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Od Redakcji

Wrocław	i	jego	zabytki	dość	często	goszczą	na	łamach	„Spotkań	z	Za-
bytkami”.	W	2016	r.	wydaliśmy	nawet	specjalny	numer	w	całości	po-
święcony	 temu	 miastu,	 kiedy	 ogłoszone	 zostało	 Europejską	 Stolicą	

Kultury.	W	 tym	numerze	 również	 do	 niego	wracamy,	 ale	 tym	 razem	powód	
jest	szczególny:	w	bieżącym	roku	dziewięćdziesiątą	rocznicę	urodzin	obcho-
dzi	Profesor	Olgierd	Czerner	–	nestor	wrocławskiej	architektury,	wykładowca	
Politechniki	Wrocławskiej,	w	 latach	 1956-1965	 konserwator	 zabytków	Wro-

cławia,	 założyciel	 i	 wieloletni	 dy-
rektor	Muzeum	Architektury	(1965- 
-1999).	 Profesor	 współtworzył	 po-
wojenny	Wrocław,	przyłożył	rękę,	jak	
sam	mówi,	do	odbudowy	po	1945	r.	
w	 tym	 mieście	 niemal	 każdego	 za-
bytku.	Tworzył	kryteria	kwalifikujące	
do	 ratowania	 tego,	 co	 pozostawiła	
niszcząca	 wojna.	 Swoje	 wspomnie-
nia	z	bogatego	życia	na	tle	towarzy-
szących	 mu	 wydarzeń	 opublikował	
w	wydanej	 przez	Muzeum	Architek-
tury	we	Wrocławiu	dwutomowej	bio-
grafii	 Mój wiek XX	 i	 właśnie	 jeden	
z	 fragmentów,	 dotyczący	 odbudowy	

Rynku	Wrocławskiego,	zamieszczamy	na	s.	4-7.	Wprawdzie	zdaniem	Profesora	
odbudowa	starego	Wrocławia	to	przede	wszystkim	odbudowa	wielkich	gotyc-
kich	kościołów,	bowiem	to	ich	bryły	oraz	wieże	decydują	o	otoczeniu	i	całym	
Starym	Mieście,	a	także	wyspach,	ale	do	tych	tematów	może	wrócimy	w	na-
stępnych	 numerach	 „Spotkań”.	 Teraz	 proponujemy	 jeszcze	 teksty	 o	 zamku	
książęcym	na	Ostrowie	Tumskim	oraz	Wrocławskiej	Dzielnicy	Czterech	Świą-
tyń.
W	pozostałej	zawartości	bieżącego	numeru	godny	uwagi	jest	artykuł	(s.	16- 

-27)	autorstwa	redaktora	Wojciecha	Przybyszewskiego,	który	na	podstawie	licz-
nych	 materiałów	 źródłowych	 dokonuje	 ważnych	 ustaleń	 dotyczących	 kolekcji	
dzieł	sztuki	Aleksandra	Orłowskiego	z	Podola	i	Michała	Orłowskiego	z	Wołynia.
Z	kolei	Grażyna	Bartnik	(Muzeum	Czartoryskich	w	Puławach)	przybliża	nam	

(s.	28-35)	historię	puławskich	grot	Izabeli	Czartoryskiej.	Niestety,	od	wielu	lat	
ciąg	podziemnych	korytarzy	w	parku	w	Puławach,	mierzący	około	150	m	dłu-
gości,	jest	ze	względów	bezpieczeństwa	zamknięty,	mamy	jednak	nadzieję,	że	
w	niedalekiej	przyszłości	będzie	udostępniony	zwiedzającym.		
Publikacją	 artykułu	 o	 zabytkowych	 grotach	 przyłączamy	 się	 do	 obchodów	

Roku	Księżnej	Izabeli	Czartoryskiej	2019,	ogłoszonego	przez	Muzeum	Czartory-
skich	w	Puławach.

NA	OKŁADCE:	
Władysław	Skoczylas,	„Wesele	
góralskie”,	1913,	fragment	drzeworytu	
barwnego,	w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie	(zob.	artykuł	
na	s.	36-43).

(fot. Krzysztof Wilczyński)

Profesor	Olgierd	Czerner
(fot. Stefan Arczyński)
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SZOPKARSTWO	KRAKOWSKIE	
NA	LIŚCIE	UNESCO
Podczas 13. sesji Międzyrządowego Ko-
mitetu ds. Ochrony Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego w  Port Louis 
na Mauritiusie 29 listopada 2018  r. pod-
jęta została decyzja o wpisie na Listę Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości krakowskiego szopkarstwa. 
Tradycja szopkarska w  Krakowie trwa 
nieprzerwanie od XIX  w. Pierwotnie 
wykonywaniem szopek trudnili się rze-
mieślnicy z  ówczesnych przedmieść 
Krakowa, szczególnie Krowodrzy i Zwie-
rzyńca. Mniejsze szopki chętnie naby-
wali mieszczanie, którzy ozdabiali nimi 

swoje domy i obdarowywali najbliższych. 
Większe, ze wspaniałymi lalkami-kukieł-
kami i rozświetlone od wewnątrz płomy-
kami świec, pełniły funkcję przenośnego 
teatrzyku, który w okresie świątecznym 
przy wtórze odgrywanej na żywo mu-
zyki gościł w  domach zamożnych kra-
kowskich rodzin. W  XX stuleciu funk-
cje obrzędowe szopki zaczęły wygasać. 
Nie wygasło jednak samo szopkarstwo. 
W  1937  r. Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa zainicjowało Konkurs Szopek 
Krakowskich, który odbywa się corocz-
nie po dziś dzień pod patronatem tego 
muzeum. Co roku w pierwszy czwartek 
grudnia szopkarze przynoszą swoje pra-
ce na Rynek Główny i  ustawiają je na 
stopniach pomnika Adama Mickiewicza. 
Szopki ocenia jury składające się z histo-
ryków, etnografów, historyków sztuki, 
architektów, plastyków. W  organizowa-
nym co roku konkursie na najpiękniejszą 
szopkę bierze udział około 50 szopkarzy 
w  kategorii seniorów i  kilkuset w  kate-
goriach dziecięcych i  młodzieżowych. 
Wpis krakowskich szopek na Listę Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości UNESCO stanowi wielkie wy-
różnienie dla tego rodzaju tradycji.

MAPA	RZECZYPOSPOLITEJ	Z	XVII	W.
Historycy z Uniwersytetu w Białymstoku 
– dr Wojciech Walczak i dr hab. Karol Ło-
patecki odnaleźli w Paryżu rękopiśmien-
ną mapę Rzeczypospolitej, pochodzącą 
z drugiej połowy XVII w. Na znalezisko 
trafili podczas kwerend we Francuskim 
Archiwum Państwowym. Mapa ma wy-
miary 198 x 183 cm, a objęty nią obszar 
jest w skali ok. 1: 880 000. Jest w dobrym 
stanie, zachował się nawet oryginal-
ny drzewiec z  fragmentami złoceń oraz 
fragment drewnianej ramy, w którą była 
oprawiona. Narysowana ręcznie mapa 
zatytułowana jest: „CARTE ET DESCRIP-
TION GÉNÉRALE DES ESTATS DE LA 
COURONNE DE POLOGNE OÙ SONT LE 
ROYAUME DE POLOGNE, LES DUCHÉS 
DE PRUSSE, MAZOVIE, RUSSIE NOIRE, 
LE GRAND DUCHÉ DE LITHUANIE, LES 
PROVINCES DE VOLHYNIE, PODOLIE, 
UKRAINE OU PAYS DES COSAQUES, DI-
VISÉS EN LEURS PALATINATS, SUBDIVI-
SÉS EN CHASTELLENIES” (Mapa i  opis 
generalny ziem Rzeczypospolitej, przed-
stawiający Królestwo Polskie, Księstwo 
Pruskie, Mazowsze, Ruś, Wielkie Księ-
stwo Litewskie, Wołyń, Podole, Ukrainę 
i  ziemie kozackie, podzielony na woje-
wództwa z  zaznaczonymi kasztelania-
mi). Autorem mapy był prawdopodobnie 
wybitny geograf i  kartograf z  XVII  w. 
Guillaume Sanson, który sporządził ją na 

podstawie prac szczegółowych swojego 
ojca Nicolasa, zwanego „ojcem francu-
skiej kartografii”.
Badania nad rękopiśmiennymi mapami 
przedstawiającymi ziemie Rzeczypospo-
litej białostoccy historycy prowadzą od 
2008 r., w  ramach międzynarodowego 
projektu, realizowanego pod kierownic-
twem dr. Wojciecha Walczaka z  UwB 
oraz prof. Andrew Pernala z Uniwersyte-
tu w Calgary (Kanada). W skład zespołu 
wchodzą też dr hab. Mariusz Drozdowski 
(UwB) oraz Dennis F. Essar z Uniwersyte-
tu w Edmonton (Kanada). 

POMNIKI	HISTORII	NA	STULECIE	
ODZYSKANIA	PRZEZ	POLSKĘ	
NIEPODLEGŁOŚCI
W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej 
w Warszawie 10 grudnia 2018 r. podczas 
uroczystej gali „100 Pomników Historii 
na stulecie odzyskania niepodległości” 
ogłoszono wpis kolejnych 14 zabytków 
na listę Pomników Historii. Rozszerzenie 
tej listy uznano za odpowiednie uhonoro-
wanie stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a  jednocześnie wyraźne 
wskazanie na wielowiekową ciągłość 
państwa polskiego i kultury polskiej. 
Nowe obiekty na liście to: zespół kościo-
ła Chrystusa Króla i  św. Rocha w  Bia-
łymstoku (woj. podlaskie); kopalnia ropy 
naftowej w  Bóbrce (woj. podkarpackie); 
Zamek Piastów Śląskich z renesansową 
bramą i  kaplicą zamkową pod wezwa-
niem św. Jadwigi w  Brzegu (woj. opol-
skie); zespół pałacowo-parkowy w  Do-
brzycy (woj. wielkopolskie); Stocznia 
Gdańska, miejsce narodzin Solidarności 
(woj. pomorskie); pałacyk Henryka Sien-
kiewicza wraz z  zabytkowym parkiem 

i  aleją lipową w  Oblęgorku (woj. świę-
tokrzyskie); kościół odpustowy św. Anny 
w  Oleśnie (woj. opolskie); zespół staro-
miejski w Przemyślu (woj. podkarpackie); 
Twierdza Przemyśl w  Przemyślu (woj. 
podkarpackie); kolegiata Zwiastowania 
NMP w  Pułtusku (woj. mazowieckie); 
pokamedulski zespół klasztorny Pustel-
nia Złotego Lasu w  Rytwianach (woj. 
świętokrzyskie); zespół staromiejski wraz 
z  klasztorem Sióstr Klarysek w  Starym 
Sączu  (woj. małopolskie); zespół kole-
giaty Narodzenia NMP wraz z  relikta-
mi kościoła św. Mikołaja oraz grodzisko 
w Wiślicy (woj. świętokrzyskie); katedra 
Wniebowzięcia NMP we Włocławku 
(woj. kujawsko-pomorskie).

Konkurs krakowskich szopek ustawionych 
przy krakowskim pomniku Mickiewicza

Gala w Teatrze Narodowym w Warszawie

Rękopiśmienna mapa Rzeczypospolitej z XVII w.
(fot. ze zbiorów Wojciecha Walczaka)
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REMONT	PAŁACU	ABBEGA	
W	ELBLĄSKIEJ	BAŻANTARNI
Trwa remont w  neogotyckim pałacu Au-
gusta Abbega w  elbląskiej Bażantarni. 
Pałac, wzniesiony w  latach 1810-1811 na 
zlecenie radcy handlowego i  byłego kon-
sula królewskiego Augusta Abbega, peł-
nił funkcję ekskluzywnego podmiejskiego 
zajazdu i  gospody. Po śmierci właściciela 
majątkiem zarządzali jego spadkobiercy, 
od których w 1882 r. Rada Miasta Elbląga 
wykupiła posiadłość. Miasto nadal na tere-
nie pałacu prowadziło zajazd, a otaczające 
go parki i lasy przystosowano na tereny re-

kreacyjne dla mieszkańców. Był to pierw-
szy obiekt infrastruktury rekreacyjno-tury-
stycznej w elbląskiej Bażantarni, tworzący 
zaczątki turystyki podmiejskiej. 1 kwietnia 
1913 r. zarówno pałac, jak i cały park włą-
czono w  administracyjne granice Elblą-
ga. Po drugiej wojnie światowej budynek 
przekazano Lasom Państwowym; swoją 
siedzibę ma w nim Nadleśnictwo Elbląg. 
Prowadzony obecnie remont pałacu jest 
pierwszy na tak dużą skalę po drugiej woj-
nie światowej. Remontowane są piwnice, 
stropy i dach, wymieniane są też wszystkie 
instalacje oraz wykonywana jest termomo-
dernizacja budynku. Wymieniona zosta-
nie również stolarka okienna i drzwiowa, 
a stary piec centralnego ogrzewania zosta-
nie zastąpiony pompami ciepła. 

REWITALIZACJA	PAŁACYKU	
HEIMANNÓW	WE	WROCŁAWIU
Pałacyk Heimannów w  centrum Wro-
cławia (w pobliżu pl. Grunwaldzkiego) 
przejdzie rewitalizację. Pałacyk został 
wybudowany w 1884 r. według projektu 
niemieckiego architekta Alberta Graua. 
Zleceniodawcą był Heinrich Heimann, 
który na prośbę swojego ojca − bankiera 
Ernesta Heimanna − założył w  budyn-
ku fundację. Jej celem było pomaganie 
najuboższym mieszkańcom Wrocławia. 
Po drugiej wojnie światowej urządzono 
w  nim oddziały dziecięce Wojewódzkiej 
Poradni Zdrowia Psychicznego. W latach 
1964-1966 na podwórzu zbudowano pa-
wilon leczniczo-wychowawczy. Od 1974 
do 2005 r. budynek był siedzibą Specjali-
stycznego Zespołu Psychiatrycznej Opie-
ki Zdrowotnej. Od 1991  r. pałacyk znaj-
duje się w  rejestrze zabytków pod nad-
zorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków we Wrocławiu. Przez 11 lat był 
nieużytkowany i  niszczał. Wkrótce od-
zyska dawną świetność. Stanie się czę-
ścią Ogrodów Graua − nowej inwestycji 
mieszkaniowej Echo Investment. Za-
kończenie prac planowane jest na drugi 
kwartał 2020 r. 

FIGURKA	ZYGMUNTA	KRASIŃSKIEGO	
WŁASNOŚCIĄ	MUZEUM	
NARODOWEGO	W	KRAKOWIE
Odlana z brązu w warszawskiej wytwór-
ni Karola Mintera statuetka przedsta-
wiająca Zygmunta Krasińskiego (zob. 
„Spotkania z  Zabytkami”, nr 3-4, 2013, 
s. 68-70; nr 5-6, 2015, s. 32-36 oraz http://
www.spotkania-z-zabytkami.pl/spotka-
nia-plus/2/24; nr 11-12, 2015, s. 70) to 
doskonałe uzupełnienie kolekcji dzie-
więtnastowiecznych dekoracyjnych figu-
rek wybitnych Polaków, jaka znajduje się 
w zbiorach rzeźby Muzeum Narodowego 
w  Krakowie. Figurka pochodzi z  okresu 
największej sławy fabryki Mintera (lata 
1860-1870). Od października 2015  r. 
znajdowała się w  muzealnym depozy-
cie. W ubiegłym roku, z okazji 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Pol-
skę, właściciel przekazał ją muzeum na 
własność.

Pałac Augusta Abbega w elbląskiej Bażantarni
(fot. Michał Kalbarczyk)

RUSZA	REMONT	WIELKIEGO	MŁYNA	
W	GDAŃSKU
Do końca sierpnia przyszłego roku ma 
zakończyć się pierwszy etap prac re-
montowych w  zabytkowym Wielkim 
Młynie w  Gdańsku; w  2021  r. ma tu 
powstać Muzeum Bursztynu (dziś mie-
ści się w  Wieży Więziennej i  Katowni). 
Wielki Młyn od dwóch lat stoi pusty, 
placówkę przejęło Muzeum Gdańska. 
Nowe Muzeum Bursztynu ma dyspo-
nować w  Wielkim Młynie przestrzenią 
wystawienniczą o  powierzchni niemal 
cztery razy większej niż obecnie (około 
1100 m2). Ma być też miejsce na działal-
ność edukacyjną, a na potrzeby usługowo- 

-gastronomiczne przeznaczona zostanie 
dolna kondygnacja budynku. Na wyż-
szych kondygnacjach prezentowana 

będzie wystawa stała, wystawy czasowe 
oraz ulokowane zostaną pomieszczenia 
biurowe. 
W poszukiwaniu środków na adaptację 
budynku gdańskie muzeum rozpoczę-
ło współpracę z  Muzeum Światowego 
Oceanu w  Kaliningradzie, które także 
posiada kolekcję wyrobów z bursztynu. 
Podpisano w  tym celu polsko-rosyjskie 
porozumienie w  sprawie realizacji pro-
jektu „Połączeni bursztynem”. Dwuletni 
projekt ma na celu pozyskanie środków 
unijnych dla Wielkiego Młyna w Gdań-
sku oraz położonej nad Pregołą części 
dawnej Królewieckiej Manufaktury 
Bursztynu. 

Wojciech Kasperowicz, „Portret Zygmunta Krasińskiego” 
(fragment), dar Jana Ladysza z Kanady

Pałacyk Heimannów we Wrocławiu

Wielki Młyn w Gdańsku z lotu ptaka
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Był to rok [1959] bardzo 
trudny i  wyczerpujący. Wy-
nikło to z  faktu, że zapo-
wiedziano, iż w  następnym 

roku we Wrocławiu, który się uważało 
za stolicę Ziem Zachodnich, odbędą 
się centralne uroczystości państwowe 
piętnastolecia ich powrotu do Macie-
rzy. A tymczasem Wrocław dobrze 
nie wyglądał, nawet te domy, które 
już były odbudowane. Obowiązywa-
ło bowiem wówczas zarządzenie wy-
dane dla oszczędności czasu, materia-
łów i pieniędzy, że budynki oddaje się 
do użytku bez zewnętrznego wykoń-
czenia. Takie były nowe domy w Ryn-
ku. Zdecydowano, że do maja 1960 r. 
należy je wykończyć. Tymczasem 
brakowało tynkarzy, sztukatorów, 

Zamieszczony niżej tekst pochodzi z pierwszego tomu wydanej przez Muzeum 
Architektury we Wrocławiu, dwutomowej publikacji („Mój wiek XX”, t. 1, 
1900-1970, Wrocław 2016, t. 2, 1971-2000, Wrocław 2015) autorstwa 
prof. Olgierda Czernera. Są to niezwykle obszerne, bogato ilustrowane 
wspomnienia Profesora na tle sytuacji politycznej, kulturalnej i społecznej 
w Polsce, a zwłaszcza we Wrocławiu. Wybrany fragment dotyczy wydarzeń 
z lat 1959-1960. Profesor Czerner pełnił wówczas stanowisko konserwatora 
zabytków Wrocławia, miał 30 lat. 

Wrocław 
przed uroczystościami 
piętnastolecia powrotu  
Ziem Zachodnich 
do Macierzy

1
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kamieniarzy. Było ich zbyt mało. Po 
mobilizacji wszystkich miejscowych 
sił zdecydowano, że sprowadzi się ta-
kowych również z  innych ośrodków. 
Oczywiście należało się liczyć z  tym, 
że nie da się tych prac wykonywać 
w zimie. Nastąpiła niebywała mobili-
zacja ludzi, materiałów i środków. Po-
jawiła się jeszcze jedna trudność. Otóż 
okazało się, że w niejednym przypad-
ku zaginęła szczegółowa dokumen-
tacja dla poszczególnych budynków. 
Uznano, że skoro obiekty oddano do 
użytku, to już jest koniec problemów 
i dokumentacja albo się zawieruszyła, 
albo ją zniszczono. A nawet jeśli była, 
to niekompletna i, jak się okazało, 

czasem występowały w  niej braki 
spowodowane niskimi kwalifikacja-
mi projektantów. Przecież często nie 
byli to doświadczeni architekci, ale 

młodzi ludzie dopiero początkujący 
w zawodzie. 

Pierwsze wykańczane fasady po-
ruszyły mnie i  wielu fachowców 

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

1 | Wrocławski	Rynek	po	zniszczeniach	
z	czasów	drugiej	wojny	światowej	–	południowa	
pierzeja,	widok	od	zachodu

2 | 3 | Rynek	–	pierzeja	południowa,	widok	
od	północnego	zachodu,	1959	(2)	oraz	widok	
od	północy,	1961	(3)

2

3
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Włodzimierza Kisila zatytułowany 
Osobiste ambicje kilku architektów 
zahamowały roboty wykończeniowe 
w  Rynku z  nadtytułem Czas skończyć 
z  tolerowaniem braku poczucia odpo-
wiedzialności. Znajdowały się tam ta-
kie fragmenty: „Konserwator miejski, 
inż. Czerner od 4 lat sprawuje swój 
urząd, lecz dopiero teraz, gdy otynko-

wano już jedną kamieniczkę w Rynku, 
stwierdza, że dokumentacja architek-
toniczna południowej pierzei Rynku 
jest skandaliczna. Przerwał oczywiście 
roboty elewacyjne i  dlatego na ruszto-
waniach w Rynku przez długi czas było 
cicho”. I dalej narzekania na moje nie-
odpowiedzialne stanowisko, a  także 
zwrócenie uwagi, że wykonawca ma 
tylko dwóch tynkarzy. Jest też taki 

nieporadnością wykonania. Detale: 
gzymsy, nad- i  podokienniki, opaski 
były jak z plasteliny, o złych profilach 
i  niewłaściwych proporcjach, źle krę-
powane i  kończone. Widać, że i  ro-
botnicy, i  nadzorujący nie wiedzieli, 
jak to powinno wyglądać. Wstrzy-
małem roboty. Zrobiła się horren-
dalna awantura o  takiej mniej więcej 

wymowie: kiedy mieszkańcy Wro-
cławia i  robotnicy, świadomi swego 
oddania społeczeństwu, pracując bez 
wytchnienia, przygotowują miasto 
do jubileuszu piętnastolecia powrotu 
do Macierzy, to garstka nieodpowie-
dzialnych osób sabotuje te działania. 
To wymaga stanowczego przeciw-
stawienia się władz. W  „Gazecie Ro-
botniczej” z 21 IX ukazał się artykuł 

wytłuszczony tekst: „Nie ulega już 
wątpliwości, że są tu winni. Prezydium 
RN winno wyciągnąć w  stosunku do 
nich odpowiednie konsekwencje. Czas 
bowiem skończyć z  tolerowaniem bra-
ku poczucia odpowiedzialności ludzi 
na odpowiedzialnych stanowiskach”. 
I wreszcie wniosek: „Prezydium RN 
musi przede wszystkim wyznaczyć 

generalnego koordynatora dla tych 
wszystkich prac wykończeniowych i po-
móc w  znalezieniu dla Dzielnicowego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego odpo-
wiedniej ilości dobrych tynkarzy”.

Oczywiście odbyły się narady 
w mniejszym, bardziej fachowym i de-
cyzyjnym gronie. Ja musiałem napisać 
wyjaśnienie. Stanęło na tym, że będę 
każdego dnia rano w  „pakamerze” 
budowy, aby obejrzeć dostępną doku-
mentację. Jeśli będzie błędna, będę ją 
na miejscu korygował, a także rysował 
brakujące profile i  układy. Będzie mi 
w tym po przyjacielsku pomagał Jerzy 
Hawrot. Zarazem Edmund Małacho-
wicz zgodził się dorabiać rysunki uzu-
pełniające dla budynków zaprojekto-
wanych w PKZ. I tak już było do wio-
sny 1960 r. Z przerwą na większe mro-
zy. Zwiększeniem liczby fachowców 
się nie zajmowałem. Była to dla mnie 
szkoła wykonawstwa, jakiej nikomu 
nie życzę. Ale ile jest w tych fasadach 
wskazań moich i  Hawrota, a  ile pro-
jektantów sprzed ośmiu lat? Tego się 
już nie uda stwierdzić. A czy nie unik-
nąłem błędów? Zapewne nie. Ale ca-
łość wygląda dość satysfakcjonująco.

Jest jeszcze drugie zagadnienie wy-
magające omówienia. Otóż uznano, 
że po wykonaniu elewacji wszystkie 

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

4 | 5 | Rynek	–	pierzeja	zachodnia,	widok	
od	południowego	wschodu	w	1948	r.	(4)	
i	w	1961	r.	(5)

6 | Rynek	–	pierzeja	północna,	widok	od	
południowego	wschodu,	1960

(ilustracje: 1 – fot. Stefan Arczyński / zdjęcie 
w zbiorach Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia, 
Oddział Muzeum Architektury we Wrocławiu; 2, 3, 
5, 6 – fot. Janina Marzecka / zdjęcia w zbiorach 
Muzeum Architektury we Wrocławiu; 4 – fot. 
Krystyna Gorazdowska  / zdjęcie w zbiorach Muzeum 
Architektury we Wrocławiu)

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

4
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domy powinny zostać pomalowane, 
zarówno te zbudowane po wojnie, 
jak i zachowane, ale odremontowane. 
Zlecenie na przygotowanie projektu 
wydano Pracowniom Sztuk Plastycz-
nych, a  te poleciły to wykonać trójce 
artystów: Aleksandrowi Jędrzejew-
skiemu, Stanisławowi Pękalskiemu 
i Władysławowi Winczemu. General-
nym zamierzeniem było kolorystycz-
ne opracowanie wyłącznie formy ar-
chitektonicznej bez dodawania kom-
pozycji malarskich. Autorzy kierowali 
się przy tym całymi układami pierzei, 
ich stosunkiem do światła i  sąsiedz-
twem obiektów monumentalnych, 
w pewnym stopniu chronologią kom-
pozycji architektonicznych poszcze-
gólnych fasad. Na niedopasowanie 

niektórych proponowanych kolorów 
do stylu fasady zwróciłem uwagę już 
w  trakcie malowania i  wprowadzono 
korekty (np. na fasadzie domu „Pod 
Gryfami”). Uzyskanie pożądanej 
przez artystów kolorystycznej harmo-
nii dla pierzei było utrudnione istnie-
niem pewnej liczby kamiennych fasad 
z XIX – XX w. W tych przypadkach 
artyści zamierzali zastosować barwną 
stolarkę, która miała być łącznikiem 
z  całymi pomalowanymi fasadami. 
Taka całościowo realizowana kon-
cepcja wynikała z  sytuacji, że prawie 
wszystkie domy były własnością jed-
nej instytucji, Skarbu Państwa. Póź-
niej, gdy domy przeszły na własność 
osób prywatnych bądź różnych insty-
tucji, nie było to już możliwe. Teraz 

już każdy sobie rzepkę skrobie, choć 
w  porozumieniu z  konserwatorem. 
Z wielkim żalem niektórzy jeszcze ży-
jący artyści z tej trójki odnosili się do 
tej przemiany i stopniowej utraty swej 
wielkoprzestrzennej kompozycji.

