,	 przypisanych	 do	
kategorii:	 architektura	mieszka-
niowa,	 obiekty	 sakralne,	 cmen-
tarze	 i	 inne	 obiekty.	 Bogaty	
zbiór	 fotografii	 pozwala	 ocenić	
efekty	 przeprowadzonych	 prac,	

Warszawskie konserwacje 2007-2018

ROZMAITOŚCI

W	2017	 i	 2018	 r.	 nakładem	Muzeum	Narodowego	w	Warszawie	 ukazały	się	książki	autorstwa	Ryszarda	Bobrowa,	kuratora	Zbiorów	Sztuki	Zdob-
niczej	MNW,	zatytułowane Złotnicy i jubilerzy prowincji Królestwa Polskiego 
(2017)	i	Warszawscy złotnicy, jubilerzy, grawerzy i kupcy wyrobów kruszco-
wych w XIX wieku (2018).	Są	to	pozycje	słownikowe,	obowiązkowe	dla	an-
tykwariuszy	oraz	miłośników	i	kolekcjonerów	wyrobów	złotniczych;	ta	druga	
publikacja	zainteresuje	też	varsavianistów.	

Materiał	do	książek	został	opracowany	na	podstawie	zachowanych	archi-
waliów,	a	także	wieloletnich	kwerend	publikacji	prasowych	i	książkowych.	

W	publikacji	Złotnicy i jubilerzy prowincji Królestwa Polskiego uwzględnieni	
zostali	złotnicy	działający	na	terenach	miast	wchodzących	w	skład	Królestwa	Pol-
skiego	od	początku	XIX	w.	do	1914	r.;	w	dodatkowym	rozdziale	opisano	złotników	
działających	w	nieustalonych	ośrodkach	Królestwa	Polskiego.	Wielu	miejscowości	
nie	wymieniono	z	powodu	braku	źródeł.	W	opracowaniu	znaleźli	się	nie	tylko	złot-
nicy	samodzielni,	ale	 też	czeladnicy	 i	uczniowie,	nie	 tylko	
złotnicy	i	jubilerzy,	ale	także	grawerzy,	brązownicy,	kupcy,	
zegarmistrzowie	–	wszyscy,	którzy	zgodnie	z	obowiązujący-
mi	przepisami	mieli	obowiązek	zapisywania	się	do	probierni.	
Noty	słownikowe	zostały	uporządkowane	alfabetycznie	we-
dług	nazw	miejscowości,	a	w	ich	obrębie	–	według	nazwisk	
przedstawianych	osób	i	zawierają	ich	podstawowe	dane	bio-
graficzne	oraz	bibliografię.

Cennym	 uzupełnieniem	 opracowania	 są	 fotografie	
obiektów	oraz	indeks	złotników	i	znaków	złotniczych.

Zakres	 chronologiczny	 kolejnej	 książki	 −	 Warszawscy 
złotnicy, jubilerzy, grawerzy i kupcy wyrobów kruszcowych 

w XIX wieku	jest	nieco	szerszy	niż	podane	w	tytule	XIX	stulecie,	obejmuje	okres	
od	początku	XIX	w.	do	wybuchu	pierwszej	wojny	światowej.	Wymienieni	tu	zosta-
li	złotnicy,	jubilerzy,	grawerzy	i	kupcy	wyrobów	kruszcowych,	zaczynający	pracę	
jeszcze	w	okresie	stanisławowskim,	a	działający	w	Warszawie	w	pierwszej	i	drugiej	
połowie	XIX	w.	i	w	okresie	tuż	przed	wybuchem	pierwszej	wojny	światowej.

W	pracy	 nad	 książką	 uwzględnione	 zostały	 dodatkowo	archiwalia	 prze-
chowywane	 w	 Archiwum	 Głównym	 Akt	 Dawnych,	 Archiwum	 Państwowym,	
dziewiętnastowieczna	prasa,	księgi	adresowe	i	kalendarze.	

Ryszard	Bobrow	skupił	się	na	Warszawie,	ponieważ	stolica	Królestwa	Pol-
skiego	była	w	XIX	w.	bardzo	dużym	ośrodkiem	jubilersko-złotniczym	i	wielkim	
rynkiem	pracy.	Przybywało	tu	wielu	rzemieślników	z	innych	miast	Królestwa;	
szacuje	się,	że	spoza	Warszawy	pochodziła	przynajmniej	połowa	złotniczo-ju-
bilerskiej	grupy	zawodowej.	W	pierwszej	połowie	XIX	w.	warszawski	ośrodek	
jubilersko-złotniczy	 był	 samowystarczalny,	 stołeczne	warsztaty	 zaspokajały	

cały	popyt	na	wyroby	tej	branży.	
Noty	 słownikowe,	 zawierające	 podstawowe	 dane	

biograficzne	i	bibliografię,	uporządkowane	zostały	alfa-
betycznie	według	nazwisk	przedstawianych	osób	–	spis	
otwiera	złotnik	Dawid	Abramowicz,	a	kończy	czeladnik	
złotniczy	Jan	Żychliński.	Oddzielnie	przedstawiono	mo-
nogramy	 złotników	 nieokreślonych.	 Słownik	 uzupeł-
niają	zdjęcia	obiektów	 i	 ich	detali	oraz	 indeks	znaków	
złotniczych.

Korzystanie	 z	 obu	 publikacji	 ułatwia	 ich	 poręczny,	
przewodnikowy	format,	czytelny	układ	tekstu	i	ciekawa	
szata	graficzna.

Spotkanie z książką

O	ZŁOTNIKACH,	JUBILERACH	I	GRAWERACH
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znanych	 lub	 zapomnianych	 po-
staci,	 które	 organiczną	 pracą	
podtrzymywały	 chęci	 i	 dążenia	
niepodległościowe.

Europejskie	 Dni	 Dziedzictwa	
to	największy	w	Europie	projekt	
społeczno-edukacyjny,	 a	 także	

najważniejsze	 święto	 zabytków	
kultury	 Starego	 Kontynentu.	
Celem	EDD	 jest	 edukacja	histo-
ryczna	 i	 kulturalna,	 promowa-
nie	 różnorodności	 regionalne-
go	 dziedzictwa	 kulturowego,	
podkreślenie	 wspólnych	 korzeni	

kultury	europejskiej	oraz	propa-
gowanie	dialogu	międzykulturo-
wego.	

Europejskie	 Dni	 Dziedzictwa	
w	 Polsce	 od	 lat	 gromadzą	 co-
raz	 więcej	 uczestników,	 którzy	
w	 trakcie	 drugiego	 i	 trzeciego	
weekendu	 września	mają	możli-
wość	poznawać	lokalne	dziedzic-
two	 materialne	 i	 niematerialne.	
Organizatorzy	 Europejskich	 Dni	
Dziedzictwa	 zapewniają	 bez-
płatny	dostęp	do	zabytków	 i	 in-
nych	obiektów	kultury:	muzeów,	
skansenów,	parków,	ogrodów,	do	
których	wstęp	wiąże	 się	 z	 opła-
tami,	lub	które	w	innym	czasie	są	
niedostępne	 dla	 zwiedzających.	
Proponują	 także	 wiele	 takich	
atrakcji,	 jak:	koncerty,	wystawy,	
festyny	 historyczne,	 prezenta-
cje	ginących	zawodów,	wykłady,	
kiermasze	 wyrobów	 artystycz-
nych	 i	 rzemieślniczych,	 zachę-
cają	 do	 obcowania	 z	 kulturą	
i	 zabytkami,	popularyzują	wśród	
społeczeństwa	regionalne	trady-
cje	i	zwyczaje.

Ogólnopolskim	 koordyna-
torem	 Europejskich	 Dni	 Dzie-
dzictwa	 jest	 Narodowy	 Instytut	
Dziedzictwa.	Tegoroczną	edycję	
EDD	 wspierał	 program	 Niepod-
legła.

□

Ponad	 1900	 wydarzeń,	 set-
ki	 godzin	 spotkań	 z	 kulturą	

i	 dziedzictwem,	 tysiące	 osób	 –	
tak	 w	 skrócie	 można	 podsumo-
wać	26.	edycję	Europejskich	Dni	
Dziedzictwa,	 która	 w	 tym	 roku	
swoją	inaugurację	miała	7	wrze-
śnia	 w	 Oleśnie	 (woj.	 opolskie).	
Samo	 miasto	 z	 okazji	 rozpo-
częcia	 największego	 święta	 za-
bytków	 przygotowało	 ponad	 20	
wydarzeń	 –	 występów	 lokalnych	
zespołów,	wystawy,	spacery,	gry	
miejskie	 czy	 narodowe	 czytanie	
Przedwiośnia	 Stefana	 Żerom-
skiego.