Ale wracając do jubileuszu w 1960 r., 
nie wszystkie domy zostały do począt-
ku maja wykończone, jeszcze przy nie-
których stały rusztowania (już z  me-
talowych rur). Na uroczystości odby-
wające się we Wrocławiu przyjechał 
sam Władysław Gomułka. Mnie prof. 
Iwaszkiewicz kazał w tym dniu czekać 
na schodach wejściowych ratusza na 
przybycie samochodu z  najważniej-
szym gościem, więc czekałem. Jakiś 
facet w trenczu usiłował mnie od tego 
odwieść, ale bał się wyrzucić, choć był 
niewątpliwie z grupy odpowiedzialnej 
za bezpieczeństwo. Wmawiał mi, że 
Gomułka tu nie przyjedzie. W  trak-
cie oczekiwania zjawił się wicepremier 
Zenon Nowak, chcący się dostać do 
Piwnicy Świdnickiej. Widać wiedział, 
że ją odbudowuje socjalistyczna mło-
dzież. Jej przedstawiciele zabarykado-
wali się w  piwnicy. Gdy Nowak pod-
szedł do drzwi, uchylili je i  swemu 
premierowi powiedzieli: „Odwal się 
pan”. Pokazałem wicepremierowi ka-
wałek Rynku, nie oddalając się od ra-
tusza. Gdy z  nim skończyłem, podje-
chał wielkim odkrytym samochodem 
Gomułka z  Iwaszkiewiczem i  I  Se-
kretarzem Komitetu Wojewódzkie-
go, Władysławem Matwinem. Zbie-
głem po schodach, Iwaszkiewicz mnie 
przedstawił i kazał pieszo oprowadzać. 
Goście oczywiście wysiedli i  poszli-
śmy wokół Nowego Ratusza i między 
północnymi pierzejami Rynku i bloku 
śródrynkowego. Gomułka zauważył, 
że dwukrotnie na fasadach pojawia się 
kamienna misa z głową i zapytał: „Co 
to i dlaczego?” Wyjaśniłem mu, że pa-
tronem miasta jest św. Jan Chrzciciel, 
więc wyobrażenie jego ściętej głowy 
dość często się we Wrocławiu pojawia. 
Doszliśmy do wylotu ul. Kuźniczej, 
tutaj Gomułka trochę porozmawiał 
z  mieszkańcami, pożegnał się, wsiadł 
do samochodu i  odjechał z  Iwaszkie-
wiczem i Matwinem. 

Olgierd Czerner

6

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2019    |   7



znajdował się w  zachodniej części 
wyspy. W  okresie rozbicia dzielni-
cowego miejsce to stało się siedzibą 
lokalnej linii książąt piastowskich, 
wywodzących się od Bolesława Wy-
sokiego, wnuka Bolesława Krzywo-
ustego. Tutaj znajdował się zamek 
książęcy, doprowadzony do rozkwitu 
w drugiej połowie XIII w. przez księ-
cia Henryka Probusa.

Po dawnym zespole architekto-
nicznym zachowały się relikty murów 
obronnych, kaplica (obecnie kościół 
św. Marcina) oraz pozostałości re-
zydencji, znajdujące się dziś na tere-
nie należącym do Sióstr Szkolnych 

Ostrów Tumski we Wro-
cławiu zawdzięcza swą 
nazwę katedrze św. Jana 
Chrzciciela, która góru-

je nad tutejszą zabudową od XI  w. 
Dzieje Ostrowa są starsze niż me-
tryka pierwszej wrocławskiej kate-
dry, której budowa była następstwem 
fundacji biskupstwa wrocławskie-
go w  1000  r. Podziemia obecnej ka-
tedry, której budowę rozpoczęto 
w XIII w., skrywają relikty wcześniej-
szych świątyń, w  tym także kościoła 
wzniesionego z kamieni polnych już 
w  X  w. w  obrębie rozciągającego się 
na tym obszarze podgrodzia. Gród 

Notre Dame, które nabyły ten teren 
w XIX w.

Pionierem polskich badań arche-
ologicznych na tym obszarze był Ru-
dolf Jamka, który w 1946 r. przybył do 
Wrocławia, by z  ramienia Naczelnej 
Dyrekcji Muzeów Ministerstwa Kul-
tury i  Sztuki zabezpieczać ocalałe po 
drugiej wojnie światowej zbiory arche-
ologiczne. Badania kontynuowali Woj-
ciech Koćka, Elżbieta Ostrowska, Józef 
Kaźmierczyk, Tadeusz Kozaczewski, 
Olgierd Czerner, Czesław Lasota. Ich 
prace koncentrowały się przede wszyst-
kim na przebiegu drewniano-ziem-
nych umocnień i osadnictwie. Nieoce-
niony wkład w stan badań dotyczących 
zamku piastowskiego wniósł prof. Ed-
mund Małachowicz. Sformułowane 
przez niego tezy zostały uzupełnione 
i częściowo także zweryfikowane w la-
tach 2011-2014, kiedy zespół architek-
tów i  archeologów ponownie zajął się 
reliktami zamku książęcego, odsłania-
jąc kolejne jego partie. Szczególna rola 
przypadła tu prof. Małgorzacie Cho-
rowskiej. Prace badawcze i  konserwa-
torskie zaowocowały wówczas pogłę-
bieniem wiedzy na temat piastowskiej 
rezydencji i  powstaniem ścieżki edu-
kacyjnej na terenie obecnego domu 
zakonnego Sióstr Szkolnych de Notre 
Dame.

W wyeksponowanych obecnie 
w  piwnicach klasztornych reliktach 
najstarszej, datowanej na trzecią tercję 

Zamek książęcy 
na Ostrowie Tumskim 
we Wrocławiu

1
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XII w., murowanej budowli związanej 
z piastowską rezydencją − pozostało-
ściach po filarach fundamentowych 
osiemnastobocznej wieży − Edmund 
Małachowicz rozpoznał pozostało-
ści kaplicy dworskiej, do której od 
strony zachodniej miało przylegać 
prostokątne palatium książęce. Po 
wschodniej stronie osiemnastoboku 
odnalazł profesor resztki muru, który 
zinterpretował jako pozostałości po 
zakrystii. Badania przeprowadzone 
w latach 2011-2014 zweryfikowały te 
tezy. Okazało się, że prostokątne pala-
tium jest o kilkadziesiąt lat późniejsze 
od budowli osiemnastobocznej i  po-
chodzi dopiero z  pierwszej połowy 
XIII w. Tymczasem jeszcze w 1163 r. 
powrócił do Wrocławia po latach spę-
dzonych na obczyźnie książę Bole-
sław Wysoki. Był synem Władysława 
II Wygnańca i  Agnieszki z  Baben-
bergów, zmuszonych w 1146 r. przez 
piastowskich książąt juniorów do 
opuszczenia ojcowizny i  udania się 
do Niemiec. Król niemiecki Konrad 
III, przyrodni brat Agnieszki, udzielił 
gościny wygnańcom i  dał im do dys-
pozycji zamek Altenburg. Odtąd Bo-
lesław aktywnie uczestniczył w  życiu 
politycznym i dworskim u boku wład-
ców niemieckich. Wziął udział w kru-
cjacie do Ziemi Świętej i  towarzyszył 
Fryderykowi Barbarossie w wyprawie 
do Italii. Był doświadczonym poli-
tykiem i  rycerzem o  imponującej 
posturze, słynącym z  siły fizycznej 

i sprawności w boju. Bolesław poznał 
nie tylko cywilizację Zachodu. Jesz-
cze jako młodzieniec pełnił w   imie-
niu swego ojca misje dyplomatyczne 
i wojskowe na Rusi. Gdy w 1163 r. po-
wrócił do Wrocławia, dysponował bo-
gatym bagażem wiedzy i doświadczeń 
w różnych dziedzinach. 

Część poznanych na Zachodzie 
Europy nowoczesnych osiągnięć tech-
nicznych postanowił Bolesław za-
szczepić na rodzimej śląskiej ziemi. 

Należało do nich zastosowanie cegły 
w budownictwie. Z tego to czasu po-
chodzą relikty osiemnastobocznej ce-
glanej wieży na Ostrowie Tumskim. 
Była ona wówczas jedyną murowaną 
budowlą w  tej części wyspy. W  świe-
tle współczesnych badań coraz więcej 
przemawia za tym, że pełniła funkcję 
rezydencji Bolesława Wysokiego i na-
leżała do największych wież mieszkal-
nych w  ówczesnej Europie. Okazało 
się, że fragmenty muru, który został 
zinterpretowany przez Edmunda Ma-
łachowicza jako pozostałość zakrystii, 
są w  istocie reliktami muru płasz-
czowego, który od strony północnej 
otaczał wieżę, podnosząc jej walory 
obronne.

Po śmierci Bolesława Wysokiego 
w  1202  r. rządy we Wrocławiu objął 
jego syn i  następca Henryk Brodaty. 
Do historii przeszedł jako świetny go-
spodarz, dbający w  sposób szczegól-
ny o  rozwój osadnictwa i  rolnictwa, 
a także jako władca, który w trudnych 
czasach rozbicia dzielnicowego ziem 
polskich zdołał rozszerzyć swe pano-
wanie na Kraków, Sandomierz i część 
Wielkopolski po rzekę Wartę. Mał-
żeństwo z  Jadwigą z  rodu Andechs 
zapewniało mu doskonałe koneksje 

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

1 | Kaplica	
zamkowa	na	
Ostrowie	Tumskim,	
obecnie	kościół	
św.	Marcina	we	
Wrocławiu,	stan	
sprzed	podjęcia	prac	
konserwatorskich

2 | Relikty	zamku	
książęcego	–	
hypocaustum,	stan	
sprzed	rozpoczęcia	
prac	w	2018	r.

3 | Piwnica	pod	
wieżą	północno- 
-wschodnią	
zamku,	stan	sprzed	
rozpoczęcia	prac	
w	2018	r.
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również znajdują się pod ziemią, na 
granicy posesji sióstr Notre Dame 
i Nazaretanek.

Teren zamku otaczał drewniano-
-ziemny wał, który zastąpiony został 
w połowie XIII w. przez Henryka III 
Białego murowanymi umocnieniami. 
Henryk III Biały był synem Henryka 
Pobożnego, poległego w 1241 r. w bi-
twie z Tatarami pod Legnicą, i Anny 
Przemyślidki, siostry św. Agnieszki 
czeskiej. Mimo tak znakomitego po-
chodzenia nie zapisał się niczym spek-
takularnym w  dziejach. Był jednak 
bardzo dobrym gospodarzem, dbają-
cym o  wzrost osadnictwa wiejskiego 
i  rozwój miast, i  to właśnie jemu nie 
tylko zamek, ale i miasto Wrocław za-
wdzięczało powstanie murów obron-
nych. Zmarł młodo, nie osiągnąw-
szy czterdziestu lat, a  przyczyny jego 
śmierci pozostają do dziś nieznane.

Do największej przebudowy zam-
ku doszło w  czasie panowania syna 
Henryka III Białego, Henryka IV 
Probusa. Był on świetnie przygotowa-
ny do objęcia władzy, doświadczony 
na polach walki, wykształcony, bywa-
lec dworu praskiego, znający języki 
obce i  kulturę rycerską, miłośnik ry-
cerskich pieśni i  turniejów. Henryk 
Probus jest jedynym polskim wład-
cą, który znalazł swe miejsce na kar-
tach Kodeksu Manesse, zwanego też 

międzynarodowe. Obecnie postać Ja-
dwigi postrzegana jest z  perspektywy 
jej świętości i działalności dobroczyn-
nej, jednak pamiętać także należy, że 
rodowy zamek Andechs tętnił ży-
ciem dworskim, tu rozwijała się kul-
tura rycerska i  rozbrzmiewały pieśni 
minnesingerów. Również i  te wzorce 
z pewnością musiały zostać przeszcze-
pione na dwór wrocławski. Polityczne 
centrum i  ośrodek kultury, jakim był 
dwór wrocławski, potrzebowało od-
powiedniej oprawy architektonicznej. 
Wrocławska siedziba książęca została 
wówczas gruntownie przebudowana. 

W podziemiach klasztornych wi-
doczny jest fragment muru z  tego 
czasu, który przedzielił budowlę 
osiemnastoboczną. Południowa jej 
część została wyburzona, a od zacho-
du powstało prostokątne palatium. 
W  północno-wschodniej części za-
łożenia wzniesiono czworoboczną 
wieżę obronną. Zachodnie jej partie 
zostały odsłonięte w  2014  r. w  ogro-
dzie klasztornym. Widoczne są także 
schodki wiodące do piwnicy, znajdu-
jącej się pod wieżą. Niestety, wschod-
nia jej część pozostaje pod ziemią, 
którą porasta sad. Jeszcze za rządów 
Henryka Brodatego powstała na dzie-
dzińcu kaplica zamkowa, określana 
dziś przez badaczy jako późnoro-
mańska kaplica z absydami. Jej relikty 

Wielkim Śpiewnikiem Heidelberskim, 
zawierającego miniatury przedsta-
wiające najsłynniejszych minnesinge-
rów ówczesnej Europy oraz utwory 
im przypisywane. Jedna z  zamiesz-
czonych w nim miniatur przedstawia 
księcia Henryka IV jako przystojnego 
młodzieńca, o  bujnych jasnych wło-
sach, jadącego konno i  odbierającego 
wieniec miłości od damy. W Kodeksie 
znajdują się też dwa utwory o tematy-
ce miłosnej, których autorstwo przy-
pisywane jest Henrykowi IV. 

Książę świetnie gospodarował 
swym księstwem, dbając szczególnie 
o  rozwój miast, a  jego aspiracje poli-
tyczne znalazły wyraz w  zajęciu Kra-
kowa i  próbach sięgnięcia po koronę 
królewską. Władca wielkiego forma-
tu, jakim był Henryk, potrzebował 
odpowiedniej rezydencji, która sta-
nowiłaby zarazem świadectwo jego 
osiągnięć politycznych i kulturalnych. 
Książę podjął zatem dzieło przebu-
dowy wrocławskiego zamku w  stylu 
dojrzałego gotyku. W miejscu dawnej 
budowli osiemnastobocznej stanęła 
potężna reprezentacyjna aula na pla-
nie oktogonu o  średnicy 17 m, ujęta 
od północy i  południa przyporami 
o  długości ponad 5 m. Od wschodu 
i  zachodu przylegały do auli prosto-
kątne części pałacu, którego długość 
sięgała 50 m. Północno-wschodniej 

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

4 | Relikty	wschodniego	
skrzydła	zamku,	stan	
w	październiku	2018	r.

5 | Relikty	zamku	
w	podziemiach	klasztoru	sióstr	
Notre	Dame	–	faza	kanonicka

6 | Komnata	św.	Jadwigi	
śląskiej	w	klasztorze	sióstr	
Notre	Dame	–	pomieszczenie	
fazy	kanonickiej

(zdjęcia: Jolanta Szczepańska)
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części zamku strzegła, jak za dawnych 
czasów, masywna czworoboczna wie-
ża. Znaczne partie zamku Henryka 
IV Probusa widoczne są dziś w klasz-
tornych podziemiach i  ogrodzie. 
Na  dziedzińcu rozpoczął książę bu-
dowę nowej kaplicy, która ukończona 
została dopiero po jego śmierci i  po 
dziś dzień funkcjonuje jako kościół 
św. Marcina. Zachowały się pozosta-
łości krużganków, które niegdyś łą-
czyły ją z rezydencją władcy.

Henryk IV Probus, podobnie jak 
jego ojciec, zmarł w niewyjaśnionych 
okolicznościach w  wieku trzydzie-
stu paru lat. Nie pozostawił po sobie 
żadnego potomka. Wyznaczony przez 

niego następcą na wrocławskim tronie 
Henryk głogowski nie zdołał utrzy-
mać się u  władzy wskutek oporu tu-
tejszych mieszczan. Zastąpił go we 
Wrocławiu Henryk V Gruby, książę 
legnicki. W zamku na Ostrowie Tum-
skim jednak już nie rezydował ani on, 
ani jego następcy. Rezydencja, dopro-
wadzona przez Henryka IV Probusa 
do rozkwitu, po jego śmierci szybko 
zaczęła podupadać. Z czasem przeszła 
w  użytkowanie kanoników kapituły 
świętokrzyskiej i  została rozebrana. 
Na planie Wrocławia wykonanym 
w  1562  r. przez Barthela Weihne-
ra, ukazującym nie tylko topografię 
miasta, ale również zarys budynków 

i  fortyfikacji miejskich, zamek na 
Ostrowie Tumskim już właściwie nie 
istnieje. Widoczne są jedynie kaplica, 
pozostałości po murach obronnych 
z  bramami i  basztami. Teren dawne-
go zamku podzielony jest na planie 
wyraźnie na działki należące do kurii 
kanonickich.

W XIX  w. teren dawnego zam-
ku nabyły Siostry Szkolne de Notre 
Dame. Dom zakonny wznosi się do-
kładnie w  miejscu dawnej rezydencji 
książęcej, niejako przykrywając więk-
szą część dawnej ośmiobocznej auli 
i  zachodnie skrzydło pałacu. W  piw-
nicach klasztornych wyeksponowa-
ne zostały relikty zamku, opatrzone 
w  makiety ukazujące poszczególne 
fazy rozbudowy zamku oraz w  plan-
sze edukacyjne. W  ogrodzie klasztor-
nym w  2014  r. odsłonięto wschodnią 
część dawnej budowli osiemnastobocz-
nej z elementami muru płaszczowego, 
wschodnią część auli ośmiobocznej 
oraz wschodnie skrzydło zamku wraz 
z częścią czworobocznej podpiwniczo-
nej wieży. W  wykopie widoczne jest 
także hypocaustum i mur z czasów ka-
nonickich. W  zachowanej dolnej par-
tii południowej elewacji widać otwory 
okienne oraz otwór po dawnym porta-
lu. O jego świetności świadczy usytu-
owana po wschodniej stronie wejścia 
bogato profilowana baza, datowana 
na połowę XIII w. Została znaleziona 
podczas prac archeologicznych i wmu-
rowana w  najprawdopodobniej swe 
pierwotne miejsce. W  2018  r. dzięki 
dofinansowaniu ze środków Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
przeprowadzono prace konserwator-
skie tego bezcennego zabytku.

Teren dawnego zamku na Ostro-
wie Tumskim skrywa wciąż tajemni-
ce. Wiele obiektów czeka na odkrycie 
i  zbadanie. Prace badawcze prowa-
dzone w latach 2011-2014 nie objęły 
niektórych budowli, rozpoznanych 
kilkadziesiąt lat temu przez Edmun-
da Małachowicza. Jak do tej pory, 
nie udało się także określić lokalizacji 
dawnych kaplic św. Marcina oraz św. 
Piotra i Pawła, poświadczonych przez 
źródła pisane w 1149 i 1175 r.

Jolanta Szczepańska
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sięgnęły 70% substancji świątyni. 
Straciła ona większość wyposażenia, 
spłonęły średniowieczne polichromie, 
dach, runęły sklepienia. Zabezpieczo-
na i odbudowana w latach 1959-1961 
przekazana została w 1963 r. Kościo-
łowi Prawosławnemu i  ustanowiona 
katedrą diecezji wrocławsko-szczeciń-
skiej. Obiekt wpisano do rejestru za-
bytków 27 listopada 1947 r. Z pożogi 

Usytuowana w  centrum 
Wrocławia Dzielnica 
Czterech Świątyń, nazy-
wana też Dzielnicą Wza-

jemnego Szacunku czy Dzielnicą 
Czterech Wyznań, została wyodręb-
niona w 1995 r. Tworzy ją obszar mię-
dzy ulicami: Pawła Włodkowica, Św. 
Antoniego, Kazimierza Wielkiego 
i  Św. Mikołaja. O jej charakterze za-
decydowały znajdujące się w odległo-
ści około 300 m od siebie zabytki ar-
chitektury sakralnej: świątynia rzym-
skokatolicka – kościół św. Antoniego 
parafii św. Mikołaja, prawosławny so-
bór Narodzenia Przenajświętszej Bo-
gurodzicy, Synagoga pod Białym Bo-
cianem oraz ewangelicko-augsburski 
kościół Opatrzności Bożej. W 2005 r. 
dzielnica wpisana została do rejestru 
zabytków i uznana za Pomnik Histo-
rii. Pomiędzy tymi świątyniami utwo-
rzono ścieżkę kulturową.

Pierwszy obiekt wyznaczający 
Dzielnicę Czterech Wyznań to trój-
nawowy kościół św. Barbary – obec-
nie cerkiew prawosławna. Świątynia 
wybudowana została na przełomie 
XV i  XVI  w. jako kościół pogrzebo-
wy i filialny dla znajdującej się w bez-
pośrednim sąsiedztwie Rynku parafii 
św. Elżbiety Węgierskiej. Od strony 
zachodniej ma dwie wieże o  kwadra-
towej podstawie. W  XIII  w. w  tym 
miejscu znajdowała się kaplica cmen-
tarna, która spłonęła przed 1400  r. 
W  1526  r. kościół przeszedł w  ręce 
ewangelików, a  w  latach 1741-1920 
pełnił funkcję kościoła garnizonowe-
go. Zniszczenia wojenne po 1945  r. 

wojennej zachowało się jedynie kilka 
dzieł, które tworzyły wcześniejszy wy-
strój kościoła. Najcenniejszym z  nich 
jest przypisywane Wilhelmowi Kal-
teysenowi z  Akwizgranu (1420 − po 
1496), datowane na 1447 r., zde-
kompletowane gotyckie retabulum 
ołtarza głównego ze scenami z  życia 
św. Barbary, Pasji i  Triumfu Chry-
stusa – przykład cennego malarstwa 

Wrocławska Dzielnica 
Czterech Świątyń

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

1 | Św.	Jerzy,	
polichromia	
na	zewnętrznej	
ścianie	obecnej	cerkwi	
prawosławnej

2 | Fragment	kościoła	
św.	Antoniego

3 | Kamienna	
figura	św.	Antoniego	
z	Padwy	nad	wejściem	
głównym	do	kościoła	
św.	Antoniego
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tablicowego na Śląsku. Korpus oł-
tarza pozostaje obecnie w  zbiorach 
Muzeum Narodowego w  Warsza-
wie, skrzydła zaginęły podczas dru-
giej wojny światowej. W  zbiorach 
warszawskich znajduje się także inne 
wyjątkowe dzieło śląskiej sztuki go-
tyckiej pochodzące z  tego kościoła: 
datowane na około 1409 r. epitafium 
Barbary Polani, wykonane na desce 
lipowej w  technice tempery. Współ-
czesny wystrój świątyni tworzą m.in. 
freski wykonane pod kierunkiem Je-
rzego Nowosielskiego (1923-2011) 
oraz dwa ikonostasy przed ołtarzem 
głównym autorstwa Jerzego Nowo-
sielskiego, Adama Stalony-Dobrzań-
skiego (1904-1985) i Sotirisa Adamo-
pulosa oraz ikonostas przed ołtarzem 
bocznym, pochodzący z  rozebranej 
w  1938  r. cerkwi św. Mikołaja w  So-
snowcu. Na zewnętrznych murach 
świątyni znajdują się mozaiki i  freski 
świętych, w tym św. Jerzego oraz Mat-
ki Boskiej.

Kolejną świątynią wyznaczającą 
dzielnicę Czterech Wyznań jest ba-
rokowy kościół św. Mikołaja, zbudo-
wany w  latach 1685-1692 jako ko-
ściół św. Antoniego z  Padwy. Obiekt 
powstał w geście kontrreformacji pod 
kierunkiem wrocławskiego mistrza 
budowniczego Matthäusa Biene-
ra oraz mistrza praskiego – Martina 
Rainera, przy ówczesnym klasztorze 
zakonu franciszkanów i  miał być wi-
docznym znakiem obecności katoli-
ków we Wrocławiu. Jest to budowla 
emporowo-halowa, wkomponowana 
w  ciąg kamienic i  przez swoje usytu-
owanie trudna do dostrzeżenia. Strop 
kryty jest sklepieniem kolebkowym 
z  lunetami. Nad portalem głównym 
znajduje się kamienna figura św. An-
toniego z  Padwy z  1700 r., który zo-
stał w XVIII w. patronem całej ulicy, 
wcześniej nazywanej ul. Psią (Hund-
strasse). We wnętrzu dominuje ołtarz 
główny z  obrazem pędzla „śląskiego 
Rembrandta” – mistrza malarstwa 
barokowego Michaela Willmanna 
(1630-1706) pt. „Wizja św. Anto-
niego Padewskiego”. Na szczególną 
uwagę zasługuje też inne dzieło tego 
artysty w  świątyni – obraz św. Jana 
Kapistrana. Ciekawym elementem 

wnętrza są również oryginalne baro-
kowe ławki. Kościół należy obecnie 
do zakonu paulinów.

Trzecim obiektem Dzielnicy Wza-
jemnego Szacunku jest późnobaro-
kowy kościół ewangelicki, a  zarazem 
siedziba biskupa diecezji wrocławskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go. Obiekt zbudowano w 1750 r. we-
dług planów Friedricha Arnolda i Jo-
hanna Boumanna. W  1830 r., z  oka-
zji 300-lecia Konfesji Augsburskiej 
obiekt uzyskał nazwę „dworski”, ze 
względu na to, że obok kościoła znaj-
duje się pałac królewski, od 1750  r. 
wrocławska rezydencja króla Prus, 
Fryderyka II Wielkiego (obecnie Mu-
zeum Historyczne – oddział Muzeum 
Miejskiego). Kościół usytuowany jest 
na osi północ-południe i  wzniesio-
ny na planie owalu. Ma dwa piętra 
stylowych empor oraz rzadki ołtarz 
ambonowy. Wystrój utrzymany jest 
w barwie kremowobiałej ze złocenia-
mi. W  kościele znajdują się tablice 
upamiętniające żołnierzy niemieckich 
poległych w  czasie pierwszej wojny 
światowej oraz żołnierzy poległych 
w wojnach napoleońskich. 

Do grupy obiektów Dzielnicy 
Czterech Wyznań zalicza się także 
budynek wrocławskiej Synagogi pod 
Białym Bocianem (niem. Synagoge 

Zum Weißen Storch), nazywanej 
też Starą Synagogą (niem. Alte Sy-
nagoge), przy ul. Pawła Włodkowi-
ca. Synagoga łączy się z  budynkiem 
gminy żydowskiej i  jest obecnie nie 
tylko miejscem praktyk religijnych, 
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ale również prężnie rozwijającym się 
ośrodkiem kultury żydowskiej. Prace 
budowlane przy wznoszeniu świątyni 
rozpoczęte zostały w 1827 r. pod nad-
zorem mistrza murarskiego – Schin-
dlera, a  po jego śmierci mistrza mu-
rarskiego Tschoke. Nad całością prac 
czuwał nadzorca budowlany Thiele. 
Uroczyste otwarcie synagogi odby-
ło się 23 kwietnia 1829 r., a  pierw-
sze nabożeństwo nieco wcześniej, 10 
kwietnia. Projekt budowli przypisuje 
się pracowni architekta i  radcy bu-
dowlanego Carla Ferdinanda Lan-
ghansa (1732-1808), znanego m.in. 
z  projektu Bramy Brandenburskiej 
w Berlinie. Pierwszy wystrój malarski 
był dziełem malarza Raphaela Biowa 
(1771-1836) i  jego syna Hermanna. 
Murowany, orientowany i  jednoprze-
strzenny budynek synagogi wznie-
siono na planie wydłużonego pro-
stokąta, w  eleganckim stylu klasycy-
stycznym z  elementami architektury 
rzymskiej. Wschodnia i  południowa 
elewacja charakteryzują się bogatszą 
oprawą architektoniczną – ryzalitami 
z  korynckimi, pilastrowymi portyka-
mi, zwieńczonymi trójkątnymi fron-
tonami czy też oknami witrażowymi 

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

4 | Kościół	
ewangelicko-augsburski

5 | Szczyt	budynku	
Synagogi	pod	Białym	
Bocianem

6 | Witraż	zdobiący	
budynek	gminy	
żydowskiej

(zdjęcia: Krzysztof Spałek)

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

4

5

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2019           14



W l atach	2014-2015	interdyscyplinarny	zespół	specjalistów	opracował	dla	Hali	Stulecia	we	Wrocławiu	Konserwatorski	Plan	Zarządzania	(Conserva-
tion	Management	Plan),	który	umożliwia	prawidłowe	zarządzanie	tak	cennym	
obiektem	historycznym.	Dokument	powstał	dzięki	wsparciu	The	Getty	Foun-
dation	w	ramach	programu	„Keeping	it	Modern”.