W	 tym	 roku,	 z	 okazji	 jubi-
leuszu	 odzyskania	 przez	 Pol-
skę	 niepodległości,	 motywem	
przewodnim	 EDD	 było	 hasło	
„Niepodległa	 dla	 wszystkich”.	
W	związku	 z	 tym	mottem	wiele	
imprez	 organizowanych	 w	 ca-
łym	 kraju	 odnosiło	 się	 do	 wy-
darzeń	 roku	 1918,	 a	 także	 do	
postaci,	które	miały	swój	wkład	
w	 odzyskanie	 niepodległości	 –	
bohaterów	 najważniejszych,	 jak	
Józef	 Piłsudski,	 ale	 też	 mało	

Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 w Polsce
..........................

1 |	Obchody	
tegorocznych	
Europejskich	
Dni	Dziedzictwa	
w	Polsce	
zainaugurowane	
w	Oleśnie

2 |	Jedną	
z	atrakcji	EDD	
2018	było	
zwiedzanie	
renesansowego	
zamku	książąt	
opolskich	
w	Niemodlinie

(zdjęcia: Sławomir 
Mielnik)

..........................
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miejsc	 cmentarzy	 żydowskich	
na	 terenie	 RP”,	 który	 zakła-
da	 identyfikację	 i	 ujednolicenie	
oznakowania	 cmentarzy	 żydow-
skich	 na	 terenie	 Polski.	 Program	
poprzedziły	 wielomiesięczne	

prace	 terenowe	 pracowników	
Narodowego	 Instytutu	 Dzie-
dzictwa,	 a	 także	 wielostronny	
dialog	 z	 przedstawicielami	 spo-
łeczności	żydowskiej	oraz	podmio-
tami	zaangażowanymi	w	ochronę	

dziedzictwa	 żydowskiego	 w	 Pol-
sce.	W	pierwszej,	pilotażowej	ak-
cji	przeprowadzonej	w	listopadzie	
2018	 r.	 oznakowano	 cmentarze	
w	Broku,	Górze	Kalwarii,	Lublinie,	
Siedlcach,	 Tykocinie	 i	w	Warsza-
wie	 na	 Woli.	 Cmentarze	 zostały	
oznakowane	 według	 jednolitego	
znaku	 graficznego,	 który	 został	
specjalnie	zaprojektowany	na	po-
trzeby	nowego	programu.

W	 Polsce	 znajduje	 się	 oko-
ło	 1200	 cmentarzy	 żydowskich.	
Różny	 stan	 zachowania,	 niejed-
norodna	 ochrona,	 skompliko-
wany	 stan	 prawny	 i	 nierówno-
mierny	 poziom	 opieki	 powodują	
konieczność	 usystematyzowania	
oznakowania	 cmentarzy	 żydow-
skich	i	ich	granic.

Projekt	realizowany	jest	przez	
Departament	 Ochrony	 Zabyt-
ków	 MKiDN,	 Narodowy	 Instytut	
Dziedzictwa,	 Związek	 Gmin	 Wy-
znaniowych	 Żydowskich	 w	 RP,	
Żydowski	 Instytut	 Historyczny,	
Fundację	 Ochrony	 Dziedzictwa	
Żydowskiego,	 Muzeum	 Histo-
rii	 Żydów	 Polskich	 POLIN,	 Wo-
jewódzkich	 Konserwatorów	 Za-
bytków,	a	także	w	porozumieniu	
z	lokalną	społecznością.

□

Profesor	 Magdalena	 Gawin,	
podsekretarz	stanu	w	Minister-

stwie	Kultury	i	Dziedzictwa	Naro-
dowego,	 Generalny	 Konserwator	
Zabytków,	 rozpoczęła	 pilotażowy	
program	 „Projekt	 oznakowania	

Nowy projekt Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

ROZMAITOŚCI

Opublikowana	w	br.	przez	Naczelną	Dyrekcję	Archiwów	Państwowych	książ-
ka	Henryk Bukowski. Wspomnienia powstańca styczniowego	ukazała	się	

dzięki	współpracy	z	Fundacją	Rodzinną	Blochów	w	Nowym	Jorku.	Podstawo-
wym	 celem	 Fundacji,	 działającej	 od	 2006	 r.,	 jest	 restytucja	 polskich	 dzieł	
sztuki	 lub	 przedmiotów	 związanych	 z	 polskim	 dziedzictwem	 kulturowym,	
utraconych	po	pierwszym	rozbiorze	Polski.	

Pamiętnik	 uczestnika	 powstania	 styczniowego	 Henryka	 Bukowskiego	
(1839-1900),	 wielkiego	 patrioty,	 antykwariusza	 i	 darczyńcy,	 został	 zaku-
piony	10	lat	temu	w	Paryżu	od	potomków	rodziny	Henryka	Gierszyńskiego,	
którego	żona	była	siostrą	Bukowskiego.	

Po	klęsce	powstania	styczniowego	Bukowski	podjął	decyzję	o	emigracji.	
Po	 krótkim	 pobycie	w	 Kopenhadze	 osiadł	w	 Szwecji.	 Po	 kilku	 latach,	 jako	
właściciel	antykwariatu,	trafił	do	grona	śmietanki	towarzyskiej	
kraju.	 Swój	 lokal	 udostępniał	 na	 wystawy,	 a	 dochód	 z	 nich	
przeznaczał	 na	 wsparcie	 Uniwersytetu	 Sztokholmskiego	 czy	
Muzeum	Nordyckiego,	którego	był	współzałożycielem.	W	cią-
gu	niemal	40	lat	stał	się	jednym	z	największych	kolekcjonerów,	
właścicielem	m.in.	zbioru	sztychów	i	rycin	siedemnastowiecz-
nego	rytownika	Jeremiasza	Falcka	oraz		osiemnastowiecznego	
rysownika	Daniela	Chodowieckiego.	Szczególną	opieką	otoczył	
Bukowski	Muzeum	Narodowe	Polskie	w	szwajcarskim	Rapper-
swilu,	 dokąd	 często	 jeździł.	 Wspierał	 finansowo	 konserwację	
muzeum,	przekazywał	doń	wiele	eksponatów	ze	swojej	kolek-
cji,	zasiadał	w	radzie	zarządzającej	instytucją.	Związki	Bukow-
skiego	z	Muzeum	w	Rapperswilu	były	tak	silne,	że	został	pocho-

wany	na	miejscowym	cmentarzu	obok	założyciela	muzeum,	hr.	Władysława	
Platera.

Pamiętnik,	poprzedzony	obszernym	życiorysem	Bukowskiego	(opracowa-
nym	przez	Dorotę	Lewandowską),	skierowany	jest	do	dowódcy	powstańca,	
pułkownika	Bolesława	Dłuskiego,	 z	 prośbą	o	przekazanie	wspomnień	 cór-
ce	Bukowskiego	po	 jego	śmierci.	Liczący	41	stron	pamiętnik	został	spisa-
ny	w	1894	r.	Wspomnienia	zaczynają	się	od	klęski	w	starciu	pod	Pojurzem	
w	pow.	rosieńskim	30	czerwca	1863	r.	(Bukowski	został	wtedy	ranny)	i	roz-
stania	z	Naczelnikiem	(tak	nazywa	swego	dowódcę	Bolesława	Dłuskiego).	
Jak	na	tego	typu	publikacje	przystało,	pełen	emocjonalnych	opisów	tekst,	
nazwany	przez	Bukowskiego	„spowiedzią”,	przenosi	czytelnika	w	czas	krwa-
wych	potyczek,	bitewnych	epizodów,	ale	 i	 powstańczych	przyjaźni,	przed-

stawione	są	tu	też	dramatyczne	okoliczności	ucieczki	z	kraju	
po	klęsce	powstania.

W	publikacji,	oprócz	biografii	powstańca	i	jego	pamiętnika,	
zamieszczono	list	Henryka	Bukowskiego	do	siostry	Marii	z	Bu-
kowskich	Gierszyńskiej,	napisany	8	lutego	1883	r.	w	Sztokhol-
mie,	będący	swoistym	aneksem	do	wspomnień	powstańca.	List	
przynosi	więcej	informacji	o	stosunkach	rodzinnych	i	kondycji	
majątkowej	pozostałej	w	kraju	rodziny.	

Publikację	 ilustrują	 zdjęcia	 ze	 zbiorów	Fundacji	 Rodzinnej	
Blochów	w	Nowym	 Jorku	 i	 Biblioteki	Narodowej.	 Książka	 jest	
starannie	wydana,	zwraca	uwagę	płócienna	oprawa	z	 tłoczo-
nymi	napisami	i	ornamentami.	Na	końcu	znajduje	się	obszerna	
bibliografia,	podzielona	na	prasę,	opracowania	i	artykuły.