Plan,	który	opisuje	historię	Hali	Stulecia,	przełomowego	dla	historii	ar-
chitektury	XX	w.	dzieła	Maxa	Berga,	prezentuje	jej	niezaprzeczalne	wartości	
architektoniczne	 i	 zawiera	 szczegółowe	 wytyczne	 konserwatorskie,	 został	
opublikowany	przez	Muzeum	Architektury	we	Wrocławiu	i	The	Getty	Founda-
tion.	Obszerne	opracowanie	(646	stron)	pod	redakcją	Jerzego	Ilkosza,	Hany	
Červinkovéj,	Grzegorza	Grajewskiego	i	Jadwigi	Urbanik	składa	
się	z	ośmiu	rozdziałów.

Rozdział	 pierwszy	 przedstawia	 Konserwatorski	 Plan	
Zarządzania	 dla	 Hali	 Stulecia	 we	 Wrocławiu,	 jego	 cele,	
zakres	i	metodologię	przygotowania	oraz	autorów	doku-
mentu.	W	kolejnym	 rozdziale	 zamieszczona	 jest	 historia	
miejsca,	 budowy	 i	 projektowania	Hali	Stulecia	oraz	Wy-
stawy	 Stulecia,	 przekształcenia	 Terenów	 Wystawowych	
i	 Hali	 w	 latach	 1914-1918,	 w	 okresie	międzywojennym	
i	 po	 drugiej	wojnie	 światowej,	 projekty	 niezrealizowane	
oraz	opis	budynku	Hali	Stulecia	i	jej	znaczenia	na	tle	tra-
dycji	architektonicznej.

Rozdział	 następny	 to	 przedstawienie	 statusu	 dziedzictwa	 Hali	 Stulecia	
i	uzasadnienie	jej	wpisania	do	rejestru	zabytków	w	1962	r.,	na	listę	Pomni-
ków	Historii	w	2005	 i	 na	 Listę	 Światowego	Dziedzictwa	UNESCO	w	2006,	
opis	remontów	i	zmian	dokonanych	w	Hali	w	latach	1945-2007	i	2009-2011,	
a	także	obecnego	stanu	jej	zachowania.

W	rozdziale	czwartym	i	piątym	zamieszczona	została	konserwatorska	anali-
za	budynku	Hali	(mocne	i	słabe	strony	budowli,	szanse,	zagrożenia)	oraz	ogólne	
i	szczegółowe	zalecenia	konserwatorskie	i	projekt	trybu	ich	wdrożenia.

Rozdział	szósty	zawiera	dokumentację	budynku	Hali	(badania	konstruk-
cji,	badania	materiałowe,	monitoring	bezpieczeństwa	 i	stanu	zachowania	

obiektu,	rozpoznanie	konserwatorskie	Hali	i	badanie	jej	oto-
czenia).

W	kolejnym	rozdziale	opublikowano	materiały	archiwalne	
pochodzące	 z	 archiwów,	muzeów	 i	 bibliotek	we	Wrocławiu,	
w	Erkner	pod	Berlinem,	w	Berlinie	i	Monachium.	Są	to	doku-
menty	dotyczące	budowy	obiektu,	materiały	kartograficzne,	
projekty	 i	 rysunki	 wykonawcze,	materiały	 prasowe	 i	 ikono-
graficzne.	Na	końcu	opracowania	zamieszczono	bibliografię,	
źródła	drukowane	i	literaturę	do	1945	r.	

Książka	zawiera	ponad	200	ilustracji,	w	tym	wiele	archi-
walnych,	liczne	plany	i	przekroje	architektoniczne;	ukazała	się	
również	wersja	angielskojęzyczna	publikacji.	

Spotkanie z książką

PLAN	ZARZĄDZANIA	DLA	HALI	STULECIA	WE	WROCŁAWIU

zamkniętymi łukami. Całość nakrywa 
łamany, spłaszczony dach, osłonięty 
ślepą attyką z  ośmioboczną latarnią. 
Wnętrze głównej sali modlitewnej jest 
obniżone w stosunku do ulicy i zosta-
ło nakryte sklepieniem nieckowym. 
Salę tę otaczają z  trzech stron żelbe-
towe, dwupoziomowe, neoromań-
skie galerie dla kobiet,  zamontowane 
w 1905 r. Prowadzą na nie zewnętrzne 
klatki schodowe z  1872  r. Galerie te 
zastąpiły wcześniejsze drewniane em-
pory, które wspierało dwanaście  ko-
lumn i  pilastrów. Na ścianie wschod-
niej sali modlitewnej, w monumental-
nej arkadzie  znajduje się bogato zdo-
biony Aron ha-kodesz (szafa ołtarzo-
wa), nad którym umieszczono okulus. 
Obramowanie szafy ujmują cztery ko-
lumienki, których kapitele dźwigają 
attykę oraz pełne belkowanie, pokryte 
orientalną dekoracją. Całość zwień-
czają tablice Dekalogu. Synagoga nie 
została doszczętnie zniszczona pod-
czas nocy kryształowej dzięki swemu 
położeniu – bliskie sąsiedztwo innych 
budynków sprawiło, że naziści nie 
podpalili jej. Zdewastowano wnętrze 
i zniszczono zwoje Tory. Po wybuchu 
drugiej wojny światowej naziści we 

wnętrzu synagogi urządzili warsztat 
samochodowy oraz magazyny, a  na 
dziedzińcu miejsce zbiórek wrocław-
skich Żydów wywożonych do obo-
zów koncentracyjnych. Po wojnie, 13 
sierpnia 1945 r. Komitet Żydowski we 
Wrocławiu zwrócił się do prezydent 
miasta o  zwrot świątyni, która wów-
czas pozostawała w rękach milicji. Po 
jej odzyskaniu obiekt wyremonto-
wano oraz dostosowano do potrzeb 
kultu religijnego przez Kongregację 

Wyznania Mojżeszowego we Wrocła-
wiu. Synagoga została wpisana do kra-
jowego rejestru zabytków 30 grudnia 
1970 r. W maju 2005 r. przy synago-
dze zostało powołane Centrum Kul-
tury i  Edukacji Żydowskiej, działają-
ce w ramach wrocławskiego oddziału 
Związku Gmin Wyznaniowych Ży-
dowskich w RP.

Izabela Spielvogel  
Krzysztof Spałek
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Gdyby	Aleksander	Orłowski,	bogaty	kolekcjoner	dzieł	sztuki	
z	Jarmoliniec	na	Podolu,	nie	udzielił	gościny	Juliuszowi	Kossakowi	
i	Józefowi	Brandtowi	podczas	ich	podróży	po	Ukrainie	latem	1874	r.,	
być	może	nie	miałby	w	swoim	zbiorze	jednego	z	najpiękniejszych	
płócien	naszego	monachijczyka.	Z	kolei,	gdyby	na	drodze	
krakowskiego	malarza	Walerego	Eljasza	Radzikowskiego,	u	progu	
jego	artystycznej	kariery,	nie	stanął	przybyły	z	Korostek	na	Wołyniu,	
niczym	mityczny	Feniks,	inny	bogaty	hrabia-kolekcjoner,	losy	tego	
artysty	potoczyłyby	się	inaczej.

Tajemnice  
kolekcji dzieł sztuki 
Aleksandra Orłowskiego z Podola 
i Michała Orłowskiego z Wołynia

wojciech przybyszewski



Naszą opowieść zacznijmy od 
przytoczenia fragmentów kore-
spondencji z lat 1868-1872 Wa-
lerego Eljasza Radzikowskiego 

(1841-1905) z  Józefem Ignacym Kraszew-
skim (1812-1887), jego mentorem, nauczy-
cielem i  doradcą, w  końcu – przyjacielem. 
Kraszewski przebywał już wtedy w Dreźnie, 
Eljasz w  Krakowie, a  poznali się podczas 
pewnej słotnej wycieczki  w Tatry, w sierpniu 
1866 r., w czasie której 25-letni wtedy artysta 
był przewodnikiem pisarza. Także i obecnie 
znamy Eljasza przede wszystkim jako mi-
łośnika, znawcę i  popularyzatora Tatr, nie-
zmordowanego piewcę ich piękna i  autora 
wielokrotnie wznawianego Ilustrowanego 
przewodnika do Tatr, Pienin i  Szczawnic 
(pierwsze wydanie: Poznań 1870). O tym, 
że był on także malarzem, rysownikiem i gra-
fikiem, twórcą obrazów o  tematyce histo-
rycznej, takich, jak „Sobieski z synami u gro-
bowca Żółkiewskiego”, „Żółkiewski pod 
Cecorą”, „Obrona Trembowli” czy „Obrona 
Krakowa od Szwedów za Jana Kazimierza” – 
co nie jest tu bez znaczenia – ale także cało-
postaciowych wizerunków królów polskich, 
wreszcie posiadaczem zbieranych przez wiele 
lat materiałów do historii ubiorów polskich, 
niestety, nie zawsze pamiętamy. Zgodzimy 
się jednak z Wincentym Dankiem, autorem 
opracowania listów Kraszewskiego do Elja-
sza, który już w 1966 r. zauważył, że: „u hi-
storyków malarstwa polskiego nie był Eljasz 
wysoko notowany”, ale i „u współczesnych dobi-
jał się również z trudem o uznanie, pozostając 
zawsze w cieniu sławy i wielkości Jana Matej-
ki” ( Józef Ignacy Kraszewski, Listy do Ada-
ma i  Joanny Miłaszewskich, rodziny Langie, 
Walerego Eljasza-Radzikowskiego, opracował 
Wincenty Danek, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków 1966, s. 233).

1 czerwca 1868 r., a  więc niespełna dwa 
lata od wspomnianej wspólnej eskapady 
w Tatry, pisał młody Eljasz do Kraszewskie-
go, miotany skrajnymi odczuciami: „Zabie-
ram się do dużego obrazu »Żółkiewski pod 
Cecorą« bo ten temat cudowny dla malarza, 
a przytem odpowiada memu obecnemu uspo-
sobieniu. Da Bóg, szczęśliwie go ukończyć, to 

poślę w świat za granicę do Francyi, Niemiec, 
a w Kraju nie będę wystawiał, zamknę się jesz-
cze szczelniej u  siebie, niedopuszczając psom 
szczekania w mojem kole” (Listy Walerego El-
jasza Radzikowskiego do J. I. Kraszewskiego, 
t. 39, E, rkps, Biblioteka UJ, sygn. 6499/IV: 
k. 79 recto; kolejne cytowania listów W. El-
jasza Radzikowskiego do J. I. Kraszewskiego 
pochodzą z tego samego zbioru rękopisów). 

Odpowiedź pisarza nie była zachęcająca: 
„Teraz, jeśli pozwolisz mi słowo dodać z przy-
jacielskiego serca o  »Bitwie pod Cecorą«. 
Przedmiot jest oklepany, wielokroć malowany 
i  rysowany, będą Ci zarzucać to. Możesz go 
odświeżyć, to prawda, ale [lepiej byłoby] gdy-
by znalazł się inny [temat], sympatyczny dla 
ciebie, np. Bitwa pod Beresteczkiem za Jana 
Kazimierza albo Maciejowice i ostatnia, roz-
paczliwa szarża Kościuszki, albo która z bitew 
Czarnieckiego, albo malowniczy Kamieniec 
Podolski z jaką bitwą turecką. […] Nie sprze-
ciwiam się Cecorze, ale się lękam, że to jest już 
tyle razy zużyte” ( Józef Ignacy Kraszewski, 
Listy…, s. 255-256).

Malarz nie posłuchał jednak tej rady. Pra-
ce nad szkicem do obrazu podjął niedługo 
po tym, chociaż dopiero z  listu Kazimierza 
Władysława Wójcickiego do Marcina Ol-
szyńskiego, datowanego 4 czerwca 1869  r., 
dowiadujemy się, że rzeczywiście Eljasz ma-
luje obraz większych rozmiarów „Śmierć 
Żółkiewskiego”. „Piękna to, pełna prawdy 
i życia kompozycja” – czytamy  u Wójcickie-
go (Warszawska „cyganeria” malarska. Gru-
pa Marcina Olszyńskiego, oprac. Stefan Ko-
zakiewicz i  Andrzej Ryszkiewicz, Wrocław 
1955, s. 380). Ryzyko opłacało się. W  ko-
lejnym liście do Kraszewskiego, datowanym 
23 kwietnia 1870 r., Eljasz donosił z zachwy-
tem, że otrzymał na konkursie kompozycyj-
nym w Wiedniu premię za szkic do obrazu 
„Ostatnie chwile Stanisława Żółkiewskiego 
pod Cecorą”. Nic więc dziwnego, że tym ra-
zem Kraszewski nie skąpił mu pochwały, pi-
sząc, że uradowała go sprawa konkursu, i że 
nie wątpi we wspaniałą przyszłość malarza, 
dodając obietnicę:. „[…] a bądźcie pewni, że 
całym sercem podpierać, pomagać Wam i czy-
nić, co każe sumienie i uznanie pracy Waszej 
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i  talentu, będziemy” ( Józef Ignacy Kraszew-
ski, Listy…, s. 272-273). Prosił też o szczegóły 
dotyczące konkursu wiedeńskiego, aby mógł 
o nim wspomnieć w którymś z najbliższych 
felietonów, co też malarz chętnie uczynił.

„Co rok Austryjackie Towarzystwo Szt[uk] 
Pięknych w Wiedniu ogłasza Konkurs Kompo-
zycyjny nieograniczony co do treści, ani co do 
sposobu wykonania dla artystów różnych na-
rodów w celu ubiegania się o nagrodę –  pisał 
z  Krakowa 9 maja 1870  r. W naznaczonym 
czasie zbiera się Jury i odznaczające się Kom-
pozycje zakupuje po cenach znamienitych, wy-
rażając przez to i przytem swoje uznanie. Otóż 
tego roku poraz pierwszy przystąpiłem do ta-
kiego konkursu przesławszy kilka szkic rodza-
jowych i  jedną historyczną: Ostatnie chwile 
Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą r. 1620, 
podług której obraz dużych rozmiarów malo-
wać rozpocząłem.

1 kwietnia otwarto wystawę konkursowych 
prac, między któremi moja, chociaż czysto 
polska, a  więc Niemcom obca, spodobała się 
skoro zaraz dyrektor Towarzystwa Szt[uk] 
P[ięknych] zapytał mnie, czybym nie zechciał 
powtórzyć im szkic Stanisława Żółkiewskiego, 
gdyż oryginalny nie jest do pozbycia. Oświad-
czyłem się z  gotowością i  na zebraniu Jury 
uchwaliło przyznanie mej szkicy premium, 
i zamówienie jej powtórzenia za 450 g[u]ld[e-
nów] austr[iackich] z terminem dostawy naj-
dalej do 20 września. Dnia 5 maja nadesłano 

mi urzędownie uchwałę powyższą ku wielkiej 
mej radości. Przy tym funduszu upalę kawał 
obrazu samego, bo samo powtórzenie szkicy 
wiele mi czasu nie zajmie […]” (k. 125 verso, 
126 recto). Pod koniec sierpnia dosłał jesz-
cze Kraszewskiemu „fotografią szkicu olejnego 
premiowanego w Wiedniu i dla Kunstwerinu 
zamówionego, przedstawiającego Żółkiewskie-
go pod Cecorą”).

Wreszcie, 6 listopada tego samego roku, 
podsumowuje szczęśliwe dla niego miesiące 
wypełnione pracą i przewiduje jeszcze pięk-
niejszą przyszłość: „Dla mnie ten rok niespo-
dziewanie płodny w następstwa i to wtedy, gdy 
mnie zwątpienie, żal i kłopoty materyalne tra-
pić zaczynały, nagle horyzont wyjaśnia. Na-
groda na Konkursie Kompozycyjnym w Wied-
niu [–] pierwsza gwiazda, a obecnie zajęcie się 
mną prawdziwego Fenixa w Polsce, hr. Orłow-
skiego z Wołynia.

Przybył on w  nasze strony z  wspaniałym 
projektem zebrania galeryi obrazów wszyst-
kich artystów polskich, podania ręki artystom 
krępowanym obojętnością ogółu, utworzeniem 
z Krakowa stolicy sztuki nietylko w Polsce, ale 
i  w  Europie, aby artyści Krakowscy zdobyli 
w świecie sztuki najpierwsze stanowisko. Myśli 
swe nieoceniony hr. Orłowski czynem zaczął 
dokonywać, nabywając naraz wiele obrazów 
i zamawiając nowe” (k. 147 verso).

I tak hr. Orłowski kupił od malarza, jak 
pisze dalej Walery Eljasz Radzikowski, mały 

1 | Walery	Eljasz	
Radzikowski,		„Ostatnie	
chwile	Stanisława	
Żółkiewskiego	pod	Cecorą	
r.	1620”,	1870,	olej,	
płótno,	wym.	106	x	145	cm	
(własność	prywatna)
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obrazek „przedstawiający starego wiarusa po-
dług piosenki: Hej tam w Krakowie za stołem, 
itd. [za] 200 g[u]ld[enów] [i] począł się ze 
mną umawiać o obrazy. Zamówił u mnie ob-
raz Żółkiewskiego według szkicy premiowanej, 
za sumę wprawdzie bardzo małą, przy niej 
naturalnie nic nie zarobię, ale pracować będzie 
o czém, co już dla mnie rzecz wielka” (k. 148 
verso).

Niestety. Wielkie nadzieje malarza zwią-
zane z pojawieniem się w Krakowie bogate-
go, wielkodusznego mecenasa szybko okaza-
ły się płonne. Mówi o tym krótki, pisany do 
Kraszewskiego w  zupełnie innym tonie list 
Eljasza z 26 stycznia 1871 r.: „W domu bie-
da, w Wiedniu bieda, a tymczasem żyć trzeba. 
Krakowski mecenas sztuki hr. Orłowski pod 
obawą europejskiej wojny wstrzymał nie tylko 
zakupna już rozpoczęte, ale nawet wycofał się 
z zamówieniem u mnie i u Matejki. Straszna 
niepewność przyszłości najbliższej, skoro na 
bogacza tak oddziaływa, cóż dopiero nas bied-
nych czeka!” (k. 160 verso).

Po półtora roku (21 czerwca 1872  r.) 
– mała jaskółka radości: „Teraz przed kilku 
tygodniami wystawiona na wystawie obra-
zów akwarella Żółkiewskiego pod Cecorą, 
sprzedałem [ją] nadspodziewanie prędko 
Księciu Czetwertyńskiemu z Wołynia czy Po-
dola?” (k. 186 verso). Jednak rozgoryczenie 
po wycofaniu się z  zamówień hrabiego Or-
łowskiego – który faktycznie niczym Feniks 
zawitał w  grodzie Kraka, narobił wielkiego 
szumu i  nadziei, aż w  końcu uleciał – po-
zostało. Pięć miesięcy później (20 listopada 
1872 r.) malarz raportował Kraszewskiemu: 
„Mecenasów nie mamy, a jeżeli się trafi, jak np. 
taki hr. Orłowski, blagier i koronny głupiec, to 
tylko oszusty z niego korzystają, w pole go wy-
wodząc. Teraz np. zachorował ów Orłowski na 
posiadanie portretów przodków swoich z daw-
nych wieków, i  poznawszy słabą jego stronę 
Leopolski we Lwowie smaruje mu za drogie 
pieniądze portrety, brudzi je, imitując starość 
i  tworzy mu jak np. teraz jakiego kasztelana 
na Dobrzynie zmarłego 1545 […]. Śmieją się 
z  tej fabryki przodków. Na nowo pompuje go 
Leopolski, aby mu namalować prymasa z jego 
rodziny! i  tak go umie podchodzić, że temu 
głupiemu Orłowskiemu zdaje się, że znalazł 
Rembrandta, wobec którego w kąt nawet Ma-
tejko” (k. 194 verso).

O reakcji Jana Matejki na krętactwa hra-
biego Orłowskiego pisał w pamiętniku, pod 

datą roczną 1873, sekretarz malarza Marian 
Gorzkowski: „Wspomniał [Matejko] w końcu 
o owym słynnym bogaczu Michale Orłowskim, 
któremu musiał w  końcu ostro wykrzyknąć: 
»Póki ja żyję, póty pan ode mnie żadnej roboty, 
żadnego mego nigdy obrazu mieć nie będziesz! 
Trzymaj pan te moje słowa w pamięci swojej 
jako najpewniejsze!«” (Marian Gorzkowski, 
Jan Matejko. Epoka od  r. 1861 do końca ży-
cia artysty z dziennika prowadzonego w ciągu 
lat siedemnastu, oprac. Kazimierz Nowacki 
i  Ignacy Trybowski, Kraków 1993, s. 149). 
I dotrzymał słowa.

Niestety, o  portrecie prymasa z  rodziny 
Orłowskiego, autorstwa Leopolskiego, nic 
nie wiadomo, ale w  zbiorach Muzeum Na-
rodowego we Wrocławiu znajduje się szki-
cowo ujęty obraz zatytułowany „Kasztelan 
Orłowski w  pracowni” tego samego pędzla, 
namalowany już w 1866 r. (olej, płótno, wym. 

33,5 x 40,8 cm, zob. Ewa Houszka, Piotr 
Łukaszewicz, Malarstwo polskie od baroku 
do modernizmu. Katalog zbiorów, Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu, [Wrocław] 2013, 
s. 138, poz. 255), natomiast portret kasztelana 
dobrzyńskiego, dzieło pokazywane na wysta-
wach sztuki we Lwowie (1871) i w Krakowie 
(1872), o którym szerzej pisała przed kilkuna-
stu laty Katarzyna Rutkowska w  monografii 
artysty, niestety, zaginął (Katarzyna Rutkow-
ska, Malarstwo Wilhelma Leopolskiego, War-
szawa 2004, s. 148-150). Pora więc najwyższa 

2 | Wilhelm	
Leopolski,	„Kasztelan	
Orłowski	w	pracowni”,	
1866,	olej,	płótno,	
wym.	33,5	x	40,8	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	we	Wrocławiu)
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odpowiedzieć na pytanie: kim był ów hrabia 
Orłowski z Wołynia i czy w końcu udało mu 
się (mniejsza o  to, jakim kosztem) stworzyć 
kolekcję obrazów malarzy polskich, o  której 
pisał Walery Eljasz Radzikowski?

Wincenty Danek, nie będąc pewnym 
swego rozpoznania, podaje ostrożnie: 
„Prawdopodobnie chodzi tu o  hr. Aleksandra 
Orłowskiego (1816-1896), dziedzica dóbr 
Jarmolińce na Podolu” ( Józef Ignacy Kra-
szewski, Listy…, s. 285, przyp. 5). Myli się 
jednak nie tylko co do osoby, lecz także co 
do lat życia przywołanego w  przypisie Or-

łowskiego. Rzeczywiście, Aleksander Stani-
sław Orłowski herbu Lubicz, dziedzic dóbr 
na Podolu ( Jarmolińce i Malejowce) też był 
kolekcjonerem, ale żył w  latach 1817-1893 
i to nie on napsuł w Krakowie tyle krwi ma-
larzom, którzy mu zawierzyli.

Poszukiwanym „blagierem i  koronnym 
głupcem”, jak nazwał hrabiego Eljasz, był Mi-
chał Ludwik Tytus Orłowski herbu Lubicz 
(1819-1883), ostatni dziedzic Korostek na 
Wołyniu, a przy tym „wielki lubownik wsi” 
i „miłośnik sztuki krajowej” – to z kolei cy-
tat z Edwarda Chłopickiego, którego relację 
z odwiedzin Korostek i znajdującego się tam 
dworku kolekcjonera zamieściły „Kłosy” 
w numerze 792 z 2 września 1880 r. (s. 157- 
-158), w  cyklu artykułów opublikowanych 
pod wspólnym tytułem Stepowe szlaki przez 
Edwarda Chłopickiego. Jak zatem wygląda-
ła w  1880  r. kolekcja obrazów hr. Michała 
Orłowskiego? Oto jej opis, rozpoczynają-
cy się od zastrzeżenia, że „Gdyby ten długi 
szereg świetnie utrzymanych i w bogate opra-
wionych ramy obrazów był tylko gustownym 
zbiorem płócien cudzoziemskiego pęzla, nie 
uważalibyśmy wcale ani za konieczne, ani 
za właściwe umieszczać tutaj wypisu szcze-
gółowego ich treści, oraz nazwisk malarzy; 
ale, ponieważ zebrane przez miłośnika sztuki 

krajowéj, pana O., piękne i mało nam znane 
utwory stanowią prywatną galeryjkę wyłącz-
nie narodowych malatur, zatém poczytujemy 
za obowiązek kochającego swój kraj sprawoz-
dawcy wymienić tu każdy z  osobna obraz 
i obrazek naszych, pracujących u siebie, lub na 
obczyźnie, uzdolnionych artystów”. Wresz-
cie, po tym przydługim wstępie, następuje 
właściwy opis kolekcji: „Wszystkie te płótna 
mieszczą się głównie w  dwóch komnatach: 
w  sali jadalnéj, czyli tak zwanéj »czekola-
dowej«, i w pokoju »błękitnym«. W pierw-
szym idą po kolei: »Nauka dziadunia«, 
Kozakiewicza; »Krakowiacy«, Kostrzew-
skiego; »Ruiny zamku«, Szermentowskiego; 
»Sielanka ludowa«, Kostrzewskiego; »Po 
napadzie Tatarów«, Kozakiewicza; »Wi-
dok morski«, Pillatiego; »Pejzaż«, Gerso-
na; »Głowa starca«, Mireckiego, oraz trzy 
pejzaże: Szuppego, Marszewskiego i Cypria-
na Norwida. W  »niebieskim« zaś pokoju 
oglądamy: »Wnętrze kościoła«, Gierymskie-
go; »Pejzaż«, Jaroczyńskiego; »Piastunka 
z  dziećmi«, Pillatiego; »Żebrak w  klaszto-
rze«, Cynka; »Konie ukraińskie«, Kossaka; 
»Szkic kobiety z  dzieckiem«, Szermentow-
skiego; »Scena ludowa w karczmie«; Eliasza 
i »Siostra Miłosierdzia«, Leopolskiego”.

Co wiemy o tych obrazach?
„Scena ludowa w  karczmie” Walerego 

Eljasza Radzikowskiego – to oczywiście in-
spirowany piosenką zaczynającą się od słów 
„Hej, tam w  Krakowie” i  opisany przez ma-
larza w  liście do Kraszewskiego mały obra-
zek, przedstawiający siedzącego za stołem 
starego wiarusa, sprzedany hrabiemu za 200 
guldenów.

O ostatnim z  wymienionych dzieł – 
„Siostra Miłosierdzia” Leopolskiego – pisze 
Katarzyna Rutkowska, że jest to praca dziś 
zupełnie nieznana, a  przecież omawia ją, 
cytując publikacje Andrzeja Grabowskiego, 
Emmanuela Swieykowskiego i  Józefa Wei-
gla, w  innym miejscu monografii Wilhelma 
Leopolskiego, tyle tylko, że pod bardziej 
złożonymi tytułami: „Zakonnica (szarytka) 
prowadząca krużgankiem kościoła małego 
(chorego) chłopca” i  „Zakonnica prowa-
dząca chłopca rekonwalescenta po ogrodzie 
szpitalnym” (K. Rutkowska, Malarstwo…, 
s.  82); u  Emmanuela Swieykowskiego – 
w Pamiętniku Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w  Krakowie. 1854-1904. Pięć-
dziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki 

3 | Władysław	Leszczyński,	
„Korostki.	Ogólny	widok	
dworu	od	frontu”,	1902,	
rysunek	piórkiem
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(wyd. 1, Kraków 1904, s. 88) – „Zakonnica 
prowadząca chorego chłopca”, praca wysta-
wiona w TPSP w 1870 r.