Spotkanie z książką

WSPOMNIENIA	POWSTAŃCA	STYCZNIOWEGO

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

|	Brama	główna	
cmentarza	żydowskiego	
na	warszawskim	Bródnie

........................................
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łatwa.	 Światowy	 kryzys	 ekono-
miczny	 z	 1929	 r.	 też	 wpłynął	
pośrednio	 na	 działania	 także	
tej	 sfery	 publicznej.	 Budowanie	
struktur	 organizacyjnych,	 zaple-
cza	 badawczego,	 działań	 kon-
serwatorskich	 i	 inwentaryzacji	
zabytków	nie	było	zatem	proste.	
A	jednak	dorobek	polskiego	kon-
serwatorstwa	z	20-lecia	między-
wojennego	 XX	 w.	 jest	 znaczący.	
Bez	 niego	 nie	 byłaby	 możliwa	
kolejna	odbudowa	służb	ochrony	
zabytków	po	1945	r.

O	 budowaniu	 zrębów	 i	 dzia-
łaniu	 służb	 ochrony	 zabyt-
ków	 od	 1918	 do	 1939	 r.	 mówi	
książka	 Służby konserwatorskie 
w 20-leciu międzywojennym. 
Narodziny, organizacja, działal-
ność. W 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości.	 Z	 racji	 tego,	 że	
została	przygotowana	przez	Biu-
ro	 Stołecznego	 Konserwatora	
Zabytków,	 zaczyna	 się	 i	 skupia	
na	 ośrodku	 warszawskim.	 Było	
jednak	 oczywiste,	 że	 należy	 ten	
okręg	 konserwatorski	 pokazać	
na	tle	innych,	mających	odmien-
ne	 doświadczenia	 wynikające	
z	podziału	kraju	na	zabory.	Stąd	
prezentacja	 Krakowa,	 Poznania	
i	 Torunia	 oraz	 Wilna.	 Dopiero	
to	 tło	 porównawcze	 innych	 re-
gionów	pokazuje	 całą	 złożoność	
problemu	tworzenia	i	pracy	służb	
konserwatorskich	 w	 tamtym	
okresie.	I	choć	istnieje	wiele	róż-
nych	 artykułów	 i	 książek	 przed-
stawiających	 tę	 problematykę	
w	 różnym	 kontekście	 i	 omówie-
niu,	 to	 zaprezentowane	 artyku-
ły	 wybitnych	 znawców	 tematyki	
są	 świetnym	 wkładem	 w	 bada-
nie	 konserwatorstwa	 polskiego,	
właśnie	 w	 100-lecie	 odzyskania	
przez	Polskę	niepodległości.

Publikacja	 przygotowana	 zo-
stała	 w	 związku	 z	 konferencją	
Biura	Stołecznego	Konserwatora	
Zabytków,	która	pod	tym	samym	
tytułem	odbyła	się	w	Warszawie	
22	listopada	br.

Karol	Guttmejer

Niepodległość	Polski	w	1918	r.	
nie	 przyszła	 znienacka,	 nie-

oczekiwanie.	 Była	 wynikiem	 nie	
tylko	 upadku	 rozbiorców,	 ale	
także	 znaczącego	 wysiłku	 na-
rodu,	 jego	 pamięci	 i	 pielęgnacji	
tradycji.	Służby	konserwatorskie	
w	 Niepodległej	 nie	 musiały	 po-
wstawać	z	niebytu.	Owszem,	we	
wszystkich	 zaborach	 były	 urzę-
dowe	organy	ochrony	zabytków,	
ale	w	praktyce	pomijały	 i	 baga-
telizowały	 polskie	 dziedzictwo.	
Natomiast	 w	 każdym	 zaborze	
istniały	polskie	organizacje	 spo-
łeczne,	 które	 postawiły	 sobie	
za	 cel	 ochronę	 i	 dokumentację	
tego	 dziedzictwa.	 I	 to	 głównie	
z	 ich	 kręgu	 wyłoniły	 się	 inicja-
tywy,	a	przede	wszystkim	osoby,	
które	podjęły	już	podczas	pierw-
szej	 wojny	 światowej	 konkret-
ne	 działania.	 Dlatego	 wydanie	
przez	 Radę	 Regencyjną	 dekretu	
o	 opiece	 nad	 zabytkami	 kultury	
i	 sztuki	 w	 dniu	 31	 października	

1918	r.,	a	więc	przed	oficjalnym	
ogłoszeniem	niepodległości,	 nie	
zaskakuje.

Organizacja	 konserwator-
stwa	od	1918	r.	w	kraju	wynisz-
czonym	 totalną	 wojną,	 w	 kraju	
wymagającym	 scalenia	 trzech	
terytoriów	 o	 odmiennej	 gospo-
darce	 i	 administracji	 wcześniej-
szego	okupanta,	w	kraju,	które-
mu	 przyszło	 jeszcze	 do	 1921	 r.	
walczyć	o	swoje	granice,	nie	była	

Służby konserwatorskie  
w 20-leciu międzywojennym

ROZMAITOŚCI
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drówką po powojennej historii Polski.
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Mitiurin oparł swoją pracę na różnorodnych materiałach źródłowych 
i literaturze przedmiotu, wykorzystał ponad 100 wydawnictw źródłowych 
(niektóre z nich kilkutomowe). Autor przestudiował odpowiednie materiały 
znajdujące się w słynnym zespole Paskiewicza w Rosyjskim Państwowym 
Historycznym Archiwum (RGIA) w Petersburgu. Jest to ogromny zespół, 
praktycznie niewykorzystywany przez polskich historyków.

prof. dr hab. Wiesław Caban,  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Mimo że stosunki polsko-rosyjskie w ostatnich wiekach obfitowały 
w dramatyczne chwile, to poświęcona temu literatura wydawana nad 
Wisłą jest dość uboga. Bynajmniej nie liczbą tytułów, a perspektywą, 
często zawężoną do wolnościowych aspiracji narodu polskiego. 
Wobec czego teksty autorów przedstawiające odmienne paradygmaty 
wzbudzają spore zainteresowanie, ba, nawet burzliwe kontrowersje. Taką 
inspirującą rolę może odegrać tłumaczenie na język polski książki Dmitrija 
W. Mitiurina pt. Feldmarszałek Paskiewicz. Historia kariery idealnej.

Andrzej Buczyński, Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski

Na publikację złożyły się wywiady z absolwentami Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie z różnych  
lat powojennych – z ludźmi wybitnymi, którzy osiągnęli sukces,  
zdobyli prestiż i uznanie, nierzadko sławę. Wśród nich są:  
prof. Andrzej Kułakowski, Agnieszka Holland, Magdalena Środa,  
bp Michał Janocha, Wojciech Eichelberger, Daniel Olbrychski... 
Książka dokumentuje wkład pedagogów i absolwentów Batorego 
we współczesne, najnowsze dzieje polskiej nauki, kultury, życia 
umysłowego, a nawet religijnego, w kształtowanie postaw 
społecznych. 

Od wydawcy 

Niniejsza książka jest rodzajem podróży po osobistych przeżyciach 
i doświadczeniach znanych absolwentów Batorego, którzy z okazji 
jubileuszu ich szkoły zechcieli podzielić się swymi wspomnieniami 
z obecnymi uczniami szkoły. Zapisy tych międzypokoleniowych 
spotkań są również swoistą wędrówką po powojennej historii 
Polski.

Jerzy S. Majewski

...pytajcie w dobrych księgarniach...
Książki można zamawiać również w redakcji  

tel. 22 741 01 30
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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:

Maria	Pietras	z	Wadowic	Górnych	–	Małgorzata	Korżel-Kraśna, Rewolucja w sypialni. Łóżka w XIX 
wieku,	katalog	wystawy,	wyd.	Muzeum	Narodowe	we	Wrocławiu,	Wrocław	2018
Marta	Woźniak	z	Żyrzyna	–	Jan Zachwatowicz 1900-1983. Architekt,	wyd.	Zamek	Królewski	w	War-
szawie,	Warszawa	2013
Ewa	Inglot	z	Rzeszowa	–	Katarzyna	Madoń-Mitzner,	Krzysztof	Wójcik,	Świat na zdjęciach Władysława 
Sławnego. Warszawa, Polska, Europa w latach 50.,	wyd.	Dom	Spotkań	z	Historią,	Warszawa	2012
Marcin	Niekurzak	z	Mielca	–	Powojenna metaloplastyka. Element „genius loci” ośrodków staromiej-
skich,	wyd.	Miasto	Stołeczne	Warszawa,	Warszawa	2018
Stołeczny	Oddział	Wojskowy	PTTK	–	Józef Brandt 1841-1915,	katalog	wystawy,	wyd.	Muzeum	Na-
rodowe	w	Warszawie,	Warszawa	2018