Bez trudu rozpoznamy też oba obrazy 
Antoniego Kozakiewicza – „Nauka dziadu-
nia” i  „Po napadzie Tatarów”. Za pierwszy 
z nich malarz otrzymał pierwszą nagrodę na 
wystawie w Wiedniu, następnie praca ta, pod 
niewiele różniącym się tytułem „Nauki dzia-
dunia”, w 1870 r. wystawiona została w kra-
kowskim TPSP, wreszcie cztery lata później, 
już jako własność potomka kasztelana Or-
łowskiego, w  Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych w  Warszawie. Drugi z  obrazów, 
nazwany przez Chłopickiego „Po napadzie 
Tatarów”, także wystawiony został w  TPSP 
i TZSP: w 1871 r. w Krakowie, ale pod tytu-
łem „Powrót córki po napadach tatarskich”, 
a w 1874 r. w Warszawie, jako „Powrót córki 
z  niewoli tatarskiej”, z  takim samym dopi-
skiem w katalogu, że jest to własność potom-
ka kasztelana Orłowskiego.

„Wnętrze kościoła” Gierymskiego – to, 
być może (ale tylko być może) zaginio-
ne dzieło młodszego z  braci, Aleksandra, 
wzmiankowane w  katalogu niedawnej 
monograficznej wystawy prac tego arty-
sty w  warszawskim Muzeum Narodowym: 
„»Wnętrze kościoła, olej«, w  1919 własność 

Heinricha w Warszawie, wystawy: 1919, Sto 
lat malarstwa polskiego, pałac Łazienkowski, 
Warszawa” (Aleksander Gierymski. 1850- 
-1901, katalog wystawy, kurator Ewa Micke-
-Broniarek, Warszawa 2014, Aneks: Dzieła 
wzmiankowane, przypisywane, s. 465, poz. 
45), a  „Konie ukraińskie” Juliusza Kosska to 
wymienione w opracowaniu J. Wiercińskiej 
„»Stado koni«, ol., 55 x 33 [cm]”, znane 
z wystawy TZSP w 1876 r. ( Janina Wierciń-
ska, Katalog prac wystawionych w  Towarzy-
stwie Zachęty Sztuk Pięknych w  Warszawie 
w  latach 1860-1914, Wrocław-Warszawa-
-Kraków 1969, s. 160).

Opisy pozostałych obrazów są zbyt ogól-
nikowe, by można było pokusić się o  ich 
rozpoznanie. Z  jednym wszak wyjątkiem, 
za jaki wypada uznać „Szkic kobiety z dziec-
kiem” Józefa Szermentowskiego. Dlaczego? 
Ponieważ tak nazwane dzieło w  twórczości 
tego malarza to praca nietypowa, wręcz od-
osobniona. Chyba że skojarzymy ją z jednym 
z  ostatnich obrazów Szermentowskiego, 
zatytułowanym „Rodzina malarza – lekcja 
geografii” (1875, olej, płótno, wym. 45,6 x 55 
cm, od 2007 r. w zbiorach Muzeum Historii 
Kielc), swoistym testamentem umierającego 
na gruźlicę, z dala od ojczyzny (w Paryżu) ar-
tysty, męża i ojca dwóch małoletnich synów 

4 | Józef	Szermentowski,	
„Rodzina	malarza	–	lekcja	
geografii”,	1875,	olej,	
płótno,	wym.	45,6	x	55	
cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Historii	Kielc)	
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(dzieło dwukrotnie opisywane na łamach 
„Spotkań z Zabytkami”: nr 2, 2007, s. 32; nr 
9-10, 2017, s. 18-25).

Czy rozpoznany przez Chłopickie-
go w  pokoju „błękitnym” dworku hr. Mi-
chała Orłowskiego w  Korostkach „Szkic 
kobiety z  dzieckiem” autorstwa Józefa 

Szermentowskiego to szkic do tego właśnie 
obrazu? Przy braku dodatkowych źródeł od-
powiedź na tak postawione pytanie nie może 
być stuprocentowo pewna. Gdyby jednak 
była ona twierdząca, należałoby przelewając 
na papier kolejne domysły związane z histo-
rią wskazanego obrazu, po trzykroć bardziej 

5 | Jan	Matejko,	„Portret	
Józefa	Ciechońskiego”,	
1873,	olej,	płótno,	wym.	
174	x	126	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Śląskiego	
w	Katowicach)
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niż dotąd ważyć każde przychodzące na myśl 
słowo... Oto bowiem fragment listu napisa-
nego przez Wandę Szermentowską, żonę ma-
larza, w Paryżu, 20 grudnia 1875 r. (a więc 
niespełna rok przed śmiercią Szermentow-
skiego; artysta zmarł 6 września 1876 r.): 
„[…] w  tych czasach wszystko zwaliło się na 
nasze głowy. Kupiec obrazów, u którego Józef 
miał roboty na dosyć znaczną sumę, na kilka 
dni przed terminem wypłaty drapnął bez wie-
ści unosząc z sobą nie zapłacone obrazki Józefa 
i ramy przy takowych wzięte na weksel, który 
w tych dniach mamy zapłacić. Józef rozchoro-
wał się ze zmartwienia, a ja zostałam z moimi 
dziećmi bez sousa!” (Warszawska „cyganeria” 
malarska…, s. 357). Jak wiemy, w kolekcji hr. 
Michała Orłowskiego znajdowały się przy-
najmniej dwa obrazki namalowane przez 
Szermentowskiego, ale czy pod ogólniko-
wym określeniem „kupiec obrazów” w  liście 
napisanym przez żonę artysty kryje się znany 
nam już miłośnik malarstwa polskiego z Ko-
rostek na Wołyniu?

Hrabia Michał Orłowski herbu Lubicz 
swoją zawrotną karierę kolekcjonera i  (jak 
zwał, tak zwał) mecenasa polskich artystów 
rozpoczął co najmniej kilka lat przed ślubem 
z  Izabelą Józefą Borch herbu Trzy Kawki, 
wdową po Antonim Potockim z  Chrząsto-
wa herbu Pilawa. Ślub ten odbył się w Kra-
kowie 7 lipca 1873  r. (wcześniej był żonaty 
z  Michaliną Grocholską z  Grabowa herbu 
Syrokomla, zm. 1868): „Wczoraj o  godzinie 
5tej odbył się w  kościele N. P. Maryi ślub hr. 
Michała Orłowskiego obywatela z  Wołynia 
z Izą z hr. Brochów hr. Antoninową Potocką. 
Liczne grono krewnych i przyjaciół ze wszyst-
kich prowincyj polskich uczestniczyło w  tym 
obrzędzie; X[iądz] kanonik [Zygmunt] Go-
lian ślub dawał” („Czas”, nr 154, wydanie 
z 8 lipca 1873 r., s. 2). Na ile wydarzenie to 
poprawiło nadszarpniętą reputację kolek-
cjonera w  środowisku tamtejszych artystów 
– nie wiadomo, ale z pewnością ułatwiło mu 
większą swobodę w kontaktach z arystokra-
cją Krakowa, na których tak bardzo mu zale-
żało. Zresztą, wbrew stwierdzeniom Edwar-
da Chłopickiego, hrabia nie tylko rezydował 
w Korostkach i w Krakowie, ale także dużo 
podróżował po Europie. Wreszcie, dziesięć 
lat po ślubie, w  czerwcu 1883  r. w  Nicei, 
rozstał się z  tym światem, a  ponieważ „nie 
doczekał się z obu żon potomstwa, jako ostat-
ni z  linii wołyńskiej swej rodziny wszystkie 

posiadane dobra oraz znaczne kapitały zapisał 
on Janowi Orłowskiemu, synowi Aleksandra, 
zamieszkałemu na stałe w Wiedniu” (Roman 
Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kre-
sach Rzeczypospolitej, wydanie drugie, t. 5, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, s. 171- 
-172). Można więc przypuszczać, że trafiła 
tam także kolekcja obrazów z Korostek, ale 
jakie były jej dalsze losy – tego nie wiemy.

Skoro jednak już po raz drugi mówimy tu 
o  Aleksandrze Orłowskim, dziedzicu dóbr 
Jarmolińce i Malejowce na Podolu – biorąc 
pod uwagę fakt, że w literaturze przedmiotu 
jest on często mylony z  Michałem Orłow-
skim z Korostek – trzeba uporządkować i te 
sprawy. Trudno bowiem zgodzić się chociaż-
by z taką oto informacją, bez wątpienia po-
wtórzoną za jednym z najważniejszych opra-
cowań na temat spuścizny artystycznej Jana 
Matejki (Matejko. Obrazy olejne. Katalog 
pod redakcją i ze wstępem Krystyny Sroczyń-
skiej, Warszawa 1993, s. 131, poz. 152), że 
Michał Orłowski był właścicielem jednego 
z portretów autorstwa tego malarza (nomen 
omen portretu namalowanego w tym samym 
1873 r., w którym Matejko tak dosadnie wy-
powiedział się o bogaczu z Wołynia).

„Portret Józefa Ciechońskiego” – bo 
o  nim tu mowa – od 1989  r. znajduje się 
w  zbiorach Muzeum Śląskiego w  Katowi-
cach i  rzeczywiście – tak, jak czytamy na 
stronie internetowej tego muzeum (https://
muzeumslaskie.pl/pl/work/portret-jozefa-
-ciechonskiego-mskszm424) – pierwot-
nie stanowił „Własność J. Ciechońskiego 
– ziemianina z  Królestwa Kongresowego, 

6 | Stanisław	Antoszewicz	
wg	rysunku	Bronisława	
Podbielskiego,	„Pałac	
Orłowskich	w	Jarmolińcach	
na	Podolu”,	1885,	
drzeworyt	sztorcowy
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wojewody sandomierskiego, obdarzonego tytu-
łem hrabiego papieskiego”. Nie został jednak 
po utracie przez niego majątku sprzedany na 
publicznej licytacji „księciu Skrochowskiemu”, 
ale księdzu zmartwychwstańcowi Eustache-
mu Tomaszowi Skrochowskiemu (1843- 
-1895), absolwentowi paryskiej Szkoły Dróg 
i  Mostów z  dyplomem inżyniera, później 
docentowi teologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, wreszcie profesorowi Uniwersytetu 
Lwowskiego, autorowi licznych artykułów 
z  dziedziny archeologii i  historii sztuki za-
mieszczanych w  galicyjskich czasopismach. 
Prawdą jest także, iż obraz ten wystawiany 
był przez księdza kilkakrotnie na sprzedaż 
(o dwóch takich próbach pisał np. w  cyto-
wanym tu pamiętniku Marian Gorzkowski), 
m.in. w  1881  r. w  Salonie Aleksandra Kry-
wulta w  Warszawie, jednak nie mógł być 
„w 1897 nabyty przez hr. Michała Orłowskie-
go z  Wołynia”, skoro ten od czternastu już 
lat nie żył (!). „W latach 1924-1927 [por-
tret] – czytamy dalej – był własnością anty-
kwariusza Abe Gutnajera w  Warszawie jako 
pochodzący ze zbiorów hr. K.O (Ksawerego 
Orłowskiego ?)”. Tak, to prawda, z tym tylko, 
że przy rozwiązaniu inicjałów hrabiego nie-
potrzebny jest znak zapytania. O ile bowiem 

wiarygodna jest data tego zakupu (1897), to 
właśnie Ksawery Franciszek Orłowski herbu 
Lubicz (1862-1926), syn zmarłego w 1893 r. 
Aleksandra Orłowskiego, dyplomata i kolej-
ny kolekcjoner w  rodzinie, nabył ten obraz 
niedługo po śmierci księdza Skrochowskie-
go od jego spadkobierców lub od bliżej nam 
nieznanych pośredników.

Ojciec Ksawerego, Aleksander Stanisław 
Orłowski herbu Lubicz, zgromadził w swojej 
rezydencji w Jarmolińcach na Podolu intere-
sującą, choć niewielką, kolekcję dzieł sztuki, 
którą znamy z  krótkiego opisu zamieszczo-
nego w 1879 r. w „Kłosach”: „[…] obok płó-
cien, do staréj francuskiéj i włoskiéj należących 
szkoły, są roboty pęzla [ Juliusza] Kossaka (2), 
[ Józefa] Brandta, [Tytusa] Maleszewskiego, 
[ Józefa] Chełmońskiego, szkic olejny »Jaw-
nogrzesznicy«, przez samego [Henryka] Sie-
miradzkiego wykonany, a  teraz ma przybyć 
jego »Tancerka«; będziecie ją jednak mieli 
w Warszawie, nim do nas na stałe przywędru-
je mieszkanie. P. Orłowski nabył jednocześnie 
w  Rzymie rękopisma, nie drukowane jeszcze, 
po [księdzu Augustinie] Theinerze (491 li-
stów papieży do królów polskich w  sprawach 
Kościoła); nabywca ofiarował je Akademii 
Umiejętności w Krakowie… więc czołem przed 
człowiekiem, który umie robić taki piękny 
z  grosza użytek…” (Antoni Józef Rolle [Dr 
Antoni J.], Wrażenia z  wędrówki w  1879 
roku, część I: Z Kamieńca do Lwowa, „Kło-
sy”, nr 727 z 5 czerwca 1879 r., s. 356).

Z kolejnej relacji doktora Rolle z odwie-
dzin Aleksandra Orłowskiego w jego pałacu 
w  Jarmolińcach (czerwiec 1885 r.) dowia-
dujemy się kilku dodatkowych szczegółów 
związanych z kolekcją hrabiego: „[…] malar-
stwo szczególnie reprezentowane [jest] poważ-
nie: »Rodzina Święta«, według rzeczoznaw-
ców, pędzla Rafaela; »Zdjęcie z  krzyża« 
[ José de] Ribery, obraz wielkich rozmiarów 
[…]. Z  autorów krajowych pierwsze miejsce 
należy [się Henrykowi] Siemiradzkiemu: 
»Taniec między mieczami«, znany powszech-
nie, bo objechał całą Europę, tu się zainsta-
lował na stałą siedzibę; »Orgia na Kapre-
rze« i  »Jawnogrzesznica«, oba mniejszych 
rozmiarów, choć równie piękne… »Kozak 
w  zalotach« [ Józefa] Brandta, może jeden 
z  najwdzięczniejszych obrazków, już choćby 
z  tej racyi, że charakter miejscowy pochwyco-
ny dosadnie… Kozak to prawdziwy umizga 
się do dziewczyny, nie zaś wymuskany panicz, 

7 | Fragment	listu	
Aleksandra	Orłowskiego	
z	Jarmoliniec	do	Józefa	
Brandta	w	Monachium,	
datowanego	8	stycznia	
1875	r.	we	Lwowie
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za kozaka przebrany… Alboż [ Józefa] Cheł-
mońskiego: »Wyjazd na polowanie«, z krajo-
brazem zimowym […]. Są roboty jeszcze [ Ju-
liusza] Kossaka, zawsze świeże, pełne ognia 
i  prawdy, [Aleksandra] Orłowskiego bardzo 
cenne, rzeźba [Wiktora] Brodzkiego…, nad-
to bronzy, porcelany sewrskie, staro saskie, 
a także serwis z Capo di Monti, może jedyny 
w kraju” (Antoni Józef Rolle [Dr Antoni J.], 
Po małych drogach przez…, „Kłosy”, nr 1040  
z 4 czerwca 1885 r., s. 368).

Wzmianka o „Tancerce” („Tancerka mię-
dzy mieczami”, „Taniec wśród mieczów”), 
jednym z  najbardziej znanych obrazów 
Henryka Siemiradzkiego, i  o obrazie Józefa 
Brandta „Kozak w  zalotach”, w  powiązaniu 
z  informacjami znajdującymi się w  katalo-
gu ubiegłorocznej wystawy monograficznej 
Brandta w  Muzeum Narodowym w  War-
szawie oraz treścią sprzedanego na aukcji 
15 czerwca 2013  r. w  Domu Aukcyjnym 
OKNA SZTUKI w Milanówku listu Alek-
sandra Orłowskiego, napisanego we Lwowie 
8 stycznia 1875  r. do nieznanego adresata, 
pozwalają nam nie tylko rozpoznać adresa-
ta listu i namalowane przez niego dzieło, ale 
także poznać mechanizm działania pewne-
go sprytnego procederu uprawianego przez 
kolekcjonerów dzieł sztuki w porozbiorowej 
Polsce, którzy (za zgodą wtajemniczonych 
w ten proceder artystów realizujących ich in-
dywidualne zamówienia) starali się „obejść” 
uciążliwości ówczesnej cenzury. „Pan Kossak 

– czytamy we wskazanym liście – pisał do 
mnie oznaymując, że odebrał odpowiedź Pań-
ską, względem obrazów łaskawie mnie przy-
żeczonych [!]. Mam honor uwiadomić Sza-
nownego Pana, że się zgadzam z  wielką 
przyjemnością na oznaczoną cenę, prosiłbym 
tylko ażeby malowidło mogło być wysłane do 
Warszawy na expozycię, zkąd po zapłaceniu 
należności, mógłbym mieć prawo, takowe za-
brać z  sobą z  wystawy Warszawskiey, gdyż 
wiadome są Panu trudności jakich doznają od 
Cenzury Rossyjskiey osoby przywożące z  sobą 
malowidła z zagranicy. Korzystam z tey oko-
liczności ażeby narazie Panu Uczucie wysokiey 
Czci i uszanowania z któremi mam honor zo-
stawać. Wielmożnego Pana Dobrodzieja Słu-
ga Aleksander Orłowski”. A w dopisku: „Po-
jutrze wracam do Kraju i  oczekuję łaskawey 
odpowiedzi Pańskiey pod adresem: Empire de 
Russio / G[ouverm]ent de Podolie / Jarmo-
lińce” (Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI, 
Aukcja książek, rękopisów, grafiki. Milanówek 
15 czerwca 2013 r., poz. 850).

Nie ma wątpliwości: adresatem tego li-
stu jest przebywający w tym czasie w Mona-
chium Józef Brandt, a zamawianym dziełem 
– namalowany przez niego w pierwszej po-
łowie 1875 r. obraz olejny na płótnie „Kozak 
i  dziewczyna przy studni” („Zaloty”, „Przy 
studni”, „Zaloty. Kozak z  dziewczyną przy 
studni”; od 1966 r. w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Kielcach), wymieniony w kata-
logu warszawskiej wystawy w kilku miejscach 

8 | Józef	Brandt,	„Kozak	
i	dziewczyna	przy	studni”	
(„Kozak	w	zalotach”,	
„Zaloty”,	„Przy	studni”,	
„Zaloty.	Kozak	
z	dziewczyną	przy	studni”),	
1875,	olej,	płótno,	wym.	
51	x	99	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	
w	Kielcach)
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(Józef Brandt. 1841-1915, katalog wystawy 
w  Muzeum Narodowym w  Warszawie, re-
dakcja naukowa: Ewa Micke-Broniarek, 
Warszawa 2018, t. 1, s. 135-136, 163; t. 2, 
s. 55-57, il. I 35; t. 3, s. 253).

Przy okazji wyjaśniło się, że namalowany 
przez Brandta w  1874  r. obraz o  zbliżonej 
tematyce, zakupiony w tym samym roku do 
zbiorów TZSP z  wystawy w  monachijskim 
Kunstvereinie, a w katalogu wystawy mono-
graficznej Brandta funkcjonujący pod nazwą 
„Zaloty Kozaka” (t. 2, s. 54, il. I 33; w zbio-
rach Muzeum Narodowego w  Warszawie), 
nie był pokazany na wystawie warszawskiej 
Zachęty bezpośrednio po zakupie (1874), 
a  praca wymieniona w  opracowaniu Janiny 
Wiercińskiej jako „Zaloty”, z  komentarzem 

w nawiasie: „[może identyczne z »Zalotami 
kozaka«, ol.; zakupiony w 1874 r. za 500 rsr. 
do zbiorów TZSP]” ( J. Wiercińska, Kata-
log…, s. 32) – to obraz zamówiony u malarza 
przez Aleksandra Orłowskiego do Jarmoli-
niec, wystawiony (zgodnie z  prośbą hrabie-
go) w TZSP w 1875 r. Wiemy też, jakie wy-
darzenia poprzedziły realizację tego zamó-
wienia. „Pod koniec maja [1874 r., czytamy 
w  katalogu wystawy monograficznej Józefa 
Brandta, malarz] przyjechał do Krakowa. Po 
kilkudniowym pobycie u  Kossaków wyjechał 
razem z  Juliuszem w  podróż na Ukrainę. 
»Udali się – jak donosił »Kurier Codzienny« 
przez Lwów na jarmark do Bałty, a następnie 
podejmowani gościnnie w  domach obywatel-
skich, przejechali Podole, zwiedzili Kamie-
niec, Chocim i Kijów, skąd Kossak powrócił do 
Krakowa, a Brandt na Warszawę podążył do 
familii w  Radomskie«. Być może byli także 

w  Buczaczu i  Trembowli. List Brandta do 
matki i wuja z 12 czerwca świadczy o tym, że 
z Kossakiem rozstali się już w majątku Jarmo-
lińce hrabiego Orłowskiego” (Józef Brandt…, 
s. 136).

Wyjaśniwszy tych kilka zawiłości związa-
nych z omawianymi obrazami, pora wrócić 
do Jarmoliniec i znajdującej się tam kolekcji 
Aleksandra Orłowskiego, odziedziczonej 
po śmierci hrabiego przez jego syna Ksa-
werego Franciszka Orłowskiego. Niestety, 
w  1905  r. w  pałacu wybuchł pożar, wyrzą-
dzając tak duże szkody, że uratowaną z po-
żogi kolekcję trzeba było przewieźć do od-
ległego o niecałe 40 km pałacu Orłowskich 
w Malejowcach. Jak podaje Dmytro Anto-
niuk w artykule Orłowscy, opublikowanym 
w  marcu 2018  r. w  internecie, Orłowscy 
zgromadzili w tej rezydencji nie tylko liczne 
dzieła sztuki i  wyroby rzemiosła artystycz-
nego (poza już wymienionymi były tam np. 
galeria portretów rodzinnych oraz portret 
króla Stanisława Augusta pędzla Jana Lam-
piego starszego), ale także niezwykle cenną 
bibliotekę i kolekcję numizmatów: „[…] po 
śmierci spokrewnionego z Orłowskimi bisku-
pa Ignacego Krasickiego [zm. 14 marca 1801 
w Berlinie] do Malejowic przewieziono jego 
wspaniałą bibliotekę złożoną z  8 tys. volu-
minów […]. Po Krasickim Orłowscy przejęli 
również bogatą kolekcję numizmatów, zawie-
rającą stare monety greckie i  rzymskie. Pod-
czas krótkiego pobytu w  Malejowcach wojsk 
gen. [Antona] Denikina ostatni właściciel 
majątku, Ksawery Franciszek hrabia Orłow-
ski, większą część kolekcji, mebli i wyposaże-
nia pałacu przewiózł do Odessy, a  stamtąd 
drogą morską do Marsylii. Obecnie zbiory te 
częściowo znajdują się we Francji, częściowo 
zaś w  majątkach potomków hrabiego w  Ar-
gentynie” (https://www.kuriergalicyjski.
com/historia/portrety-miast/6677-orlow-
scy). Niezwykle cenną pamiątką związaną 
z  malejowicką biblioteką Orłowskich są 
dwa odnalezione niedawno przez dra Ar-
kadiusza Wagnera w  Bibliotece Polskiej 
w  Paryżu i  opisane w  stosownej publikacji 
ekslibrisy, wykonane w  technice stalorytu 
w  paryskim zakładzie „Agry” (Arkadiusz 
Wagner, By chronić i zdobić. O oprawach, su-
perekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Pol-
skiej w Paryżu, Paryż-Toruń 2014, s. 53-54). 
Na jednym z nich przedstawiony został, za-
chowany do dziś, pałac w Malejowcach.

9 | Ekslibris	Ksawerego	
Orłowskiego	w	Malejowcach,	
1918,	staloryt,	zakład	
graficzny	„Agry”	w	Paryżu	
(w	zbiorach	Biblioteki	
Polskiej	w	Paryżu)
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A co z obrazem Walerego Eljasza Radzi-
kowskiego „Ostatnie chwile Stanisława Żół-
kiewskiego pod Cecorą r. 1620”?

Jak już wiemy, prace nad szkicem konkur-
sowym do tego dzieła malarz podjął w poło-
wie 1868 r. W następnym roku obraz nie był 
jeszcze gotowy, ale na początku 1870 r. arty-
sta zdążył wysłać ukończoną pracę do Wied-
nia. Szkic ten powrócił do twórcy wkrótce 
po przyznaniu mu nagrody i posłużył do na-
malowania co najmniej dwóch dużych obra-
zów olejnych na płótnie.

Pierwszy z nich – „Ostatnie chwile Stanisła-
wa Żółkiewskiego pod Cecorą r. 1620” („Żół-
kiewski w bitwie pod Cecorą”, „Stanisław Żół-
kiewski pod Cecorą”, 1870, wym. 106 x 145 cm, 
sygnowany i datowany z prawej strony na dole: 
„Walery Eljasz / 1870 / w Krakowie”) – zgodnie 
z umową zawartą z wiedeńskim Kunstvereinem 
(„Dyrekcya austriackiego Kunstvereinu właśnie 
prowadzi z nim [Eljaszem] umowę o wykonanie 
téj kompozycyi w większych rozmiarach” – „Kło-
sy”, nr 271 z 8 września 1870 r., s. 159), został  
odesłany do Wiednia jeszcze przed końcem 
1870  r. Później słuch o  tym obrazie na wiele 
lat zaginął. Dopiero 15 maja 2009 r. dzieło wy-
stawione zostało na aukcji i sprzedane w domu 
aukcyjnym Van Ham Kunstauktionen w Köln 
w Niemczech, jako „Tod des Stanislas Zolkiew-
ski in der Schlacht bei Cecora 1620/1621”. 
Obecnie stanowi własność prywatną w Polsce.

Obraz drugi, zamówiony i  nieodebrany 
przez hr. Michała Orłowskiego z Wołynia – 
„Żółkiewski pod Cecorą” (1877, wym. 103 
x 152 cm) – w roku jego ukończenia poka-
zany został na wystawie Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych we Lwowie („Do Lwo-
wa posyłam na wystawę skończony już obraz 
»Żółkiewskiego pod Cecorą«” – pisał malarz 
do Kraszewskiego, 23 lipca 1877 r., wyraźnie 
zadowolony z takiego obrotu sprawy (k. 238 
recto). W  latach dwudziestych ubiegłego 
wieku oferowany był do sprzedaży w Galerie 
Olbertz w Niemczech. W 1934 r. zakupiony 
został do zbiorów Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie i pozostaje tam do dzisiaj.

Wiadomo także o  przynajmniej dwóch 
akwarelach przedstawiających „Żółkiewskie-
go pod Cecorą”, zgodnych pod względem 
kompozycji z  obrazami olejnymi. Pierwszą 
artysta namalował w 1871 r. – obraz sprze-
dany w tym samym roku na wystawie TPSP 
w  Krakowie księciu Czetwertyńskiemu. 
O  drugiej czytamy w  opracowaniu Macieja 

Pinkwarta: „[…] z  początkiem 1873  r. prze-
słał w podarunku dla cesarza Franciszka Józe-
fa akwarelę »Żółkiewski pod Cecorą«, za co 
otrzymał nawet podziękowanie z… krakow-
skiej dyrekcji policji” (Maciej Pinkwart, Za-
kopiańskim szlakiem Walerego i  Stanisława 
Eljaszów, Warszawa-Kraków 1988, s. 25).

Malarz sporządził także dla Gracjana 
Ungra w  Warszawie drzeworyt będący po-
mniejszoną wersją jednego z wymienionych 
obrazów. Praca ta nie została jednak przyjęta 
do odbicia i  powróciła do Krakowa. Znane 
są wreszcie liczne późniejsze reprodukcje wy-
mienionych obrazów, zamieszczane w książ-
kach, kalendarzach, czasopismach i na pocz-
tówkach, w  postaci graficznych bądź foto-
graficznych odwzorowań.