IKONOGRAFIA	ULIC	
KRAKOWA

W	Pracowni	 Ikonografii	 Krakowa	 w	 krakowskim	Muzeum	 Narodowym	 gromadzi	 się,	 udostęp-
nia	 i	 opracowuje	 naukowo	 widoki	 Krakowa,	 które	
powstały	 przed	 1918	 r.	 Ewidencjonowane	 są	 tutaj	
wszystkie	źródła	ikonograficzne	dotyczące	Krakowa,	
niezależnie	od	 ich	poziomu	artystycznego	–	obrazy	
olejne,	 akwarele,	 grafiki,	 rysunki	 i	 fotografie.	 Po-
chodzą	 one	 ze	 zbiorów	 publicznych,	 prywatnych,	
wydawnictw,	 portali	 internetowych.	 Na	 podstawie	
tego	materiału	opracowywany	jest	od	1998	r.	jedy-
ny	 w	 Polsce	 systematyczny	 katalog	 ikonograficzny	
miasta	–	Katalog Widoków Krakowa.	 Kolejne	 tomy	
katalogu	–	piąty	(2016)	i	szósty	(2018),	prezentują	
dawną	ikonografię	krakowskiego	Śródmieścia.		

Tom	piąty,	 zatytułowany	 Ikonografia ulic Brac-
kiej, Wiślnej, Olszewskiego, Gołębiej, Św. Anny 
i Jagiellońskiej wraz z gmachem Collegium Maius 
w Krakowie	 opracowany	 został	 przez	 Iwonę	Kęder,	
Waldemara	Komorowskiego	i	Agnieszkę	Bromboszcz.	
Publikacja	 zawiera	 dawną	 ikonografię	 południowo-
-zachodniej	części	Śródmieścia,	w	której	usytuowany	
jest	kwartał	uniwersytecki.	Na	420	zebranych	obra-

zach,	 rysunkach,	 gra-
fikach	 i	 archiwalnych	
fotografiach,	 pocho-
dzących	 z	 XVII-XX	 w.,	
możemy	 prześledzić	
zmiany,	 jakie	 dokony-
wały	 się	 w	 zabudowie	
tego	 obszaru.	 Wyróż-
niają	się	tu	widoki	bu-
dowli	 uniwersyteckich,	
w	 tym	 przede	 wszyst-

kim	 Collegium	Maius,	 Collegium	 Novum,	 Kolegium	
Nowodworskiego,	 czy	 akademickiej	 kolegiaty	 św.	
Anny.	 Znajdziemy	 też	 przedstawienia	 niezachowa-
nych	 do	 naszych	 czasów	 skromnych	 średniowiecz-
nych	burs	dla	scholarów,	gmachów	budowanych	dla	
uniwersytetu	w	XVIII	i	XIX	w.,	a	także	mieszczańskiej	
zabudowy	mieszkalnej.	

Tom	 szósty	 katalogu,	 Ikonografia ulic Szewskiej 
i Szczepańskiej, placu Szczepańskiego, ulic Refor-
mackiej i Sławkowskiej oraz zachodnich odcinków 
ulic Św. Marka i Pijarskiej w Krakowie,	 opracowany	
został	przez	 Iwonę	Kęder,	Waldemara	Komorowskie-
go	 i	 Mateusza	 Łepkowskiego.	 Publikacja	 prezentuje	
470	 widoków	 zachodniej	 i	 północno-zachodniej	
części	 Śródmieścia,	 powstałych	 w	 okresie	 od	 końca	
XVI	do	początku	XX	w.	 Ikonografia	 terenu	będącego	
przedmiotem	 opracowania	 w	 tym	 tomie	 dokumen-
tuje	architekturę	i	wnętrza	służące	różnym	aspektom	
życia	krakowian.	Widzimy	tu	kościoły	św.	Kazimierza	
i	 św.	Marka,	 	mieszczańskie	kamienice,	hotele	Saski	
i	Grand,	eleganckie	sklepy	i	chłopskie	furmanki	zjeż-
dżające	w	dni	targowe	na	pl.	Szczepański.	Wiele	wi-
doków	 przedstawia	 gmachy	 Akademii	 Umiejętności,	
Powiatowej	Kasy	Oszczędności,	Starego	Teatru	czy	Pa-
łacu	Sztuki	(Towarzystwa	Przyjaciół	Sztuk	Pięknych).	
Ikonografia	 Starego	 Teatru	 pokazuje	 istotne	 zmiany	
w	jego	wyglądzie	i	dekoracji,	a	zdjęcia	wnętrz	Pałacu	
Sztuki,	wykonane	w	czasie	30	wystaw,	które	odbyły	
się	w	jego	salach	w	latach	1901-1917,	stanowią	swo-
istą	kronikę	życia	artystycznego	ówczesnego	Krakowa.	

Oba	 obszerne	 tomy	 (każdy	 ma	 ponad	 600	
stron)	zawierają	ponadto	przegląd	 twórców	wido-
ków	miasta	i	indeks	ich	nazwisk	(są	wśród	nich	ma-
larze,	graficy,	 rysownicy,	 fotografowie,	architekci,	
a	 nawet	 złotnik),	 historię	 układu	 przestrzennego	
omawianego	terenu	i	jego	głównych	budowli,	opis	
przemian	ulic	i	ważniejszych	budowli	na	podstawie	
zamieszczonych	widoków,	plany	miasta	i	bibliogra-
fię.	Tom	szósty	utrwalony	został	ponadto	na	dołą-
czonej	płycie	CD.	

Spotkanie z książką
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Napublikację złożyły sięwywiady z absolwentamiGimnazjum
i LiceumOgólnokształcącego im. StefanaBatoregowWarsza-
wie z różnych lat powojennych – z ludźmi wybitnymi, którzy
osiągnęli sukces, zdobyli prestiż i uznanie, nierzadko sławę.
Książka dokumentujewkład pedagogów i absolwentówBato-
rego we współczesne, najnowsze dzieje polskiej nauki, kultu-
ry, życia umysłowego, a nawet religijnego, w kształtowanie
postaw społecznych.

ZEWSTĘPUODWYDAWCY

Niniejsza książka jest rodzajem podróży po osobistych prze-
życiach i doświadczeniach znanych absolwentów Batorego,
którzy z okazji jubileuszu ich szkoły zechcieli podzielić się
swymi wspomnieniami z obecnymi uczniami liceum. Zapisy
tych międzypokoleniowych spotkań są również swoistą wę-
drówką po powojennej historii Polski.

JERZY S. MAJEWSKI

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

PATRONATMEDIALNY

CENA 44,90 ZŁ
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Mitiurin oparł swoją pracę na różnorodnych materiałach źródłowych 
i literaturze przedmiotu, wykorzystał ponad 100 wydawnictw źródłowych 
(niektóre z nich kilkutomowe). Autor przestudiował odpowiednie materiały 
znajdujące się w słynnym zespole Paskiewicza w Rosyjskim Państwowym 
Historycznym Archiwum (RGIA) w Petersburgu. Jest to ogromny zespół, 
praktycznie niewykorzystywany przez polskich historyków.

prof. dr hab. Wiesław Caban,  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Mimo że stosunki polsko-rosyjskie w ostatnich wiekach obfitowały 
w dramatyczne chwile, to poświęcona temu literatura wydawana nad 
Wisłą jest dość uboga. Bynajmniej nie liczbą tytułów, a perspektywą, 
często zawężoną do wolnościowych aspiracji narodu polskiego. 
Wobec czego teksty autorów przedstawiające odmienne paradygmaty 
wzbudzają spore zainteresowanie, ba, nawet burzliwe kontrowersje. Taką 
inspirującą rolę może odegrać tłumaczenie na język polski książki Dmitrija 
W. Mitiurina pt. Feldmarszałek Paskiewicz. Historia kariery idealnej.

Andrzej Buczyński, Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski

Na publikację złożyły się wywiady z absolwentami Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie z różnych  
lat powojennych – z ludźmi wybitnymi, którzy osiągnęli sukces,  
zdobyli prestiż i uznanie, nierzadko sławę. Wśród nich są:  
prof. Andrzej Kułakowski, Agnieszka Holland, Magdalena Środa,  
bp Michał Janocha, Wojciech Eichelberger, Daniel Olbrychski... 
Książka dokumentuje wkład pedagogów i absolwentów Batorego 
we współczesne, najnowsze dzieje polskiej nauki, kultury, życia 
umysłowego, a nawet religijnego, w kształtowanie postaw 
społecznych. 

Od wydawcy 

Niniejsza książka jest rodzajem podróży po osobistych przeżyciach 
i doświadczeniach znanych absolwentów Batorego, którzy z okazji 
jubileuszu ich szkoły zechcieli podzielić się swymi wspomnieniami 
z obecnymi uczniami szkoły. Zapisy tych międzypokoleniowych 
spotkań są również swoistą wędrówką po powojennej historii 
Polski.

Jerzy S. Majewski

...pytajcie w dobrych księgarniach...
Książki można zamawiać również w redakcji  

tel. 22 741 01 30