Wojciech Przybyszewski

Autor wyraża specjalne podziękowanie Panu 
Grzegorzowi Dolińskiemu, który przed dziesięciu 
laty był zaangażowany w powrót do Polski obrazu 
Walerego Eljasza Radzikowskiego „Ostatnie chwi-
le Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą  r. 1620” 
– za udostępnienie do druku dobrej jakości foto-
grafii tego dzieła, Panu Andrzejowi Ochalskiemu 
z  Domu Aukcyjnego OKNA SZTUKI w  Mila-
nówku – za reprodukcję listu Aleksandra Orłow-
skiego z  Malejowic oraz Panu Arkadiuszowi Wa-
gnerowi z Instytutu Informacji Naukowej i Biblio-
logii UMK w Toruniu – za zdjęcie odnalezionego 
w zasobach Biblioteki Polskiej w Paryżu ekslibrisu 
Ksawerego Orłowskiego z Malejowic.

1o | Walery	Eljasz	
Radzikowski,	„Śmierć	
Stanisława	Żółkiewskiego	
pod	Cecorą”,	1877,	olej,	
płótno,	wym.	103	x	152	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	Wojska	
Polskiego	w	Warszawie)

(ilustracje: 1 – archiwum 
Grzegorza Dolińskiego; 2 – fot. 
Arkadiusz Podstawka / Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu; 
3 – wg R. Aftanazy, „Dzieje 
rezydencji…”, t. 11, Wrocław- 
-Warszawa-Kraków 1997, 
s. 634; 4 – Muzeum Historii 
Kielc; 5 – Muzeum Śląskie 
w Katowicach; 6 – wg „Kłosy”, 
nr 1040 z 4 czerwca 1885, 
s. 372; 7 – reprod. Andrzej 
Ochalski; 8 – Muzeum Narodowe 
w Kielcach;  9 – fot. Arkadiusz 
Wagner; 10 – Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie)
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Historia	puławskiego	parku	wiąże	się	przede	wszystkim	z	postacią	
Izabeli	z	Flemmingów	Czartoryskiej,	która	na	przełomie	XVIII	i	XIX	w.	
przekształciła	dawny	regularny	ogród	francuski	w	park	naturalny,	
zbliżony	charakterem	do	ogrodów	angielskich.	W	tym	czasie	
rozpoczęto	szeroko	zakrojone	prace,	mające	na	celu	przystosowanie	
puławskiego	ogrodu	do	nowych,	europejskich	tendencji.	 
I	tak	powstają	w	nim	liczne	budowle	i	pawilony,	wśród	których	należy	
wymienić	m.in.	dwa	budynki	muzealne	–	Świątynię	Sybilli	i	Dom	
Gotycki,	Domek	Grecki,	Domek	Żółty,	Bramę	Rzymską,	a	także	liczne	
kamienne	inskrypcje.

Puławskie groty 
Izabeli Czartoryskiej
grażyna bartnik



Integralną częścią puławskiego ogrodu 
były podziemne korytarze, rozlokowa-
ne wzdłuż wiślanej skarpy. Przekazy pa-
miętnikarskie łączą historię tego miej-

sca z wydobywaniem kamienia wapiennego, 
służącego do budowy najstarszej części pa-
łacu. Księżna Izabela Czartoryska najpraw-
dopodobniej zastała w  ogrodzie naturalny 
system jaskiń i pieczar, i postanowiła włączyć 
go w  program romantycznej koncepcji par-
ku. W swoim traktacie zatytułowanym Myśli 
różne o sposobie zakładania ogrodów nakreśli-
ła projekt wykorzystania terenu naturalnych 
skał i grot: „Kto ma skałę, może robić jaskinie, 
starając się dać pozór naturalny i  wspaniały. 
Kto nie ma opoki, niech odstąpi całkiem od 
takowych robót, które choćby największym 

kosztem były uskutecznione, nigdy podobać się 
nie mogą” (Izabela Czartoryska, O Ozdobach 
przypadkowych, [w:] Myśli różne o  sposobie 
zakładania ogrodów, Wrocław 1805, s. 50). 
Zaznaczmy, że w  czasie podróży, które od-
była po Anglii i  Szkocji, zwiedziła również 
jaskinie i groty m.in. w Stourhead, Dovedal 
i  Castle-town (Izabela Czartoryska, Tour 
through England. Manuskrypt zachowany 
w  Bibliotece XX. Czartoryskich w  Krakowie 
Ew XVII/607, [w:] Podróż po Anglii. Dzien-
nik podróży po Anglii i Szkocji w roku 1790, 
tłum. Zdzisław Żygulski, Agnieszka Whe-
lan, Warszawa-Toruń 2015, s. 73, 112, 117). 
Podziemne korytarze przypominały księżnej 
krajobrazy osjaniczne, a tajemniczość miejsc 
działała na wyobraźnię. W  czasie jednej 

1 | Jan	Piotr	Norblin,	
„Wejście	do	groty	z	rzeźbą	
pantery”,	pędzel,	tusz,	
lawowanie	w	tonie	
szarym,	papier	żeberkowy,	
wym.	z	kartonem	40,3	
x	52,3	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	
w	Krakowie	Muzeum	Książąt	
Czartoryskich)
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z  takich wypraw – w  Dunkeld zachwyciła 
się napisami i inskrypcjami wyrytymi na ska-
łach, zaczerpniętymi z kultowych, modnych 
ówcześnie w  Europie Pieśni Osjana Jamesa 
Macphersona (I. Czartoryska, Tour through 
England…, [w:] Podróż po Anglii, s. 103). 

Oglądane krajobrazy stały się poniekąd 
inspiracją do aranżacji przestrzeni skarpy wi-
ślanej. Porośnięte gęstwiną drzew i krzewów 
skały pokryto różnego rodzaju napisami 
i  emblematami, a  ciąg podziemnych kory-
tarzy stanowił obowiązkowy punkt prze-
chadzek i  samotnych wędrówek, zachwycał 
swoją tajemniczością. Antoni Amborski, na-
uczyciel z  pobliskiej szkoły, założonej przez 
swoją chlebodawczynię, tak oto opisywał 
to miejsce: „Najsławniejsze w  całej Europie, 
które wprawiają w  zdumienie, czy je sama 
natura utworzyła, czyli ręka ludzka zdziała-
ła i  podzieliła na trzy kondygnacje, niby dla 
spoczynku utrudzonego widza. Posępność ich 
i  urwiska głazów malują obraz smutny, lecz 

zachwycający, gdy wejdziemy w  ich wnętrze, 
jak gdyby w  bezdenność i  siedlisko smoka tu 
mieszkającego” (Antoni Amborski, Opis 
Puław z  przyległymi okolicami, Włostowi-
ce 1829, s. 22). Włączone programowo do 
zwiedzania tereny dolnych partii ogrodu za-
chwycały także właścicielkę Puław. W liście 
do francuskiego poety, Jacquesa Delille’a, 
autora dzieła Les Jardins, Izabela Czartory-
ska nakreśliła chyba najpełniejszy opis dolnej 
części parku: „[…] kilka grot o  dwóch pię-
trach dość obszernych urozmaica przechadz-
kę. Groty te są dawne – ale ja je rozszerzyłam 
i  ozdobiłam. Jedna kąpie się w  nurtach Wi-
sły, inna ma kształt kaplicy. Wyryłam w niej 
wiersz z Racinea: »L’Eternel Est son nom…« 
Przechadzając przez jedną z  grot znajduje-
my się w  miejscu bardzo samotnem. Tam są 
dwie stare topole niemal obalone na ziemię, 
a  jednak zdobne liśćmi. Pod ich gałęziami 
jest olbrzymi kamień poświęcony przeszłości. 
Nikt nie  przechodzi koło tego pomnika, żeby 

2 | Jan	Piotr	Norblin,	
„Domek	rybaka”,	pędzel,	
tusz,	lawowanie	w	tonie	
szarym,	papier	żeberkowy,	
wym.	z	kartonem	40,3	
x	52,3	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	
w	Krakowie	Muzeum	
Książąt	Czartoryskich)
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nie uległ zadumie. Każdy odnajdzie tu jakieś 
wspomnienie bolesne lub radosne. Ponad po-
mnikowym kamieniem i  topolami wznosi się 
szczyt skały, który poświęciłam pamięci jed-
nego ze wzniosłych przyjaciół. Wzdłuż skały 
stoją chatka rybaków, dalej sklepienie wykute 
kamieniem i schody w skale kute – wśród ka-
mieni mnóstwo roślin i  krzewów” (Ludwik 
Dębicki, Dwie autorki, [w:] Puławy. Mono-
grafia z życia towarzyskiego, politycznego i li-
terackiego, t. 4, Lwów 1888, s. 133-134).

System podziemnych korytarzy, włączo-
ny przestrzennie do puławskiego krajobra-
zu, był nie tylko elementem przechadzek, 
spacerów i  zabaw puławskiej społeczności. 
W  największej komorze urządzono kaplicę 
z ołtarzem, na którym wyryto napis „O Boże 
w  Tobie nadzieja”. Kaplica ta była miejscem 
dumań i medytacji pustelnika – starca „okry-
tego srebrzystym włosem”. Ów starzec miesz-
kał w  pobliskim domku-chatce, opiekował 
się nabrzeżem i  karmił pływające po łasze 
ptactwo. Odwiedzający to miejsce pielgrzy-
mi chodzili „różnokrętym korytarzem”, aby 
dotrzeć do celu – niewielkiej kaplicy, w któ-
rej siedzący tam pustelnik „odwiedzających 
graniem na kobzie i  teorbanie zabawiał” 
(Konstancja Biernacka, Podróż z  Włoda-
wy do Gdańska powrotem do Nieborowa 
roku 1816. Opisana w  listach Wandy, Ewe-
liny i  Leokadii przez Polkę Ko. z  H. B-cką, 

Wrocław 1823, s. 74; Leon Dembowski, 
Moje wspomnienia, Petersburg 1898, s. 134). 
Puławscy pamiętnikarze zaznaczali również, 
że spacer podziemnymi korytarzami koń-
czył się nie w kaplicy, lecz w Chatce Rybaka, 
w której wspomniany eremita przechowywał 
księgę wpisów – zakończenie podróży. Księ-
ga ta korespondowała znaczeniowo z  księ-
gami podpisów umieszczonymi w  Świątyni 

4 | Rzeźba	śpiącej	pumy,	
marmur	karraryjski,	wym.	
30	x	125	cm	(w	ekspozycji	
Pałacu	Czartoryskich	
w	Puławach)

3 | Plan	puławskich	grot	
zachowanych	współcześnie	
(wg	Antoni	Matysik	i	Janusz	
Chmura,	Rekonstrukcja 
zabytkowej Groty w Zespole 
Pałacowo-Parkowym 
w Puławach,	[w:]	Prace 
Komisji Górniczo- 
-Geodezyjnej,	Górnictwo	28,	
1991,	s.	40)

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2019    |   31



Sybilli (K.  Biernacka, Podróż z  Włodawy…, 
s. 74; Sabina z  Gostkowskich Grzegorzew-
ska, Dziesięć dni w  Puławach w  roku 1828. 
Urywek z  pamiętnika Sabiny z  Gostkow-
skich Grzegorzewskiej, Kraków 1898, s. 75). 
W  tym miejscu należy wspomnieć również 
o  dość istotnej kwestii − o  klęsce powodzi, 
która nawiedziła te tereny. Ów starzec na 
jednej ze ścian domku znajdującego się pod 
cieniem skał wyrył taki oto napis: „pamiętny 
rok 1813”.  Wspomniana data nawiązuje do 
klęski powodzi, w  której nurty Wisły po-
chłonęły „domy, ludzi, zwierzęta, zatapiając 
później smutne te zdobycze” (A.  Amborski, 
Opis Puław…, s. 26).

Przy jednym z  wejść umieszczono rów-
nież rzeźbę śpiącej pumy, przysłaną z Włoch 

przez Adama Jerzego Czartoryskiego. Aran-
żacja przestrzeni wokół groty może śmiało 
dowodzić, iż Czartoryska z góry zaplanowała 
miejsce ulokowania pumy. Wśród korespon-
dencji słanej do Adama Jerzego z  lat 1800- 
-1801 odnajdujemy kilka informacji trak-
tujących o  chęci pozyskania figury: „Chcia-
łabym mieć albo lwa marmurowego, albo 
panterę, aby to można postawić na postumen-
cie w  tym guście jak rysunek na postumencie 
przyłączam. Cokolwiek będzie, żeby niezbyt 
małe, bo to ma stać na dworze”, i kolejna: „Ja 
bardzo życzę do ogrodu sfinksa albo panterę” 
(Seweryna Duchińska, Listy Księżny Izabeli 
z Flemingów do starszego syna Adama, Kra-
ków 1891, s. 64, 66). Nie znamy dokładnej 
daty ulokowania figury w  Puławach, nie-
mniej jednak z korespondencji z roku 1803 
dowiadujemy się, iż ustawiona przy skalnych 
grotach podziwiana była przez Czartoryską 
(BCz. 62882/2 II Rkps. Adam Jerzy Czar-
toryski. Korespondencja rodzinna. Listy od 
matki Izabeli, t. II: Izabela Czartoryska do 
Adama Jerzego, List pisany z Puław 6 listo-
pada 1803, s. 69).

 Na jednym z rysunków Jana Piotra Nor-
blina ujrzeć możemy wspomnianą rzeźbę 
ustawioną przed jednym z wejść do podzie-
mi. Rzeźba pumy miała symbolicznie wywo-
ływać nastrój grozy i  być jednym z  elemen-
tów przeszkód, jakie miał pokonać na swojej 
drodze przechodzień, który chciał odbyć wę-
drówkę do podziemnego świata jaskiń.

Wzdłuż skarpy, równolegle do łachy wi-
ślanej biegła przepiękna aleja. Tam wśród 
starych topoli księżna umieściła pomnik 
poświęcony „Przeszłości”, korespondują-
cy znaczeniowo z  inskrypcją „Przeszłość 
– Przyszłości”, umieszczoną na fronto-
nie Świątyni Sybilli. Kamień poświęco-
ny „Przeszłości” miał aluzyjnie wyjaśniać 
przeznaczenie przestrzeni grot jako miejsca 
refleksji i zadumy, miejsca, w którym space-
rowicz powinien uczcić chlubną przeszłość 
narodu. Pomnik ten był tematem zaintere-
sowań tworzących w  Puławach literatów. 
Poetycka deskrypcja związanego z  Czarto-
ryskimi Juliana Ursyna Niemcewicza każe 
zastanowić się nad sensem ludzkiego losu, 
a  jednocześnie oddaje zamysł, przyświe-
cający idei Czartoryskiej: „Tam się pomnik 
przeszłości podnosi od ziemi, / Nieszczęsny 
Polak łzami zalewa go rzewnemi. […] Nad 
tym kamieniem smętne schyliwszy powieki, 

5 | Jan	Piotr	Norblin,	
„Pomnik	z	napisem	
»Przeszłość«”,	pędzel,	
akwarela,	lawowanie	
w	tonie	brunatnym	i	białym,	
papier,	wym.	z	kartonem	
52,4	x	40,2	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	
w	Krakowie	Muzeum	Książąt	
Czartoryskich)

6 | Kamień	poświęcony	
Bonawenturze	Woynie,	
wym.	78	x	79		cm	 
(w	Domu	Gotyckim)

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2019           32



/ Lubi myślą swą zagłębiać upłynnione wie-
ki, / Przywodzić bohaterów szereg okazały, 
/ I  dnie naszej potęgi, zwycięstwa i  chwały” 
( Julian Ursyn Niemcewicz, Puławy. Poemat 
w czterech pieśniach, Brody 1907, s. 44). Na-
leży również zaznaczyć, że teren skał i grot 
stał się niejako loci memorabilis, zaprojek-
towany według określonych semantycznie 
znaczeń i łączył się symbolicznie z tematem 
przestrzeni cmentarnej. Był też wstępem 
do zwiedzania pierwszego polskiego mu-
zeum – Świątyni Sybilli. Wielu współcze-
snych księżnej wspomina, iż aleja wiodąca 
do Świątyni związana była z tematyką fune-
ralną. W skalne ściany skarpy wmurowano 
bowiem kamienne inskrypcje poświęcone 
pamięci osób już nieżyjących.

Z relacji Leona Dembowskiego dowia-
dujemy się, że w skarpie „umieszczono napisy 
bądź z  poetów łacińskich, polskich i  francu-
skich, bądź wspomnienie poświęcone nieżyją-
cych osób” (L. Dembowski, Moje wspomnie-
nia, s. 133), inskrypcje upamiętniające po-
etów (m.in. Franciszka Karpińskiego, Józefa 
Koblańskiego, Jana Pawła Woronicza), przy-
jaciół dworu, jak również bohaterów walk 
o  wolność. Antoni Amborski odnotował 
treść dwóch kamiennych inskrypcji, z  któ-
rych pierwsza: „Dobry Polak, wierny przyja-
ciel. Szlachetny, poczciwy, miły. W posiedzeniu 
takim był Bonaw[entura] Woyna R. 1811” za-
chowała się do dziś i jest przechowywana we 
wnętrzach Domu Gotyckiego, a  druga (już 
nieistniejąca) dedykowana była bohaterowi 

7 | Johann	Friedrich	Franz	
Bruder,	„Grota	w	parku	
w	Puławach”,	 
lata	dwudzieste	XIX	w.,	
rysunek	piórkiem,	sepia,	 
wym.	21,2	x	24,3	cm	
(wg	„Album	Zamoyskich”,	
karta	40,	w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej)
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spod Smoleńska: „Michałowi Grabowskie-
mu. Ojczyźnę nad życie przekładał, zabity pod 
Smoleńskiem 1812 mężnie się bronił” (A. Am-
borski, Opis Puław…, s. 23-24).

Również zachowane przekazy ikonogra-
ficzne pozwalają lepiej wyobrazić sobie prze-
strzeń wokół skarpy. Związany z mecenatem 
Czartoryskich artysta Jan Piotr Norblin 

wykonał wiele rysunków, ilustrujących co-
dzienne życie mieszkańców nadwiślańskiej 
rezydencji. Na kilku z nich uwiecznił zago-
spodarowanie przestrzenne wokół wiślanej 
skarpy. Widzimy na nich m.in. zbudowany 
z  kamienia wapiennego, pokryty strzechą 
domek zwany Chatką Pustelnika bądź Chat-
ką Rybaka, słomianą altankę oraz drewnia-
ny płotek. Obok widać zarysy postaci. Być 
może są to mieszkańcy nadwiślańskiej rezy-
dencji. Również w  „Albumie Zamoyskich”, 
przechowywanym w Bibliotece Narodowej, 
zachował się rysunek autorstwa Johanna 
Friedricha Franza Brudera, zatytułowany 
„Grota w  parku w  Puławach”. Widzimy na 
nim jedno z  wejść do podziemnego kory-
tarza, przy którym usytuowano ławeczkę, 
a  nad wejściem ustawiono prosto ciosany 
kamień, na którym wyryto napis: „Mężnym 
Polakom, co zginęli za Ojczyznę”. Zgodnie 
z  zamysłem księżnej wpisana w  ogrodowy 
krajobraz sentencja ewokować miała patrio-
tyczne uczucia, zaś sam teren grot nawią-
zywał symbolicznie do idei upamiętniania 
chlubnej przeszłości. Ponadto doskonale 
korespondował znaczeniowo z  przestrzenią 
pierwszego polskiego muzeum – Świątyni 

8 | 9 | Wejścia	
do	puławskich	grot,	stan	
obecny

8

9
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Sybilli i  miał za zadanie rozwijać świado-
mość historyczną Polaków.

Odwiedzająca w  1816  r. Puławy po-
dróżniczka i  pisarka Konstancja Biernacka 
na kartach swoich wspomnień zaznaczyła, 
że wśród skał ulokowano również inny po-
mnik − ołtarzyk upamiętniający przodków, 
ozdobiony symbolicznym napisem „Bogu 
za naszych rodziców”  (K. Biernacka, Podróż 
z Włodawy…, s. 73-74).

Teren grot, będący częścią Zespołu Re-
zydencyjnego Książąt Czartoryskich, zarzą-
dzany jest przez Instytut Uprawy Nawożenia 
i  Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Ba-
dawczy. W  latach osiemdziesiątych XX  w. 
podjęto tu prace, mające na celu zrekonstru-
owanie podziemnych wyrobisk. Korytarze 
o szerokości od 1,2 do 3 m i wysokości do 4 m 
(Antoni Matysik i  Janusz Chmura, Rekon-
strukcja zabytkowej Groty w Zespole Pałacowo-
-Parkowym w  Puławach, [w:] Prace Komisji 
Górniczo-Geodezyjnej, Górnictwo 28, 1991, 

s. 39-51) zostały zabezpieczone i  udostęp-
nione do zwiedzania. Z inicjatywy członków 
puławskiego PTTK zrekonstruowana została 
również kaplica z  ołtarzem. Według tradycji 
ustnej korytarze miały łączyć się z pobliskim 
Kazimierzem i  Janowcem, jednak tego typu 
informacje nie znajdują potwierdzenia w źró-
dłach. Aby rozwiać wątpliwości, oddajmy głos 
związanemu z Puławami Bolesławowi Pruso-
wi, który już w 1878 r. pisał, iż „gawędy o wiel-
kich rozgałęzieniach tych piwnic, o połączeniu 
ich z Kazimierzem nie mają żadnej podstawy” 
(Bolesław Prus, Kartki z podróży, [w:] Pisma, 
t. II, Warszawa 1950, s. 56). 

Obecnie ze względów bezpieczeństwa te-
ren podziemnych korytarzy został zamknię-
ty dla zwiedzających. Miejmy nadzieję, że 
w  przyszłości powrócą jako jedna z  atrak-
cji puławskiego parku, przypominająca 
o  symbolicznej przestrzeni ogrodu Izabeli 
Czartoryskiej.

Grażyna Bartnik

10 | 11 | Wnętrze	jednej	
z	grot	(10)	i	ołtarz	(11)

(zdjęcia: 4, 6, 8-11 – Grażyna 
Bartnik)

10 11
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Pejzaż malowniczy 
w twórczości 
Władysława 
Skoczylasa

piotr cyniak

Władysław	Skoczylas	
(1883-1934),	
wybitny	warszawski	
grafik	i	pedagog,	jest	
powszechnie	uznawany	
za	ojca	nowoczesnego	
polskiego	drzeworytu.	
W	latach	1923-1934	
kierował	pracownią	grafiki	
stołecznej	Szkoły	Sztuk	
Pięknych.	Przeszedł	do	
historii	przede	wszystkim	
jako	twórca	rycin	
o	tematyce	podhalańskiej.	
Zdecydowanie	mniej	znane	
są	natomiast	jego	prace	
o	tematyce	pejzażowej.	



W latach 1908-1918, z  prze-
rwami na dłuższe podróże 
edukacyjne, Skoczylas uczył 
rysunku w  zakopiańskiej 

Szkole Przemysłu Drzewnego. Jako absol-
went wiedeńskiej Kunstgewerbeschule i kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych, odebrał 
wszechstronne wykształcenie artystyczne. 
Między 1904 a 1910 r. malował głównie ob-
razy olejne. W drugiej dekadzie XX stulecia 
w  centrum jego zainteresowań znalazła się 
grafika. Początkowo tworzył w  technikach 
metalowych, takich jak akwaforta, akwatin-
ta i  sucha igła, aby po 1913  r. zrezygnować 
z nich na rzecz drzeworytu. Ostatniej z wy-
mienionych technik pozostał wierny aż do 
śmierci. Równocześnie – niejako w  zastęp-
stwie zarzuconego malarstwa olejnego – two-
rzył także akwarelowe pejzaże. Zakopiańskie 

lata miały największy wpływ na ukształtowa-
nie się artystycznej osobowości Skoczylasa. 
To tutaj artysta poddał się bez reszty „narko-
tykowi gór”. Jego sercem zawładnęła góralsz-
czyzna, wywierając ogromny wpływ na całą 
jego późniejszą twórczość. 

W latach 1913-1914 Skoczylas wędrował 
po Podhalu, Spiszu i Orawie, zbierając mate-
riały rysunkowe do planowanej – choć osta-
tecznie nigdy niewydanej – publikacji Sztu-
ka religijna ludu podhalańskiego. Plonem 
tych podróży był ogromny zbiór rysunków, 
szczęśliwie zachowany w  zbiorach Biblio-
teki Narodowej. Artysta skrupulatnie prze-
rysowywał wiejskie kapliczki, dzwonnice, 
kościoły i  cerkwie, niekiedy dokumentując 
także drewnianą zabudowę mieszkalną wsi 
i małych miasteczek. Obok rysunków stricte 
dokumentacyjnych tworzył również bardziej 

1 | Władysław	Skoczylas,	
„Ulica	w	miasteczku”,	około	
1926-1930,	akwarela,	wym.	
68	x	99,5	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Sztuki	w	Łodzi)
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swobodne kompozycje pejzażowe. Do naj-
ciekawszych spośród nich należą szkice uka-
zujące kościoły drewniane w Poroninie, Dęb-
nie, Łopusznej, Nowym Targu i na Obidowej 
w  Chabówce. W  rysunkach tych uchwycił 
piękno wiejskich świątyń otoczonych wień-
cem starych drzew i opasanych kamiennymi 
bądź drewnianymi ogrodzeniami. Skoczylas, 
podróżując po Polsce, szkicował podpatrzo-
ne widoki oraz budowle i ich detale. Nieza-
leżnie od tego czy przedmiotem jego zainte-
resowania były wiejskie krajobrazy, zabytki 
dużych miast, czy też małomiasteczkowe 
zaułki, artysta poszukiwał w pejzażu przede 
wszystkim malowniczych motywów. 

Między 1913 a  1922  r. Skoczylas trak-
tował podhalańskie szkice pejzażowe jako 
wzorce kompozycyjne prac graficznych. Po-
wstały wówczas takie ryciny, jak „Kościół 
w  Sieniawie”, „Kościół w  Dębnie”, „Kościół 
na Obidowej” czy „Kościół św. Anny w No-
wym Targu”, wiernie odzwierciedlające mo-
tywy utrwalone w szkicownikach. Do oma-
wianych rysunków artysta powracał jeszcze 
wiele lat później, o czym świadczy m.in. wy-
korzystanie wspomnianego wyżej szkicu ko-
ścioła na Obidowej do stworzenia w 1933 r. 
interesującego drzeworytu „Kościółek w  zi-
mie”. Pełna uroku świątynia w Chabówce na-
leżała do ulubionych budowli drewnianych 
Skoczylasa. Rywalizować z  nią mógł jedy-
nie kościół w  Poroninie, którego masywna 

sylwetka wielokrotnie pojawiała się w  pra-
cach artysty. Poronińska świątynia (spalo-
na w  1915 r.) występuje m.in. w  pięknym 
drzeworycie barwnym „Wesele góralskie”. 
W  tej interesującej kompozycji pojawia się 
również motyw drewnianej karczmy, stojącej 
niegdyś przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem. 
To jeden z pierwszych w twórczości Skoczy-
lasa przykładów zestawienia w  jednej pracy 
budynków znajdujących się w różnych miej-
scowościach. Praktyka ta, której celem było 
m.in. wykreowanie swoistej syntezy danego 
typu krajobrazu, stanie się w przyszłości zna-
kiem rozpoznawczym artysty.

Najważniejszymi składnikami wyżej wy-
mienionych prac były kościoły katolickie. 
Tylko w  dwóch drzeworytach Skoczylasa 
odnajdziemy drewniane cerkwie, które sta-
nowią równie istotny element pejzażu kultu-
rowego południowej Polski. Pejzaż rustykal-
ny w twórczości warszawskiego grafika to nie 
tylko przedstawienia małopolskich świątyń. 
Jest on również autorem kilkunastu rycin 
ukazujących góralskie wioski składające się 
z  drewnianych chat otoczonych drzewami. 
Urozmaiceniem tych kompozycji był niekie-
dy mostek przerzucony nad górskim poto-
kiem, wiejska kapliczka lub sylwetka dzwon-
nicy w Cichem.

Oprócz pejzaży wiejskich Skoczylasa inte-
resowała również malownicza zabudowa du-
żych miast. W drugiej dekadzie XX stulecia 

2 | Władysław	Skoczylas,	
„Kościółek	w	zimie”,	1933,	
drzeworyt,	wym.	17,8	x	30	
cm	(w	zbiorach	Muzeum	Żup	
Krakowskich	w	Wieliczce)
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powstały interesujące widoki Lwowa i  Kra-
kowa, w których artysta utrwalił – obok naj-
słynniejszych zabytków tych miejscowości – 
także malownicze miejskie zaułki. Pomimo 
skłonności do wybierania kanonicznych ujęć 
ikonicznych budowli, grafik niekiedy decy-
dował się także na ukazanie najbardziej po-
dziwianych zabytków w nowatorski sposób. 
Dobrym przykładem jest tu rycina „Baszta 
Augustianów w  Krakowie”, ukazująca naj-
bardziej malowniczy, choć rzadko oglądany 
fragment krakowskiego klasztoru. 

Omawiane kompozycje były wykonywa-
ne głównie w technice akwaforty i akwatinty. 
W 1929 r. Skoczylas dokonał reinterpretacji 
tych samych krakowskich widoków w  me-
dium drzeworytu. U progu lat trzydziestych 
XX w. grafik opracował również interesującą 
tekę ksylograficzną ukazującą zabytki i zaułki 

warszawskiego Starego Miasta. W tym cyklu 
rycin na szczególną uwagę zasługują przede 
wszystkim dwie prace: „Ulica Mostowa” 
i „Ulica Nowomiejska”. Pod wieloma wzglę-
dami wyróżniają się one na tle pozostałych 
grafik zawartych w  tece. Zaskakują mrocz-
nym, tajemniczym nastrojem, cechują się 
także oryginalnością pod względem dobo-
ru motywu. Zamiast późnorenesansowych 
kamieniczek grafik wybrał nieregularne, 
na pierwszy rzut oka nieciekawe budynki 
mieszkalne. Surowe powierzchnie ich ścian 
szczytowych wibrują światłem. Zabudowa-
nia uwiecznione przez Skoczylasa w  „Ulicy 
Mostowej” i  „Ulicy Nowomiejskiej” były 
ucieleśnieniem przedwojennego wzorca 
malarskiej malowniczości. Malownicza kon-
strukcja architektoniczna musiała odznaczać 
się przede wszystkim fantazyjnością form 

3 | Władysław	Skoczylas,	
„Wesele	góralskie”,	1913,	
drzeworyt	barwny,	wym.	
28,1	x	28,1	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Narodowego	
w	Warszawie)
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ludność żydowską. Nie posiadają one w  ni-
czem właściwego dobrej architekturze piękna 
proporcji ale malowniczość ich przewyższa 
wiele klasycznych zabytków architektonicz-
nych”. Wymownym wyrazem tej fascynacji 
stał się mistrzowski technicznie drzeworyt 
„Żydowskie podwórko” z 1930 r. Artysta nie 
odwzorował w  nim żadnego konkretnego 
fragmentu nadwiślańskiego miasteczka. Wy-
brał natomiast najbardziej fantazyjne budyn-
ki mieszkalne, formując z ich brył niewielkie 
podwórze. W  tle zobaczymy malowniczą 
sylwetkę kazimierskiego klasztoru Ojców 
Reformatów. Grafik wydobył najdrobniejsze 
detale zaniedbanych domów, kreując prze-
strzeń mroczną i niepokojącą.

W cytowanym artykule Skoczylas zwró-
cił także uwagę na skrajnie trudne warun-
ki bytowe, z  którymi musieli borykać się 
mieszkańcy przedwojennego Kazimierza. 
Pomimo tego – podobnie jak inni ówcześni 
artyści – z zapałem malował i rytował rozsy-
pujące się drewniane domy. W  swoich pra-
cach idealizował je i estetyzował, eliminując 
wszechobecne świadectwa ubóstwa, tak do-
bitnie utrwalone na międzywojennych foto-
grafiach. Estetyzacji biedy towarzyszyło rów-
nież świadome wzmacnianie malowniczości 

i  nieregularnością kształtów. Ważnym atu-
tem był również stan ogólnej degradacji, wią-
żący się ze wzmocnieniem krzywizn kalenic 
dachów i urozmaiceniem faktury tynków. 

Skarbnicą tego typu budowli był dla mię-
dzywojennych twórców ubogi nadwiślański 
sztetl – Kazimierz Dolny. Jak na prawdziwe-
go miłośnika malowniczości przystało, Sko-
czylas nie mógł pozostawać obojętny wobec 
jego pejzażu kulturowego. Artysta stworzył 
tylko kilka realistycznych drzeworytów uka-
zujących nadwiślańskie miasteczko. Świadec-
twem fascynacji wymienioną miejscowością 
są przede wszystkim fantazje pejzażowe, wy-
konywane zarówno w  medium graficznym, 
jak i  w  formie rysunków podmalowanych 
akwarelą. W artykule Malowniczy Kazimierz 
(„Gazeta Polska”, nr 237, 1932) Skoczylas 
uznał tytułową miejscowość za najbardziej 
malownicze polskie miasteczko. Jako naj-
oryginalniejszy przykład miejscowej ciesioł-
ki grafik wymienił jatki żydowskie, bardzo 
często pojawiające się w  jego kazimierskich 
akwarelach. Zdaniem artysty o malowniczo-
ści Kazimierza Dolnego przesądzała głównie 
wernakularna zabudowa Rynku i jego okolic: 
„ale najwięcej charakteru nadają Kazimie-
rzowi stare rudery zamieszkałe przez ubogą 

4 | Władysław	Skoczylas,	
„Pejzaż	podhalański”,	1928,	
drzeworyt,	wym.	18,2	x	24,9	
cm	(w	zbiorach	Muzeum	Żup	
Krakowskich	w	Wieliczce)
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widoków podpatrzonych w naturze. Najlep-
szym przykładem tej tendencji są drzeworyty 
takie, jak „Spichrze w Kazimierzu” czy „Uli-
ca w  Kazimierzu”. Przyjrzyjmy się ostatniej 
z  wymienionych rycin. Mogłoby się wyda-
wać, że mamy do czynienia z  realistycznym 
odtworzeniem ul. Lubelskiej. Nic bardziej 
mylnego. Grafik nie tylko wysmuklił znaj-
dującą się w centrum kompozycji kamienicę 
Wysoką, ale zmienił również kształt i  usy-
tuowanie większości budynków. Dość rady-
kalnie poprawił także szczegóły ich wyglądu, 
czyniąc je zdecydowanie bardziej malowni-
czymi niż były w rzeczywistości. 

Skoczylas darzył szczególną sympatią 
fragment zabudowy mieszkalno-gospodar-
czej znajdujący się między południowo-za-
chodnią pierzeją Rynku, ul. Browarną i po-
tokiem Grodarz. Półszczytowe dachy kilku 
znajdujących się w nim domów musiały przy-
pominać mu budownictwo podhalańskie. 
Na tym jednak nie kończą się powiązania 
kazimierskich akwarel Skoczylasa z pejzażem 
kulturowym polskich gór. Przykładami styli-
zacji Kazimierza Dolnego na góralską wioskę 
są drzeworyty takie, jak „Motyw z Kazimie-
rza II” i  „Dymy (Miasteczko)” oraz liczne 
akwarele, m.in. „Widok Kazimierza nad Wi-
słą”. Najdobitniejszymi śladami zetknięcia 
dwóch największych fascynacji Skoczylasa 
– Podhala i Kazimierza Dolnego – są przede 
wszystkim dwie mało znane akwarele: „Gó-
rale w kazimierskich podcieniach” i „Widok 
Kazimierza z Zamkiem Orawskim”. 

Rezygnując z odzwierciedlania widoków 
podpatrzonych w  plenerze na rzecz two-
rzenia kazimierskich fantazji pejzażowych, 
Skoczylas dążył do uniknięcia banalizacji 
najpopularniejszych zabytków i  zaułków 
nadwiślańskiej miejscowości. Ze względu 
na wzrastającą popularność miasteczka jako 
miejsca plenerów malarskich już wówczas 
zagrożenie to było całkiem realne. O tym 
aspekcie twórczej interpretacji Kazimierza 
Dolnego przez Skoczylasa pisał jego kolega 
ze stołecznej Szkoły Sztuk Pięknych – ma-
larz Tadeusz Pruszkowski. Jest on autorem 
eseju, w którym występuje (choć niewymie-
niona z imienia i nazwiska) postać bohatera 
tego tekstu. „Pewien znakomity, dziś nieży-
jący już niestety grafik, ongi na Zakopanem 
wychowany, potem wieloletni Kazimierza 
przyjaciel, zwierzał mi się z nerwowym gnie-
wem: »Muszę pojechać w  tym roku gdzieś 

indziej (tu wymienił miejscowość zażywającą 
pięknej reputacji), dosyć już tego Kazimierza, 
zbanalizujemy go do ostatka, wszystkie kąty 
spenetrowane i obrobione, dosyć!« I pojechał. 
Po dwóch tygodniach ujrzałem w jakimś kącie 
charakterystyczną sylwetkę mego przyjaciela: 
malował. Przywitał mnie nieco zawstydzony 
i  natychmiast zaczął się tłumaczyć: »Wy-
obraź sobie, pojechałem do X, rzeczywiście 

dużo ładnych rzeczy znalazłem i myślę że się 
przyzwyczaję. Tymczasem po paru dniach 
poczułem że nie wytrzymam. W porównaniu 
z Kazimierzem wszystko wydało mi się nud-
ne i  mało ciekawe«” (Tadeusz Pruszkowski, 
Malarz i  Kazimierz, „Wiadomości Literac-
kie”, nr 2, 1939, s. 4).

5 | Władysław	Skoczylas,	
„Żydowskie	podwórko”,	
1930,	drzeworyt,	wym.	
19,1	x	25	cm	(w	zbiorach	
Muzeum	Żup	Krakowskich	
w	Wieliczce)

6 | Władysław	Skoczylas,	
„Ulica	w	Kazimierzu”,	1928,	
drzeworyt,	wym. 14,2	x	22,7	
cm	(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie)
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Zapewne już nigdy nie dowiemy się, ja-
kie miasto kryje się pod zagadkową literą 
X. Możliwości są jednak tylko dwie. Mia-
steczkiem tym mógł być Sandomierz albo 
Krzemieniec – dwie kolejne małe miejsco-
wości, które zyskały plastyczną reprezentację 
w  twórczości Skoczylasa. W  zbiorach Mu-
zeum Narodowego w  Warszawie zachowały 
się szkice wykonane przez artystę w Sando-
mierzu. Skoczylas poświęcił mu jednak tylko 
jeden drzeworyt – „Sandomierz” – wyko-
nany w  1929  r. Kompozycja ta przedstawia 
fragment zachodniej panoramy miejscowo-
ści z widoczną po prawej Bramą Opatowską. 
Sandomierski ratusz odnajdziemy natomiast 
w  interesującej fantazji pejzażowej, określa-
nej zazwyczaj jako „Miasteczko na górze”. 
Tytułowe miasteczko bardziej przypomina 
jednak góralską wioskę złożoną z podhalań-
skich domów niż osadę o  charakterze miej-
skim. Nie odzwierciedla również żadnego 
z  typowych układów przestrzennych góral-
skich wsi. 

W „Miasteczku na górze” można dostrzec 
niewielką sylwetkę typowego krzemieniec-
kiego domu podcieniowego. Stanowi ono 
dalekie echo pobytu grafika w  mieście naro-
dzin Juliusza Słowackiego. Bezpośrednimi 
świadectwami zainteresowania Krzemieńcem 
są natomiast akwarele przedstawiające tamtej-
szą ul. Krawiecką, zajazd przy ul. Miodowej 
czy niezidentyfikowany zaułek z  widoczną 

7 | Władysław	Skoczylas,	
„Widok	Kazimierza	nad	
Wisłą”,	około	1926,	
akwarela,	wym.	71	x	97	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	Sztuki	
w	Łodzi)

8 | Władysław	Skoczylas,	
„Sandomierz”,	1929,	
drzeworyt,	wym.	18	x	13	cm	
(w	zbiorach	Muzeum	Żup	
Krakowskich	w	Wieliczce)
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sylwetką kościoła pojezuickiego. Ostatnia 
z wymienionych akwarel wyróżnia się stosun-
kowo dużym stopniem realizmu w odwzoro-
waniu detali zaniedbanej zabudowy. 

W dorobku twórczym Skoczylasa wystę-
pują również nieliczne fantazje pejzażowe, 
w których artysta zestawił obok siebie zabyt-
ki Kazimierza Dolnego i  Krzemieńca. Do 
najbardziej udanych prac tego typu należy 
akwarela „Ulica w miasteczku”, w której do-
strzeżemy fragment kazimierskiej kamienicy 
Gdańskiej oraz krzemienieckie domy bliź-
niacze. Wymienione budynki zostały podda-
ne typowej dla artysty stylizatorskiej defor-
macji. Ich monumentalne bryły – podobnie 
jak w drzeworycie „Spichrze w Kazimierzu” 
– zdają się pulsować wewnętrzną energią, 
dumnie mierząc w niebo swymi strzelistymi 
sylwetkami.

Władysław Skoczylas jest słusznie po-
strzegany jako narodowy piewca Podhala 
i  herold heroicznego mitu zbójnickiego. 
Powinien być także zaliczany do grona naj-
wybitniejszych twórców pejzażu malow-
niczego. W  nielicznych przedstawieniach 
zaniedbanych zaułków kreował tajemni-
czą i  nieco mroczną atmosferę napięcia. 
W  twórczości artysty zdecydowanie wy-
raźniej zaznaczała się jednak skłonność do 
tworzenia stylizatorskich widoków o  du-
żym potencjale dekoracyjnym. Zaowoco-
wała ona wieloma wybitnymi rycinami, na 

czele z  fenomenalnym „Kościółkiem w  zi-
mie”. Jeszcze bardziej rzuca się w  oczy dą-
żenie do kreatywnego transponowania ma-
łomiasteczkowych panoram, ulic i zaułków, 
które zmaterializowało się w  dziesiątkach 
prac inspirowanych zabudową Kazimierza 
Dolnego. Te ostatnie, zarówno w  postaci 
drzeworytów, jak i  akwarel, można uznać 
za jedną z  najciekawszych pozycji w  kata-
logu międzywojennych fantazji na temat 
polskiego pejzażu małomiasteczkowego. 
Skoczylas wykreował własną topografię 
polskich krajobrazów malowniczych, któ-
ra pajęczą siecią splotła przede wszystkim 
Podhale i Kazimierz Dolny.

Piotr Cyniak

9 | Władysław	Skoczylas,	
„Fragment	miasteczka	
(Krzemieniec)”,	około	1927,	
akwarela,	wym.	35,2	x	49,7	
cm		(w	zbiorach	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)	

10 | Władysław	Skoczylas,	
„Kościół	na	Obidowej”,	
około	1913,	rysunek,	wym.	
20,3	x	29,9	cm	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)

(zdjęcia: 3, 9 – Krzysztof 
Wilczyński, 6 – Karol Kowalik)
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realizacji inwestycji. Każda ze stron czerpie korzyści, propor-
cjonalne do swego zaangażowania.

PPP w  rewitalizacji zabytków pozwala na połączenie za-
sobów i zdolności sektora publicznego oraz prywatnego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony dziedzictwa kulturowe-
go. Przykładem współpracy jest sytuacja, kiedy strona publicz-
na wnosi do partnerstwa obiekt zabytkowy, dzierżawiąc go za 
darmo stronie prywatnej, która w zamian za to przeprowadza 
jego modernizację i po wyremontowaniu ma możliwość przez 
określony czas czerpania z niego zysków. Wygrywają wszyscy, 
strona publiczna bez obciążeń finansowych zyskuje na swoim 
terenie odrestaurowany obiekt zabytkowy, co poprawia wygląd 
przestrzeni publicznej, przyciąga turystów i  przedsiębiorców. 
Z kolei strona prywatna w zamian za przeprowadzoną rewita-
lizację może czerpać zyski z zarządzanego przez siebie obiektu. 
Wziąwszy pod uwagę ograniczone zasoby sektora publicznego 
z jednej strony, a możliwość zaangażowania środków finanso-
wych i doświadczenie sektora prywatnego z drugiej, schematy 
PPP są realną alternatywą dla zachowania i zarządzania unika-
towym dziedzictwem w Europie Środkowej. 

Upowszechnienie PPP w  rewitalizacji zostało wyraźnie 
zaakcentowane w polskich dokumentach rządowych wyzna-
czających kierunki rozwoju kraju: Założenia do Narodowego 
Planu Rewitalizacji 2022, Założenia do Ustawy o  Rewitali-
zacji, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 
Niestety, pomimo tego do dnia dzisiejszego jest tylko kil-
ka przykładów PPP w  projektach rewitalizacyjnych. Jedną 
z przyczyn niewielkiego wykorzystania formuły PPP w finan-
sowaniu działań rewitalizacyjnych jest brak wystarczającej 
wiedzy i dobrych praktyk. Najlepszym sposobem na zmianę 
tej sytuacji jest zwiększenie kompetencji i  wiedzy zarówno 
władz publicznych, jak i podmiotów prywatnych w zakresie 
wykorzystania mechanizmów PPP przy rewitalizacji obiek-
tów dziedzictwa kulturowego.

Obecność Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą oka-
zją do współpracy oraz wymiany doświadczeń z  innymi kra-
jami, również w  zakresie wykorzystania różnorakich metod 
finansowania rewitalizacji zniszczonego dziedzictwa kulturo-
wego, a  wśród nich formuły PPP. Doświadczenia historycz-
ne krajów Europy Środkowej wskazują, iż w dziedzinie opieki 
nad zabytkami zderzamy się wszędzie z  bardzo podobnymi, 
jeśli nie tymi samymi problemami.

Bardzo dobrą platformą współpracy na poziomie euro-
pejskim są Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

Nowa formuła współpracy
ratunkiem dla niszczejących zabytków

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

Dla większości władz publicznych jednym z  naj-
bardziej palących problemów w  odniesieniu do 
ochrony oraz utrzymania zasobów dziedzictwa 
kulturowego jest brak środków finansowych. 

Problem ten szczególnie dotyczy krajów regionu Europy 
Środkowej, gdzie zawirowania historyczne oraz zmiany poli-
tyczne i terytorialne przyczyniły się do zniszczenia lub pozo-
stawienia bez opieki wielu budynków o wartości historycznej. 
Ponadto umiejscowione są one często na zdegradowanych ob-
szarach, gdzie pojawiają się wymagające interwencji problemy 
natury ekonomicznej oraz społecznej.

Pomimo transformacji politycznej, jaką przeszła Europa 
Środkowa po 1989 r., a później w następstwie wstąpienia do 
Unii Europejskiej absorbcji funduszy pomocowych, problem 
rewitalizacji obiektów albo całych układów zabytkowych 
wciąż nie został rozwiązany. Potrzebne są efektywne wzorce 
i wypracowanie nowych metod działania gotowych do zasto-
sowania na lokalnym poziomie.

Ratunkiem dla popadającego w ruinę dziedzictwa kultu-
rowego jest jego rewitalizacja. Definicja rewitalizacji zawiera 
w sobie wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obiektów lub 
obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościo-
we, obejmujące różne sfery życia – społeczne, gospodarcze, 
kulturowe. Kompleksowa rewitalizacja to jeden z najważniej-
szych sposobów zapewnienia ładu przestrzennego i wysokiej 
jakości przestrzeni publicznej.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że jest koniecz-
ność bardziej kompleksowego podejścia do działań rewi-
talizacyjnych oraz znalezienia wzorców, które pozwolą na 
zwiększenie efektywności tych działań. Przy ograniczonych 
środkach publicznych jedyną możliwością realizacji zadań 
rewitalizacyjnych jest sięgnięcie do doświadczeń i kapitału fi-
nansowego sektora prywatnego. Z  pomocą przychodzi tutaj 
formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca sekto-
ra publicznego i  prywatnego, mająca na celu m.in. realiza-
cję konkretnych przedsięwzięć, tradycyjnie wykonywanych 
przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założe-
niu, że każda ze stron może wywiązać się z własnych, powie-
rzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w  ten 
sposób uzupełniają się, zajmując się w  ramach PPP właśnie 
tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej. Dzię-
ki podziałowi zadań, odpowiedzialności i  ryzyka w  ramach 
PPP osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób 
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Następnie opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja 
techniczna, prawna i  finansowa. Zniszczony zabytek będzie 
przygotowany do prac restauratorskich w formule PPP. Stwo-
rzona baza dokumentów i dobrych praktyk będzie ogólnodo-
stępna i  stanie się wzorem dla innych samorządów i  prywat-
nych inwestorów w Europie Środkowej.

Doskonałym przykładem rezultatów płynących z projek-
tu Restaura jest proces rewitalizacji średniowiecznego zam-
ku Rihemberk, prowadzony przez słoweńskie miasto Nova 
Gorica. Monumentalna trzynastowieczna warownia została 
w  dużej mierze zniszczona w  1944  r. w  wyniku wysadzenia 
i pożaru. Podjęte w latach osiemdziesiątych XX w. prace re-
witalizacyjne przebiegały bardzo powoli. Wykorzystując swą 
obecność w Restaurze, miasto sprawiło, że proces ten nabrał 
nowego rozmachu. Obecnie, w ramach działań projektowych 
Nova Gorica kończy dokumentację techniczną, prawną i  fi-
nansową, niezbędną do odnowienia Rihemberka przy wy-
korzystaniu formuły PPP. Dzięki projektowi powstały rów-
nież plany kompleksowej rewitalizacji zamku, co spotkało 
się z  entuzjastycznym odbiorem mieszkańców i  miłośników 
zabytków.

Należy mieć nadzieję, że dobre praktyki dostarczone i po-
wszechnie dostępne dzięki projektowi Restaura pokażą sa-
morządom drogę do udanych rewitalizacji z wykorzystaniem 
formuły PPP. W  efekcie lokalna społeczność otrzyma nową 
jakość przestrzeni publicznej – gruntownie odrestaurowany 
obiekt zabytkowy, który dodatkowo przyciągnie turystów, 
co przełoży się na większe zyski dla regionu. Niszczejące od 
dziesięcioleci bezcenne obiekty zabytkowe zamiast straszyć 
i zamieniać się w trwałą ruinę, staną się katalizatorem zmian 
i wizytówką regionu.

Tomasz Kołomański

(Interreg). Naszej części Europy dedykowany jest Program In-
terreg Europa Środkowa. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom 
w  dziedzinie ratowania niszczejącego dziedzictwa kulturo-
wego, a przy okazji sięgając po cały czas innowacyjną formu-
łę PPP, dziesięć instytucji z  czterech środkowoeuropejskich 
państw: Polski, Słowacji, Chorwacji oraz Słowenii, stworzy-
ło projekt Restaura. Uzyskał on dofinansowanie z Programu 
Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w ramach osi prioryte-
towej 3 – „Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kul-
turowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Euro-
pie Środkowej”. Ta oś priorytetowa odpowiada na potrzebę 
chronienia i  zrównoważonego wykorzystywania dziedzic-
twa i zasobów naturalnych oraz kulturowych. Miasto Nowy 
Dwór Mazowiecki, które jest liderem projektu, zaprosiło do 
współpracy Bratysławę (Słowacja), Novą Goricę (Słowenia) 
oraz Buzet (Chorwacja). Po stronie polskiej działania Nowe-
go Dworu Mazowieckiego merytorycznie wspiera Fundacja 
Ochrony Krajobrazu oraz Instytut Partnerstwa Publiczno-
-Prywatnego. Całość prac Restaury koordynuje zewnętrzna 
firma konsultingowa Projectiff Sp. z o.o.

Projekt Restaura realizowany jest w  latach 2016-2019. 
Ma on na celu współpracę instytucji partnerskich w zakresie 
stworzenia skutecznych strategii dla rewitalizacji dziedzic-
twa kulturowego, a  ściślej identyfikację, testowanie, ocenę 
oraz promocję dobrych praktyk w  zakresie PPP przy okazji 
rewitalizacji miast i budynków o wartości historycznej. Jest to 
bezprecedensowa okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń, 
dobrych praktyk i  zaadaptowania sprawdzonych rozwiązań 
w  działaniach rewitalizacyjnych dziedzictwa kulturowego 
w różnych krajach Unii Europejskiej. W wyniku tego powsta-
ną opracowania i dokumenty z gotowymi do wdrożenia wzo-
rami postępowania.

Projekt ma na celu współpracę instytucji partnerskich 
w  zakresie stworzenia skutecznych strategii dla odnowienia 
dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem PPP. Miasta part-
nerskie wskażą obiekt/obszar przeznaczony do rewitalizacji. 

|	Panorama	zamku	Rihemberk		(fot. archiwum Projekt Restaura)

...........................................................................................................................
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Wokół jednego zabytku

Jednym z  najcenniejszych i  naj-
bardziej interesujących ekspona-
tów niedawno otwartej w  Mu-
zeum Narodowym we Wrocławiu  

     stałej wystawy „Cudo-Twórcy. Rze-
miosło i  sztuka zdobnicza – Sztuka 
Wschodu – Współczesna ceramika 
i  szkło” (zob. „Spotkania z  Zabytka-
mi”, nr 9-10, 2018, s. 62-65) jest wy-
konana w  1789  r. przez anonimowe-
go mistrza krawieckiego ze Zgorzelca 
tkanina ze scenami biblijnymi.

Tkanina, prawdopodobnie prze-
znaczona do zawieszenia na ścianie, 
jest arcydziełem techniki intarsji, 
popularnie zwanej patchworkiem, 
i  stanowi fenomenalny przykład re-
cyklingu. Uszyto ją z  resztek wełnia-
nego sukna mundurowego. Trudno 
dostrzec połączenia między ścinka-
mi, często mniejszymi niż paznokieć. 
Twórca wykorzystał także kawałki 
pergaminu, tkanin bawełnianych i je-
dwabnych, futra, filcu i masy perłowej.

Kompozycja przedstawia sceny bi-
blijne ze Starego i Nowego Testamentu, 
układające się w  Historię Zbawienia. 
Opowieść o zbawczej woli Boga dzia-
łającej w historii ludzkości zaczyna się 
od stworzenia świata, symbolizowa-
nego przez słońce, księżyc i  gwiazdy 
na niebie. Poniżej rozgrywa się scena 
Grzechu Pierworodnego i  Wygna-
nia z Raju. Kulminacją opowieści jest 
ofiara Ukrzyżowania i  Wniebowstą-
pienie Chrystusa oraz jego obecność 
w  Eucharystii, udzielanej wiernym 
przy ołtarzu pod dwoma postaciami 
przez protestanckich duchownych 
w  charakterystycznych strojach. Sce-
ny opatrzone są haftowanymi cytata-
mi z  Biblii i  odsyłaczami do stosow-
nych miejsc w tekście.

Centralne miejsce kompozycji 
zajmuje Golgota z  trzema krzyżami. 
U stóp krzyża Chrystusa leżą kości, 
które żołnierze rzucali o  jego sza-
tę. Rzymski oficer na koniu, ubrany 
w czerwony mundur i wysokie czako 
osiemnastowiecznego huzara, uno-
si zakrzywioną kawaleryjską szablę. 
Poniżej przedstawiono Marię i  Jana 
z niewiastami.

Scena Ukrzyżowania otoczona jest 
epizodami Męki Pańskiej, wypełnia-
jącymi wewnętrzny kwadrat. Widzi-
my Modlitwę w  Ogrójcu, Pojmanie 
Chrystusa, Jezusa przed Kajfaszem, 
Chrystusa ubiczowanego i  Judasza 
przyjmującego zapłatę za zdradę. 
Droga Krzyżowa rozgrywa się w kra-
jobrazie Jerozolimy. Szymon Cyrenej-
czyk, oderwany od pracy w polu, jesz-
cze z grabiami w ręku, za chwilę z ob-
serwatora stanie się jej uczestnikiem.

Środkową strefę tkaniny zajmują 
postacie apostołów, każda w  osobnej 
kwaterze, oraz dekoracyjne motywy 
geometryczne.

W zewnętrznej bordiurze poniżej 
Ukrzyżowania przedstawiono w  cen-
trum scenę Grzechu Pierworodnego, 
a po prawej stronie – jego bezpośrednie 
konsekwencje: Wygnanie z Raju i póź-
niejsze życie rodziny Adama, wypełnio-
ne pracą i  bólem. Ubrani w  skóry, jak 
ludzie pierwotni, mieszkają w  szałasie, 
uprawiają ziemię i  wychowują dzieci. 
Po lewej stronie widzimy Ofiarę Abla, 
pasterza i  jego stado. Gwałtownej sce-
nie zabójstwa Abla przez Kaina towa-
rzyszy symbol śmierci, która pojawiła 
się na świecie w wyniku tej zbrodni. To 
upiornie biały kościotrup z kosą.

Bordiura po prawej stronie za-
wiera dalszy ciąg biblijnej opowieści. 

Arka Noego żegluje po błękitnych 
wodach potopu, nad którymi uno-
si się tęcza i  wysłany na zwiady biały 
gołąb. W scenie Snu Jakuba aniołowie 
karnym szeregiem zstępują z nieba po 
drabinie. Grzeszne i  warowne miasta 
Sodomę i  Gomorę niszczy zesłany 
przez Boga ogień.

Posuwając się ruchem przeciwnym 
do wskazówek zegara, w  bordiurze 
ponad Ukrzyżowaniem trafiamy na 
scenę Budowy Wieży Babel. Prowa-
dzą ją cieśle wyposażeni w  narzędzia 
współczesne autorowi. Obok widzi-
my Przejście Żydów przez Morze 
Czerwone. Tonący w morzu Egipcja-
nie przypominają ławice sardynek. 
Wielki Mojżesz stanowczym gestem 
prezentuje współplemieńcom tabli-
ce Dziesięciu Przykazań. Namioty 
dwunastu plemion Izraela na pusty-
ni są pasiaste i  kolorowe, a  liczeb-
ność każdego plemienia skrupulatnie 
odnotowana.

W lewej części bordiury, w środku 
przedstawiono Narodzenie Chrystu-
sa w  stajence betlejemskiej. Sceny na 
lewo odnoszą się do przybycia Izra-
elitów do Ziemi Obiecanej. Prorocy 
przepowiadają nadejście Mesjasza, 
a  każdy trzyma w  ręku inskrypcję ze 
stosownym cytatem. Trzej Królowie 
podążają do Betlejem prowadzeni 
przez gwiazdę.

Na prawo od stajenki przedsta-
wiono Zwiastowanie Pasterzom i sła-
wiące Pana chóry anielskie, a  w  rogu 
Ofiarowanie w  Świątyni. Ta scena 
umieszczona jest na otwieranej klap-
ce. Wyobrażone na jej wewnętrznej 
stronie Wniebowstąpienie zostało 
opatrzone cytatem: „Jestem z wami po 
wszystkie dni aż do skończenia świata”. 

Unikatowa tkanina 
ze Zgorzelca

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

|    Spotkania z Zabytkami       1-2  2019           46



Obietnica Chrystusa ziszcza się w sce-
nie Komunii pod dwiema postaciami, 
umieszczonej pod klapką i  opatrzo-
nej inskrypcją „SOLI DEO GLO-
RIA – BOGU SAMEMU CHWA-
ŁA”. Obok, w rogu widzimy Chrzest 
Chrystusa w Jordanie.

Mimo pewnej naiwności przed-
stawień, uderza siła narracji, zwar-
tość wywodu teologicznego, a  jed-
nocześnie obecność elementów ro-
dzajowych oraz rekwizytów i scenerii 
niekiedy całkowicie współczesnych 
twórcy.

Tkanina urzeka znakomitą kom-
pozycją złożonej całości,  żywą ko-
lorystyką, graficzną ekspresją, po-
czuciem humoru, a  także niezwykłą 

skrzętnością wykorzystania naj-
mniejszych nawet ścinków materia-
łu. Ta skrzętność ma wymiar teolo-
giczny, moralny, ekonomiczny i… 
ekologiczny.

To niezwykłe dzieło ludzkich rąk 
i  ducha powstało w  trudnych oko-
licznościach. Wyniszczone przez 
liczne w XVIII w. wojny miasto, nie-
gdyś kwitnący ośrodek kultury, na-
uki i  handlu, podupadło i  zubożało. 
Miejscowy cech krawców zazdrośnie 
strzegł mizernej puli zleceń. Zwolnie-
ni z armii rzemieślnicy starali się jakoś 
utrzymać na powierzchni, egzystując 
na ekonomicznym i społecznym mar-
ginesie. Nielegalnie i  za grosze chwy-
tali się każdej pracy. Spośród nich 

wywodzili się twórcy tkanin mozai-
kowych, wykorzystujący resztki suk-
na, a ponoć nawet fragmenty mundu-
rów poległych.

Tkanina ze Zgorzelca powstała 
w  roku wybuchu rewolucji francu-
skiej, na pograniczu dwóch światów: 
wywodzącego się jeszcze ze średnio-
wiecza systemu wierzeń, wyobrażeń 
i  korporacyjnej organizacji społe-
czeństwa oraz nadchodzącej nowo-
czesności. Wobec obydwu człowiek 
bywał podobnie samotny i  bezradny, 
poszukując zbawienia w wierze, pracy 
i sztuce.

Małgorzata  
Możdżyńska-Nawotka

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

| Anonimowy	
mistrz	krawiecki	
ze	Zgorzelca,	
tkanina	mozaikowa	
z	Historią	
Zbawienia,	1789	
(w	zbiorach	
Muzeum	
Narodowego	
we	Wrocławiu)

(fot. Wojciech 
Rogowicz)

..............................
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ciotka matki Stanisława Witkiewicza 
(Elwiry z Szemiothów). Także i w la-
tach późniejszych częstymi gośćmi 
tego majątku byli matka Stanisława 
wraz z  jego rodzeństwem. Bywał tam 
również przelotnie Witkacy podczas 
dalszych podróży do Syłgudyszek (do 

majątku ciotki Anieli, zamężnej Ja-
łowieckiej). Obszerne pokoje dworu 
umeblowane były wtedy w  stylu em-
pire, w  stołowym znajdował się duży 
kominek, a w salonie można było po-
dziwiać malowane przez Smuglewicza 
al fresco ściany.

Dwór w  Urdominie został wy-
budowany, jak się przypuszcza, 
w  XVIII  w. przez Turczynowiczów, 
choć przekaz rodzinny Witkiewi-
czów przypisuje to książętom Mas-
salskim, poprzednim, jeszcze od koń-
ca XVI  w., właścicielom Urdomina. 
O wcześniejszym pochodzeniu tej bu-
dowli świadczyć mogą także rozmia-
ry cegieł (28-30 x 16 x 8 cm), odsło-
niętych w  odkrywkach pod tynkiem 
ścian oraz widocznych w  miejscach 
jego odspojenia w nadziemnym wień-
cu fundamentowym. 

Usytuowany na skarpie dwór to 
obszerny parterowy (o planie około 
32 x 13 m), podpiwniczony budynek, 
o  ścianach z  gzymsem pod płytkim 
okapem i  z pilastrami w  narożach, 
z  czterospadowym łamanym dachem 

Dwór w Urdominie
..............................................................................................................................................

Urdomin, także Urdomina 
(lit. Rudamina), to nie-
wielka dziś osada, położo-
na tuż za granicą Polski na 

litewskiej Suwalszczyźnie − pomiędzy 
Łoździejami (lit. Lazdijai) a  Kalwa-
rią (lit. Kalvarija). Na skraju miejsco-
wości zachował się dwór, pamiętają-
cy Stanisława Witkiewicza – malarza, 
teoretyka sztuki, literata, wreszcie ar-
chitekta, twórcę „stylu zakopiańskie-
go”, jego syna Stanisława Ignacego, 
znanego jako Witkacy, także malarza, 
fotografika, dramatopisarza, filozofa, 
oraz urodzonego tam Jana Witkiewi-
cza ps. Koszczyc, bratanka Stanisława, 
również uznanego architekta.

Stanisław Witkiewicz przeby-
wał w  urdomińskim dworze z  rodzi-
ną w  latach 1869-1873, po powrocie 
z zsyłki w Rosji; namalował wówczas 
dwa obrazy olejne: „Dwór w  Urdo-
minie” i „Oficynę w Urdominie”, oba 
z datą 1873. Właścicielką dworu była 
Teresa z Turczynowiczów Suchorzow-
ska (wdowa po generale Tadeuszu Su-
chorzowskim herbu Zaremba, uczest-
niku powstania listopadowego), 
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polskim, mansardowym, o  połaciach 
przekrytych obecnie blachą (niegdyś 
kryty dachówką), z trzema ceglanymi 
kominami w  kalenicy. W  trójosiowej 
części centralnej elewacji frontowej 
znajduje się czterokolumnowy por-
tyk (ceglane, tynkowane kolumny) 
z  wtórnym drewnianym frontonem. 
W  ścianie frontowej dworu są dziś 
po trzy okna ośmiopolowe o  dwóch 
skrzydłach (stolarka wtórna), umiesz-
czone symetrycznie wobec osi cen-
tralnej; niegdyś okien było zapewne 
osiem, o czym świadczy ich rozmiesz-
czenie i  zauważalne zamurowanie 
dwóch z nich. Elewacje boczne dwo-
ru są trójosiowe. Portyk kryje głów-
ne drzwi wejściowe do budynku, uję-
te dwiema parami półkolumn. Nad 

drzwiami można dostrzec interesu-
jący znak identyfikacyjny dawnych 
właścicieli dworu, wykonany techniką 
malarską na tynku − dziś trudno czy-
telny, przemyty, obwiedziony linią ko-
listą monogram (powiązane kompo-
zycyjnie litery „E” i  „A”), inspirujący 

do dalszych historycznych dociekań 
i uściśleń.

Opuszczony przez właścicieli 
i  użytkowany w ciągu dziesięciole-
cia przez przypadkowych mieszkań-
ców dwór uległ znacznej degrada-
cji. Dziś czeka na przeprowadzenie 

1 |	Stanisław	Witkiewicz,	„Dwór	w	Urdominie”,	
1873,	olej,	płótno	(własność	prywatna)	

2 |	Portyk	dworu

3 |	Dwór	w	Urdominie	od	frontu

4 |	Monogram	nad	wejściem

...............................................................................
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zrekonstruowano ubytki w  murach 
kominowych, podjęto też prace 
nad odsłanianiem malowideł na tyl-
nej elewacji, a  miejsca po usunięciu 

odpadającego tynku prowizorycz-
nie zabezpieczono zaprawą murar-
ską. Niestety, nie nastąpiły dalsze 
znaczące działania konserwator-
skie ani na zewnątrz, ani wewnątrz 
obiektu. Na rewitalizację czeka tak-
że towarzyszący dworowi rozległy, 
liczący ponad 6 ha park, z  którego 
zniknęła dworska oficyna. Niegdyś 
zadbany, z  alejami kasztanowymi, 
szlachetnym drzewostanem i  krze-
wami, owocowymi drzewami oraz 
rabatami kwiatów, dziś zapuszczo-
ny, chaotycznie porośnięty pozo-
stałymi z  dawnych nasadzeń mo-
drzewiami, jesionami, klonami, 
świerkami i lipami, z resztką słupów 
dawnej bramy wjazdowej i  stawem 
znajdującym się u  podnóża skarpy. 
W 1986 r. park został uznany za po-
mnik przyrody…

Na zakończenie warto przywołać 
słowa Stanisława Witkiewicza, pamię-
tającego przez wiele lat dawne piękno 
tego miejsca, który w  1904  r. tak pi-
sał z  Zakopanego do syna Stanisława 
Ignacego: „Urdominy żałuję, myśląc 
o  Tobie. Cóż to za raj był pejzażowy. 
Szkoda, że Ciebie tam nie było”.

Jan Skłodowski

remontu, zapoczątkowanego kilka 
lat temu przez kolejnego właściciela. 
Wtedy to szczytowe połacie dachu 
otrzymały nowe pokrycie blachą, 

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

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

5 |	Elewacja	dworu	od	
strony	stawu

6 |	Odsłaniane	
zewnętrzne	naścienne	
malowidła	

(zdjęcia: 2-6 − Jan 
Skłodowski) 

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

Jednym z  najpiękniejszych zabyt-
ków pocysterskich Obry i  zarazem 
architektoniczną „perełką” baroku 
w  Wielkopolsce jest kościół klasztor-
ny. Obecną świątynię poprzedził ko-
ściół drewniany i siedemnastowieczny 
murowany. Kościół św. Jakuba Więk-
szego (trzeci) wzniesiono w  latach 
1722-1756 w stylu barokowym, a jego 
wnętrze ozdobiono do 1789 r. w sty-
lu barokowo-rokokowym. Budowę tej 
świątyni zainicjował opat Remigiusz 
Wilhelm Bystram, najprawdopodob-
niej na podstawie zmodyfikowanej 
wersji architektonicznego projek-
tu Jana Catanazziego, a  ukończył ją 

kolejny opat Michał Loka. To wła-
śnie opat Michał Loka wzniósł orga-
nistówkę, zabudowania gospodarcze, 
a  w  1749  r. umieścił przy klasztorze 
figurę św. Jana Nepomucena. Zada-
nie dokończenia wystroju kościoła 
spoczęło na barkach opata Melchiora 
Gurowskiego.

Kościół św. Jakuba Większego 
przylega do klasztoru. Wzniesiony 
został na planie prostokąta. Jest jed-
nonawowy, częściowo podpiwniczo-
ny, z  węższym i  zamkniętym prosto 
prezbiterium, ma dwuwieżową fasa-
dę. Pokryty jest dachem dwuspado-
wym. W  wieżach znajdują się wnęki 

Skarby kościoła 
pocysterskiego w Obrze

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

Obra to malowniczo poło-
żona, w  pobliżu Wolsz-
tyna, wieś w  zachodniej 
Wielkopolsce. Jej histo-

ria związana jest zwłaszcza z cystersa-
mi, którzy przybyli do Obry w 1231 r. 
z Łekna, sprowadzeni przez właścicie-
la wsi i fundatora tutejszego klasztoru, 
Sędziwoja z  rodu Jeleni-Niałków, ka-
nonika gnieźnieńskiego.

Duchowi synowie św. Roberta 
z  Molesme opuścili obrzańskie mury 
dopiero wskutek kasaty zakonu, do-
konanej przez pruskiego zaborcę 
w 1835 r., ale nie wszyscy. Ostatnim cy-
stersem, który po kasacie zamieszkiwał 
samotnie klasztor, był Piotr Widaw-
ski; jego portret, pochodzący z 1847 r., 
zdobi obecnie dawny refektarz.

Po tym trudnym dla zakonów hi-
storycznym momencie pocysterski 
kościół i klasztor znalazły się w rękach 
duchowieństwa diecezjalnego, by na-
stępnie, w  latach 1852-1854, stać się 
miejscem pobytu jezuitów przybyłych 
z misjami ludowymi, a od 1926 r. do 
dzisiaj klasztor jest domem misjona-
rzy oblatów Maryi Niepokalanej.

Po cystersach pozostało w  Obrze 
wiele, m.in. kościół św. Jakuba Więk-
szego i klasztor, ogród, opatówka (po 
1724  r. dom obrzańskich opatów cy-
sterskich, a od lat dziewięćdziesiątych 
XX  w. z  pokojami dla gości), orga-
nistówka (dom organisty), pomnik 
św. Jana Nepomucena („witający” 
przybywających do kościoła i  klasz-
toru), drewniany kościół św. Walen-
tego czy wciąż funkcjonujące kanały 
melioracyjne.

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

1 |	Fasada	kościoła	św.	Jakuba	Większego	oraz		
fragment	zabudowań	klasztornych
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świątyni, w  anielskim towarzystwie, 
z  następującymi atrybutami: kapelu-
szem, laską, tykwą, muszlą i  siekierą. 
W  ołtarzu tym zwraca także uwagę 

rokokowe tabernakulum i  przezna-
czona dla monstrancji nisza.

W prezbiterium zachwyt wzbu-
dzają stalle, datowane na 1755 r., po-
kryte złoceniami w  1762  r. przez ar-
tystę o  nazwisku Chrzański. Zdobią 
je m.in. herby opata i  klasztoru. Do 
stalli cysterscy mnisi wchodzili po 
stopniu wyobrażającym… smoka. Co-
dzienne deptanie tego symbolu szata-
na przez udających się na modlitwę 
cystersów ewokowało triumf dobra 
nad złem. Nad stallami umieszczone 
są osiemnastowieczne obrazy ukazu-
jące św. Bernarda, św. Elżbietę (lub św. 
Annę) i męczeństwo św. Sebastiana.

Boczne ołtarze, z  sarkofagowymi 
mensami i  relikwiarzami, wykonał 
w  latach 1762-1764 artysta August 
Schöps z  Poznania. Pierwszy z  nich 
(od strony prezbiterium), ołtarz „Tota 
Pulchra”, poświęcony jest Matce Bo-
żej. Ulokowany w  nim obraz Maryi 
z  Dzieciątkiem pochodzi z  pierwszej 
połowy XVII w., a  zdobi go, wraz 
z koronami Piotra Marcjana Skokow-
skiego, posrebrzana sukienka, ufun-
dowana w  1670  r. przez Walentego 
Kucharza. Na tle kolumn bielą się wy-
rzeźbione postacie Joachima i  Anny 
(rodziców Maryi) oraz Elżbiety i Za-
chariasza (rodziców św. Jana Chrzci-
ciela). Powyżej, w  zwieńczeniu ołta-
rza, znajduje się św. Józef z  Dziecię-
ciem i hierogram Matki Bożej, a z usy-
tuowanego w  pobliżu filara wyrasta 

z  rzeźbami ukazującymi świętych 
Benedykta i  Bernarda (z Clairvaux), 
natomiast nad wejściem duża płycina 
z  Okiem Opatrzności Bożej. Prezbi-
terium świątyni jest dwuprzęsłowe, 
a nawa trójprzęsłowa, połączona z wą-
skim przęsłem. Poza ołtarzem głów-
nym obrzański kościół pocysterski 
posiada sześć ołtarzy bocznych.

Ołtarz główny pochodzi z 1755 r. 
W  jego retabulum umieszczony jest 
obraz „Wniebowzięcie Matki Bo-
żej” z  1756 r., dzieło Szymona Cze-
chowicza. Obraz zamówiony został 
u  artysty przez opata Michała Lokę. 
Przedstawia on Maryję, unoszoną 
przez anielskie moce do nieba, a po-
niżej pusty sarkofag. Między ko-
lumnami ołtarza głównego widnie-
ją wyrzeźbione postacie świętych: 
Benedykta (z księgą reguł życia za-
konnego) i  Bernarda (z arma Chri-
sti). Ołtarz zwieńczony jest, rów-
nież wyrzeźbioną, postacią patrona 

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

2 |	Nawa	kościoła	
–	widok	na	ołtarz	
główny

3 |	Ołtarz	boczny	
z	obrazem	„Matki	
Bożej	Pocieszenia”

...............................
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wykuci dłutem, anonimowi królowie, 
w  jego zwieńczeniu klęczący władca 
z krzyżem, a powyżej kielich z hostią.

W obrzańskim kościele pocyster-
skim nie zabrakło również zabytków 
sztuki sepulkralnej. Są nimi umiesz-
czone na filarach nagrobki-epitafia 
Rafała Gurowskiego, kasztelana po-
znańskiego, i  jego małżonki Ludwi-
ki z  Tworzyańskich, oba pochodzą-
ce z  około 1780  r. Nagrobek Rafała 
Gurowskiego zdobi postać Chrono-
sa z  sercem w  ręku, wraz z  akantem, 

różanymi gałązkami, festonami i dra-
periami. Na nagrobku Ludwiki Gu-
rowskiej, niegdyś zawierającym jej 
portret autorstwa Józefa Feliksa de 
Seyfrieda, znajdują się kobiece ale-
gorie z  liśćmi palmy, festony z drape-
rii, czaszki, sarkofag z  płonącym zni-
czem i  postać anioła na tle skrzydła 
nietoperza.

Piękna wnętrza obrzańskiego ko-
ścioła dopełnia polichromia sklepie-
nia. Wykonał ją w  latach 1753-1754 
techniką al fresco-secco Stanisław 

rokokowa chrzcielnica, z  postaciami 
św. Jana Chrzciciela i  leżącego u  jego 
stóp Baranka-Chrystusa.

Drugi z  kolei ołtarz boczny po-
święcony został założycielowi zgro-
madzenia oblatów, św. Eugeniuszowi 
de Mazenodowi. Jego wizerunek wy-
konał w  1966  r. poznański artysta-
-malarz Marek Krygier. Dzieło to za-
jęło miejsce przeniesionego nad stalle 
obrazu z 1766 r. „Wizja św. Bernarda” 
Józefa Feliksa de Seyfrieda. W zwień-
czeniu ołtarza widnieje św. Mikołaj, 
a  na spływach kobiece personifikacje 
cnót wstrzemięźliwości i męstwa, po-
wyżej Oko Opatrzności Bożej. Kolej-
ny ołtarz to ołtarz męczennicy Urszu-
li, świętej szczególnie czczonej przez 
cystersów o  francuskich korzeniach. 
Ukazujący tę świętą obraz namalo-
wał w 1766 r. Józef Feliks de Seyfried. 
Przed kolumnami ołtarza widnie-
ją wyrzeźbione, anonimowe ksienie, 
w  jego zwieńczeniu relief ze św. Bar-
barą, a powyżej kielich z hostią.

Po drugiej stronie nawy umiejsco-
wiony został ołtarz Świętego Krzy-
ża, ze słynącym cudami krucyfiksem 
(z postacią Chrystusa z 1500 r.) oraz 
z  rzeźbami przedstawiającymi Matkę 
Bożą Bolesną, św. Marię Magdalenę, 
apostołów Piotra i  Jana. W kolejnym 
ołtarzu bocznym umieszczony jest 
siedemnastowieczny, cudowny obraz 
Matki Bożej Pocieszenia, będący ko-
pią datowanego na 1360 r., praskiego 
wizerunku Matki Bożej Zbrasław-
skiej. Ozdobiony posrebrzanymi su-
kienkami i  koronami z  1837  r. obraz 
przywieziony został z Litwy przez bi-
skupa-opata Mikołaja Popławskiego. 
Z  obu stron tego ołtarza znajdują się 
rzeźby anonimowych papieży i  kar-
dynałów, na spływach personifikacje 
cnót: roztropności i  sprawiedliwości, 
a  w  zwieńczeniu archanioł Michał 
oraz Oko Opatrzności Bożej. Ostatni 
z ołtarzy bocznych poświęcono św. Ja-
nowi Nepomucenowi, o  czym świad-
czy jego wizerunek z  1766 r., pędzla 
Józefa Feliksa de Seyfrieda. Przed ko-
lumnami tego ołtarza wyobrażeni są 

4 |	Ołtarz	Świętego	Krzyża	i	ambona

...............................................................................
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Sanctissimum starcy, jako reprezen-
tanci władzy duchownej i  świeckiej. 
Ponad stallami sklepienie prezbite-
rium ozdobione jest sceną karmienia 
św. Bernarda mlekiem z  piersi przez 

Matkę Bożą („Lactatio Sancti Bernar-
di”) i  krwią z  przebitego boku przez 
Jezusa Chrystusa („Amplexus Sanc-
ti Bernardi”). Wyobrażeni zostali też 
tutaj aniołowie z  krzyżem, pastora-
łem i  infułą, pierwsi opaci cysterscy, 
tj. święci Robert, Alberyk i  Stefan, 
oraz starotestamentowy król Salo-
mon. Wąskie, trapezowe przęsło uka-
zuje Boga Ojca i postacie Chronosów 
z herbami obrzańskich opatów.

W nawie, ponad amboną, Stani-
sław Brzozowski zilustrował prawdo-
podobnie zakończenie schizmy w Ko-
ściele zachodnim, z tronującym Inno-
centym II, umierającym Anakletem 
II, rezygnującym z tiary Wiktorem IV 
i  stojącym w  pobliżu św. Bernardem. 
Dalej przedstawiony został napad 
króla Rogera na św. Bernarda podczas 
mszy. Centralne przęsło nawy ukazuje 
natomiast Chrystusa-Sędziego i  Ma-
ryję-Orędowniczkę, ku której zwra-
cają się, z  prośbą o  wstawiennictwo, 
cystersi z  płonącego klasztoru. U ich 
stóp umiejscowiony jest kartusz z na-
pisem: „Przebacz, Synu, przynajmniej 
ze względu na przyjaciół cystersów”, 
a  z  ust Matki Bożej wyłania się ban-
derola ze słowami: „Przebacz, Synu 
mój umiłowany, przynajmniej moim 
przyjaciołom cystersom”. Przy sądzą-
cym Chrystusie widnieją przedstawi-
ciele rozmaitych nacji: Afrykańczyk, 
Chińczyk, Polak (autoportret Stani-
sława Brzozowskiego), Francuz, Hisz-
pan, Sas i Turek.

Ostatnie z malowideł zawiera sce-
nę „Cantate Deo” jako uwielbienie 
Trójcy Świętej. W  wyobrażonym na 
sklepieniu niebie, poza św. Cecylią 
grającą na organach i  aniołami, wi-
doczni są liczni święci, m.in. Bernard, 
Ignacy z  Loyoli, Benedykt, Wojciech 
(lub Stanisław), Jan Nepomucen i Ka-
tarzyna Aleksandryjska. Polichro-
mią, zleconą przez opata Jana Nepo-
mucena Bystrama, pokryte jest także 
żaglaste sklepienie zakrystii. Pocho-
dzące z  1758  r. malowidło ukazuje 
Mojżesza otrzymującego na górze Sy-
naj od Boga tablice Dekalogu, Aaro-
na z aniołem oraz papieskie i zakonne 
insygnia.

Opat Jan Nepomucen Bystram 
polecił też, w  1759 r., wykonać 

Brzozowski. Na sklepieniu prezbite-
rium widnieje ustanowienie święta 
Bożego Ciała przez klęczącego papie-
ża Urbana IV, a towarzyszą mu anio-
łowie z tiarą i krzyżem oraz adorujący 

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

5 | Fragment	ambony	
z	postacią	św.	Leona	
Wielkiego

6 |	Kamienny	stopień	
w	kształcie	smoka	
przy	wejściu	do	stalli

7 |	Portret	Karola	
Bołoza	Antoniewicza	SJ	
–	fragment	epitafium

(zdjęcia: Justyna Sprutta)
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z  płaskorzeźbionymi ewangelistami, 
tetramorfami i z gołębicą – symbolem 
Ducha Świętego w  glorii, z  lat 1787- 
-1789, autorstwa Ignacego Grymle ze 
Wschowy. Ten sam artysta wykonał 
w 1789 r. dwanaście popiersi aposto-
łów (z ich atrybutami), ponad któ-
rymi zawieszone zostały zacheuszki. 
Owe „światła czuwania” umieszczono 
w  miejscu, gdzie w  1787 r., w  czasie 
konsekracji, namaszczone były mury 
świątyni.

W pocysterskim kościele obrzań-
skim znajduje się jeszcze jedna pozo-
stałość, tym razem świadectwo jego 
jezuickiej przeszłości − sąsiadujące 
z  ołtarzem św. Urszuli epitafium Ka-
rola Bołoza Antoniewicza, superiora 
o ormiańskich korzeniach, poety oraz 
znanego w Galicji i na Śląsku kazno-
dziei. Popularne są religijne pieśni 
tego jezuity, takie jak np. Biedny kto 
Ciebie, Nie opuszczaj nas, O Maryjo, 
przyjm w  ofierze, Huczą lasy, szumią 
zdroje czy Chwalcie łąki umajone. 
Dziesięć dni po przybyciu sześciu je-
zuitów do Obry (4 listopada 1852 r.) 
Karol Antoniewicz umarł, zarażony 
cholerą, a jego ciało złożono w krypcie 
(będącej także miejscem pochówku 

cystersów), do której prowadzi usy-
tuowane pod chórem wejście. Nagro-
bek wystawili w  1853  r. przyjaciele 
Karola Antoniewicza. Obecny sarko-
fag ufundował w  1931  r. prowincjał 
oblatów Jan Nawrat. Tuż nad sar-
kofagiem widnieje modlitwa owego 
jezuity. Wielki poeta romantyzmu 
Zygmunt Krasiński tak pisał o śmier-
ci Karola Antoniewicza do Stanisława 
Koźmiana: „Wiesz, że nieznanych, gdy 
odejdą, żałuje się rozumem, a  nie ser-
cem. Otóż ks. Antoniewicza, choć go nie 
znałem oczyma, żałuję sercem, płaczę 
za nim czuciem i  od chwili, w  której 
wieść o  jego zgonie mię przeszyła, czu-
ję wciąż, że on mnie kochał na ziemi 
i  że teraz duch jego modli się za mnie 
w niebiesiech. Niepowetowana szkoda! 
Słup to był żywy, promienny chodzącej 
miłości. Takich nie ma teraz”.

Justyna Sprutta

Na temat historii kościoła w Obrze moż-
na przeczytać też w  obszernym artykule 
Krzysztofa Jodłowskiego Klasztory pocy-
sterskie w  południowo-zachodniej Wielko-
polsce, „Spotkania z  Zabytkami”, nr 7-8, 
2013.

drewnianą, ze złoceniami ambonę. 
Kazalnicę w formie kielicha, wyrasta-
jącego z  „rogu obfitości”, zdobią wy-
rzeźbieni Doktorzy Kościoła: święci 
Ambroży, Augustyn, Leon Wielki 
i  Grzegorz Wielki, a  jej zwieńczenie 
stanowi prawdopodobnie postać apo-
stoła Jakuba. Pendant ambony to filar 

Jedyny	w	Polsce	wciąż	 czynny	młyn	papierniczy	 znajduje	 się	w	Duszni-kach-Zdroju	i	choć	istnieje	od	co	najmniej	456	lat,	dotychczas	nie	do-
czekał	 się	 obszerniejszego	 opracowania	 monograficznego.	 Ostatnie	 lata	
przyniosły	 wzrost	 zainteresowania	 tym	 zabytkiem,	 do	 czego	 przyczyniły	
są	starania	o	wpisanie	papierni	na	Listę	Światowego	Dziedzictwa	UNESCO.	
Przedstawiciele	środowiska	akademickiego	i	badacze	historii	ziemi	kłodz-
kiej	przeprowadzili	rozległą	analizę	obiektu	i	ustalili		nieznane	dotychczas	
szczegóły	dotyczące	jego	architektury,	zbadali	też	poszczególne	etapy	roz-
budowy	młyna	oraz	dzieje	trzech	rodów	dusznickich	papierników,	a	także	
unikatowe	malowidła	ścienne,	znajdujące	się	we	wnętrzach	młyna.	

Efekty	 tych	 prac	 zostały	 opublikowane	 w	 Monografii 
młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju,	autorstwa	Ma-
cieja	Szymczyka,	Rainera	Sachsa,	Rafała	Eysymontta	i	Jana	
Bałchana,	 która	 ukazała	 się	 w	 2018	 r.	 Na	 407	 stronach	
przedstawiono	 dzieje	 młyna	 papierniczego	 i	 działającego	
w	jego	wnętrzach	Muzeum	Papiernictwa.	Monografia	składa	
się	z	pięciu	rozdziałów	i	licznych	załączników.	

Na	początku	publikacji	Maciej	Szymczyk, dyrektor	Mu-
zeum	 Papiernictwa	 w	 Dusznikach-Zdroju,	 omawia	 zarys	
dziejów	techniki	papiernictwa	oraz	rozwój	tej	dziedziny	wy-
twórczości	na	ziemi	kłodzkiej	i	Śląsku,	analizuje	też	czynni-
ki	sprzyjające	rozwojowi	papiernictwa.	Rainer	Sachs	z	kolei	
zajmuje	się	historią	prywatnych	właścicieli	młyna	papierni-
czego	−	Ambrosiusa	Teppera,	rodów	Kretschmerów,	Helle-

rów	i	Wiehrów.	W	kolejnym	rozdziale	Rafał	Eysymontt	bada	poszczególne	eta-
py	powstawania	i	rozbudowy	młyna	papierniczego.	Czwarta	część,	opracowa-
na	przez	Jana	Bałchana,	dotycząca	historii	młyna	papierniczego	od	czasów	
przejęcia	go	przez	miasto	do	początków	XXI	w.,	przedstawia	zabezpieczanie	
papierni	przez	niemieckie	władze	komunalne,	starania	o	utworzenie	w	nim	
muzeum	podejmowane	przez	polską	administrację	oraz	historię	działającej	od	
1968	r.	instytucji.	Ostatni	rozdział,	przygotowany	przez	Macieja	Szymczyka,	
przedstawia	najnowsze	dzieje	Muzeum	Papiernictwa.	

Tekst	monografii	został	bogato	zilustrowany	fotografiami	i	rysunkami.	Za-
mieszczony	jest	tu	też	katalog	znaków	wodnych	młyna	papierniczego	sprzed	

1905	 r.	 oraz	 zestawienie	 znaków	 wodnych	 Muzeum	 Papier-
nictwa	powstających	na	czerpanych	arkuszach	od	 lat	siedem-
dziesiątych	XX	w.	do	dziś.	Uzupełnienie	całości	stanowi	wykaz	
wszystkich	wystaw	czasowych	 realizowanych	przez	dusznickie	
muzeum	oraz	składy	wszystkich	Rad	Muzealnych	i	Rad	Muzeum,	
zestawienie	frekwencji,	a	także	spis	pracowników	muzeum	za-
trudnionych	26	 lipca	2018	r.	(równo	50	 lat	od	otwarcia	mu-
zeum),	 wraz	 z	 wykonaną	 na	 tle	 papierni	 rodzinną	 fotografią	
muzealnej	ekipy.	

Książkę	 wzbogacają	 oryginalne	 opisy,	 relacje	 i	 materiały	
źródłowe	dotyczące	młyna	 i	działającego	w	nim	Muzeum	Pa-
piernictwa	 oraz	 wkładka	 z	 arkuszami	 papieru,	 wyczerpanymi	
w	muzealnej	czerpalni	w	2018	r.	Zamieszczono	też	podsumo-
wanie	z	obszernym	kalendarium	papierni	i	muzeum.	

Spotkanie z książką

MŁYN	PAPIERNICZY	W	DUSZNIKACH-ZDROJU

7

   Spotkania z Zabytkami       1-2  2019    |   55



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

gniazdem Kretkowskich. Przedwo-
jenny dziedzic tego majątku, a jedno-
cześnie ostatni przedstawiciel rodu 
po mieczu, Bogdan Bronisław (uro-
dzony w  1912  r. wraz z  bratem bliź-
niakiem Leonem Zbigniewem), zmarł 
w 1986 r. i pochowany został w War-
szawie, zaś potomkowie po kądzie-
li żyją obecnie m.in. w  Pruszkowie, 
Warszawie i Kanadzie.

Kretkowscy to rodzina, której ro-
dowód badacze wyprowadzają od 
czasów piastowskich. Dołęgowie wy-
wodzą się od niderlandzkiego rycerza 
Hugona Butyra, który był synem Jana 
IV z Arkel, rycerza pierwszej krucjaty, 
zmarłego w 1112 r. w Jerozolimie. Za 
zasługi oddane w  walkach z  Prusami 
w  czasach Bolesława Kędzierzawego 
otrzymali duże nadania m.in. w ziemi 

chełmińskiej. Ich potomkowie żyli na 
pograniczu polsko-krzyżackim, głów-
nie w ziemi dobrzyńskiej. Swoje rodo-
we nazwisko przyjęli od będącej ich 
własnością wsi Kretkowo (dziś Kretki 
Wielkie nad Pissą), położonej między 
Rypinem a Brodnicą. Później daje się 
zaobserwować ich ekspansję na inne 
dzielnice kraju: Kujawy, Wielkopol-
skę, Mazowsze i Prusy Królewskie.

W ciągu minionych wieków Kret-
kowscy wydali wielu wysoko posta-
wionych w  hierarchii dostojników 
państwowych, kościelnych i  wojsko-
wych. Zmarłego w  Padwie Erazma 
Kretkowskiego (1508-1558), dyplo-
matę i  podróżnika do Indii i  Afryki, 
pożegnał łacińskim wierszem Epita-
phium Cretkovii nasz najwybitniej-
szy poeta doby staropolskiej – Jan 

Kaplica grobowa 
Kretkowskich w Kowalu

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

Przebywając na Kujawach 
wschodnich warto zwrócić 
uwagę na miejsca i  zabytki 
może nie tak okazałe i  po-

wszechnie prezentowane w  różnych 
przewodnikach i  publikacjach, ale 
na pewno ciekawe i  warte poznania. 
Jednym z  nich jest kaplica grobowa 
Kretkowskich, rodu, który apogeum 
świetności osiągnął w XVI w. Zabytek 
znajduje się na cmentarzu parafialnym 
w Kowalu, niedaleko Włocławka.

Do ziemiańskich rodzin odgrywa-
jących istotną rolę w  historii dawne-
go pow. kowalskiego, obok Przyjem-
skich, Działyńskich, Jaranowskich, 
Dąbskich, Tylickich, Zboińskich, 
Moszczeńskich, Biesiekierskich, Ko-
meckich, Orpiszewskich, Sokołow-
skich, Morsztynów, trzeba zaliczyć se-
natorski ród Kretkowskich herbu Do-
łęga. Może się on legitymować dłu-
gim okresem pobytu w tym regionie. 
Swoje ściślejsze związki z  Kowalem 
i okolicznymi miejscowościami zawią-
zali jego przedstawiciele na początku 
XVII w., kiedy to Andrzej (1585- 
-1643), syn Łukasza (ok.1545-1603) 
i  Barbary Drzewieckiej, dokupił do 
swoich rozległych posiadłości poło-
żone niedaleko Kowala wsie Więcła-
wice (dziś Więsławice), Zakrzewiec 
i  Świątkowice. Dzierżawił on także 
królewszczyzny w Śmiłowicach i Do-
biegniewie. Przez kilkanaście poko-
leń Kretkowscy byli obecni na tych 
terenach, kiedy zaś zaczęły wymie-
rać linie tej rodziny w  Wielkopolsce, 
Prusach i  na Mazowszu, a  także wła-
ściciele dzierżący od średniowiecza 
klucz chodecki na Kujawach – po-
łożone 5 km od Kowala Więsławice 
(z  okazałym pałacem wybudowanym 
w  1888 r.) stały się najważniejszym 1
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łożyli duże sumy na cele oświatowe, 
wspierali edukację dzieci i młodzieży 
ze środowiska chłopskiego, zakładali 
bądź wspierali ochronki i  szkoły rol-
nicze (T. Sławiński, Kretkowscy. Ich 
dzieje od XVI w., Włocławek 2007).

W okolicach Kowala po Kretkow-
skich zachował się pałac w Więsławi-
cach, wybudowany według projektu 
Jana Heuricha (starszego) staraniem 
Konrada Bronisława (1842-1901) 
w  końcu XIX  w. w  stylu renesansu 
francuskiego, eklektyczny dwór w Ba-
ruchowie, pochodzący z tego samego 
okresu (od 1984  r. siedziba urzędu 
gminy), obecnie odrestaurowany, oraz 
drewniany dworek o  ciekawej archi-
tekturze w  Czarnem z  1803 r., prze-
budowany w 1921 r., który wraz z ma-
jątkiem przekazał w  posagu swojej 
córce Bronisławie dziedzic Barucho-
wa – Emilian Ignacy (1817-1893).

W samym Kowalu ślady po tym 
rodzie przede wszystkim można od-
naleźć na tutejszym cmentarzu para-
fialnym, którego początki w obecnym 
miejscu datuje się na lata czterdzieste 
XIX w. W jego środkowo-zachodniej 

części, przy neogotyckiej bramie wej-
ściowej, znajduje się rodzinna kapli-
ca grobowa Kretkowskich, która zo-
stała wybudowana wówczas, kiedy 
nie można było już grzebać zmarłych 
w kościele, jak to czyniono uprzednio 
m.in. z  reprezentantami tego rodu. 
Już Leon Zygmunt z  Więsławic (ur. 
w  1780 r.) planował jej wykonanie, 
jednak zmarł w  1857  r. i  zanim jako 
pierwszy w  niej spoczął, pochowa-
ny został tymczasowo na cmentarzu. 
Dzieła budowy dopełnił najstarszy 
jego syn – Emilian Ignacy z Barucho-
wa, lokalny działacz społeczno-gospo-
darczy, będący wówczas głową rodu.

Kaplica jest niewielką budowlą 
z  cegły, wystawioną w  stylu neogo-
tyckim i  nosi wezwanie św. Krzyża. 
W  krypcie chowani byli członkowie 
rodu linii więsławickiej, począwszy od 
Leona Zygmunta, a  skończywszy na 
Marii Kretkowskiej, właścicielce po-
bliskiego Baruchowa, znanej działacz-
ce społecznej związanej z  Kościołem 
katolickim, wieloletniej prezes Sto-
warzyszenia Zjednoczonych Ziemia-
nek; jej pogrzeb odbył się 30 grudnia 

1947 r.
Budynek usytuowany jest 

szczytowo do ulicy, dawniej 
zwanej Żałobną, dziś M. Ko-
nopnickiej. Zaprojektowano 
go na planie prostokąta, mury 
są ceglane o  układzie głów-
kowym. Jego kubatura wy-
nosi 180 m3, a  powierzchnia 
użytkowa 40 m2. Wejście do 
kaplicy znajduje się od stro-
ny zachodniej, poza murem 
cmentarnym. Dwuskrzydło-
we drzwi z metalu (ozdobione 
kratownicą wypełnioną żeliw-
nymi rozetkami), wykonane 
w  warsztacie włocławskim Jó-
zefa Skrobeckiego, osadzone są 
w  ostrołukowym, uskokowym 
portalu. Nad drzwiami, na 
ścianie wymurowany jest ce-
glany krzyż. Jednokondygna-
cyjna budowla do połowy wy-
sokości podparta jest sześcio-
ma skarpami. Ściany wieńczy 
gzyms koronujący, podkreślo-
ny fryzem ceglanym, kostko-
wym. Na zachodnim szczycie, 

Kochanowski (jest to zresztą najstar-
szy opublikowany jego utwór). Wiersz 
ten wykuto też na kamiennej płycie 
będącej częścią pomnika nagrobnego 
z popiersiem Erazma, znajdującego się 
w  bazylice św. Antoniego w  Padwie. 
Przedstawiciele tego rodu znani byli 
z  licznych donacji, głównie na rzecz 
Kościoła katolickiego. Przywiązanie 
do wiary widoczne jest nawet w  de-
wizie herbowej, która brzmi: „DEUS 
PROTECTOR MEUS”. Wielu człon-
ków rodu Kretkowskich, zarówno 
mężczyzn, jak i  kobiet, wstępo-
wało do stanu duchownego do-
chodząc do godności biskupów, 
kanoników, przełożonych klasz-
torów. Ponadto, jak wykazał 
Tomasz Sławiński, począwszy 
od XV do XVIII w. z tej familii 
wywodziło się 18 senatorów i je-
żeli dodać kilku starostów gro-
dowych, nasuwa się wniosek, że 
co trzeci dorosły przedstawiciel 
rodu należał do centralnej elity 
władzy. Piastowali także lokalne 
urzędy, a  stanowisko wojewody 
brzesko-kujawskiego mieli nie-
jako przypisane, gdyż pełnili je 
nieprzerwanie przez sześć po-
koleń od połowy XV do poło-
wy XVII w.  Znani byli również 
z  działalności charytatywnej, 

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

1 |	Kaplica	Kretkowskich	w	Kowalu	
–	widok	od	strony	zachodniej

2 |	Tablica	fundacyjna	w	ścianie	
wschodniej	kaplicy

3 |	Metalowe	drzwi	wejściowe	do	kaplicy
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witraż. Składa się on z kolorowej par-
tii maswerkowej i  bezbarwnej części 
zasadniczej, wykonanej z  kawałków 
zmatowanego szkła ciętego w  romby, 
którą podzielono na cztery wydłużo-
ne, zamknięte ostrym łukiem pola, 
przypominające gotyckie okienka. 
Dwa środkowe z  nich są identyczne 
i  większe od zewnętrznych. W  czę-
ści dolnej prawego zamontowano 
na zawiasach okienko wentylacyjne. 
Całość kompozycji obwiedziona jest 
niebieskim, wąskim paskiem, poniżej 
którego w  dolnych narożnikach wid-
nieją żółte kwadraty, wizualnie two-
rzące rodzaj podpórki.

Górę witraża stanowi partia ma-
swerkowa, składająca się z  usytuowa-
nego centralnie jednego dużego koła 
i  wpisanych w  nie czterech jednako-
wych, mniejszych figur o  nieregular-
nym kształcie, które ściśle przylegają 
do siebie tworząc w środku obrócony 
o  45˚ krzyż grecki. Koliste kształty 
zewnętrzne zmieniają się w  trójkąt-
ne w  miarę zbliżania do środka. Jest 
to kompozycja wieloznaczna i  moż-
na ją różnie odczytywać. Na przy-
kład można zauważyć wyobrażenie 
jakby złączonych ze sobą czterech 
ludzkich czaszek. Sugestię tę potęgu-
ją fioletowe szybki, które mogą koja-
rzyć się z oczodołami, i  symetrycznie 
wychodzące od środka koła, płonące 

zielonkawo świece, które przypomi-
nają wyglądem miejsca po nosach.

Głębsze, bo odwołujące się do 
prawd religijnych, jest odczytanie fi-
gur wpisanych w  cztery małe koła 
jako schematycznie potraktowane 
ptaki, które wznoszą do lotu skrzydła 
i  mają gorejące głowy. Wyobrażały-
by one zatem gołębicę, pod postacią 
której w  ikonografii chrześcijańskiej 
ukazywany bywa Duch Święty, obja-
wiający swe działanie za pomocą pło-
nących języków ognia. Jest on nie tyl-
ko Trzecią Osobą Boską, ale również 
Duchem Prawdy, a  także Pocieszy-
cielem. A trzeba wiedzieć i to, że aby 
zmarli dla świata ziemskiego mogli 
wejść do Niebieskiego Królestwa, mu-
szą narodzić się w  Duchu Świętym. 
Nietrudno zatem zauważyć, że obie 
interpretacje ściśle nawiązują do fune-
ralnej funkcji budynku.

W opisywanym witrażu duże koło 
maswerkowe wspiera się na dwóch 
kulistych kompozycjach geometrycz-
no-kwiatowych, które swą formą 
nawiązują do ludowych wycinanek 
z papieru. Między nimi na żółtym tle, 
w centralnej części kompozycji, jakby 
z  pionowo ukierunkowanej i  pałają-
cej żółtym płomieniem świecy spa-
dała w  postaci niebieskiego rombu 
łza. Całość witraża zdominowana jest 
przez barwy w  odcieniu niebieskim 

w  kalenicy dachu znajduje się wie-
życzka, przeznaczona na sygnaturkę. 
Jest ona czworoboczna, z  ostrołuko-
wymi otworami, pokryta łamanym 
daszkiem zakończonym sterczynką, 
w  której umocowany jest metalowy 
krzyż. Kaplicę pokrywa dach dwuspa-
dowy; dawniej była tu dachówka, te-
raz jest cynkowa blacha.

Wejście do krypty znajduje się od 
strony cmentarza i zamknięte jest pły-
tą z kutego żelaza z dwoma otworami 
wentylacyjnymi w  kształcie rozety 
z motywem kwiatowym o sześciu jed-
nakowych, symetrycznie rozmiesz-
czonych płatkach. Płytę ozdabia wy-
stający poza jej lico krzyż, opleciony 
dekoracją o  motywach roślinnych. 
Nad nią umocowana jest tablica fun-
dacyjna z  napisem: „GRÓB / Familj-
ny / KRETKOWSKICH / założony 
w  186(?)” (ostatnia cyfra w  dacie po 
niedawnym pomalowaniu najbardziej 
przypomina 4, choć mogło być to 1). 
Data ta informuje o momencie zakoń-
czenia prac budowlanych.

Powyżej tablicy osadzone jest 
w  ostrołukowym, uskokowym pro-
filu okno, w  którym zamontowano 

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

4 | 5 |	Krzyż	na	drzwiach	do	krypty	
grobowej	(4)	i	fragment	jej	wnętrza	(5)
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partią jest w  tonacji ugru. Sufit po-
kryto polichromią wyobrażającą go-
tyckie sklepienie żebrowe. Składają się 
na nią brązowo-białe motywy deko-
racyjne i  żółte konfiguracje arabesek 
w  tle oraz cztery zworniki w  postaci 
rozwiniętych kiści kwiatowych. Na 
dole tego układu, w  miejscach mię-
dzy iluzjonistycznie zaznaczonymi 
grzbietami sklepienia, namalowane są 
główki aniołków z zamkniętymi oczy-
ma, wkomponowane w  podwójną 
parę stylizowanych skrzydeł. Anioł-
ków jest osiem, po cztery na ścianie 
południowej i północnej, zaś w górnej 
części ściany wschodniej, nad oknem 
z witrażem, wymalowana jest w okrą-
głym medalionie postać Jezusa Cier-
piącego w  cierniowej koronie. Lewą 
ręką zasłania pół twarzy, a  widoczne 
prawe oko ma przymknięte. Tu tak-
że nad medalionem powtórzony jest 
ornament wyobrażający głowę anioł-
ka w  skrzydłach. Po przeciwległej 
stronie, na ścianie ponad drzwiami 
wejściowymi, widnieje czarny krzyż 
na białym tle, obramowany cienką 

brązową linią. Mamy zatem nawiąza-
nie do wezwania kaplicy – św. Krzyża.

W krypcie grobowej obecnie znaj-
duje się czternaście trumien, w  tym 
jedenaście dużych i  jedna mniej-
sza. Wszystkie wykonane są z  meta-
lu. Część z  nich jest bogato zdobio-
na, większość raczej surowa i  prosta. 
Dwie pozostałe trumny to niewiel-
kich rozmiarów drewniane, z metalo-
wymi elementami, trumny dziecięce. 
W krypcie spoczywają szczątki przed-
stawicieli trzech pokoleń Kretkow-
skich, pochowanych w XIX i XX w.

Kaplica w czwartej ćwierci XX w. 
przekazana została przez rodzinę 
Kretkowskich na własność parafii. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
tegoż stulecia, staraniem ówczesne-
go proboszcza, ks. prałata Henryka 
Ambroziaka, zainstalowano w  niej 
urządzenie chłodnicze, a z inicjatywy 
obecnego proboszcza, ks. dra Piotra 
Głowackiego, wykonano prace kon-
serwatorskie polegające na osusze-
niu ścian, odmalowaniu, renowacji 
schodów i  poręczy. Kaplica grobowa 
Kretkowskich stanowi najcenniejszy 
obiekt zabytkowy na cmentarzu para-
fialnym w Kowalu.

Arkadiusz Ciechalski

(zimne i  mistyczne), występuje także 
kolor zielony, w tle pojawiają się zga-
szone żółcie i sporadycznie – akcenty 
czerwieni.

Wnętrze jednoprzestrzennej kapli-
cy wymalowane jest obecnie na biało 
(z wyłączeniem sufitu). Ściany dłuż-
sze (bez otworu okiennego i  drzwio-
wego) podzielono brązowymi piono-
wymi pasami, każdą na cztery części. 
Powierzchnia znajdująca się ponad tą 

W ramach	obchodów	w	2018	r.	Europejskiego	Roku	Dziedzictwa	Kulturo-
wego	opublikowana	została	przez	krakowskie	Międzynarodowe	Centrum	

Kultury	książka	pt.	Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku.	
Zawiera	 ona	wybór	 esejów	 Johna	 Tunbridge’a,	 jednego	 z	 najwybitniejszych	
żyjących	heritologów	i	założycieli	tej	dyscypliny	naukowej,	stanowiący	jedno-
cześnie	pierwszą	polskojęzyczną	prezentację	wyjątkowego	wkładu	uczonego	
do	światowych	badań	nad	dziedzictwem	kulturowym.	

O	autorze	publikacji	pisze	we	wstępie Robert	Kusek.	Pochodzący	z	Wielkiej	
Brytanii,	ale	związany	z	Uniwersytetem	Carleton	w	kanadyjskiej	Ottawie	uczo-
ny	od	lat	siedemdziesiątych	XX	w.	pracuje	nad	wypromowaniem	badań	nad	
dziedzictwem	i	stworzeniem	z	nich	odrębnej	dyscypliny	nauko-
wej.	Przez	wiele	lat	współpracował	z	innym	znanym	badaczem	
dziedzictwa	–	Gregorym	Ashworthem,	po	którego	śmierci	jest	
jednym	 z	 ostatnich	 autorytetów,	 próbujących	 zwrócić	 uwagę	
na	wyzwania	stojące	przed	nowym	pokoleniem	badaczy	związ-
ków	przeszłości	z	teraźniejszością.	

Zebrane	w	publikacji	eseje	Tunbridge’a,	poprzedzone jego	
krótkim	wstępem	opisującym	związki	badacza	z	Polską	i	współ-
pracę	 z	 krakowskim	 Międzynarodowym	 Centrum	 Kultury,	 są	
świadectwem	 zmian,	 jakie	 w	 ostatnich	 trzydziestu	 latach	
zaszły	 w	 sposobach	 postrzegania	 i	 rozumienia	 dziedzictwa.	

Teksty	 podzielone	 zostały	 na	 cztery	 grupy	 tematyczne.	 Pierwsza	 obejmuje	
artykuły	będące	wielokierunkową	analizą	różnych	aspektów	społecznego	wy-
miaru	dziedzictwa	(wpływ	polityki	na	ochronę	dziedzictwa,	globalny	wymiar	
dziedzictwa	 i	 jego	 rola	w	europejskim	konflikcie	kulturowym).	Druga	część	
zawiera	eseje	na	temat	wzajemnych	relacji	między	dziedzictwem	a	jego	wy-
korzystywaniem	w	turystyce	(marketing	dziedzictwa	w	turystyce,	wyzwania	
stojące	 przed	 rewitalizacją	miast	 historycznych).	W	 części	 trzeciej	 znajdu-
ją	 się	 teksty	będące	podsumowaniem	badań,	które	Tunbridge	od	końca	 lat	
siedemdziesiątych	XX	w.	prowadził	na	terenie	niegdysiejszych	kolonii,	m.in.	
w	 Republice	 Południowej	 Afryki,	 Nowej	 Fundlandii,	 na	 Bermudach	 i	 w	 Ot-

tawie,	 a	 dotyczyły	 one	 skomplikowanych	 zjawisk	 związanych	
z	dziedzictwem	(dziedzictwo	niechciane,	dziedzictwo	przemo-
cy,	ciemna	strona	turystyki).	Ostatni,	podsumowujący	rozdział	
to	 rozważania	 na	 temat	 kondycji	 i	 przyszłości	 studiów	 nad	
dziedzictwem,	a	także	analiza	problemów	i	wyzwań,	stojących	
przed	współczesnymi	badaczami.

Publikacja	 Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX 
i XXI wieku Johna	Tunbridge’a	stanowi	szósty	tom	w	serii	He-
ritologia,	 przygotowywanej	 od	2012	 r.	 i	 będzie	 z	 pewnością	
ciekawą	 lekturą	 dla	 każdego	 czytelnika	 zainteresowanego	
związkami	pomiędzy	przeszłością	a	teraźniejszością.

Spotkanie z książką

DZIEDZICTWO	NA	PRZEŁOMIE	WIEKÓW

6 |	Witraż	w	oknie	kaplicy

(zdjęcia: Arkadiusz Ciechalski)

...............................................................................
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przedstawienie polskiej czapki woj-
skowej na tle skrzyżowanych gałązek 
palmowej i  laurowej, a  przecież biały 
orzeł w  koronie był wówczas ukazy-
wany najczęściej w  herbie Rosji jako 
symbol podporządkowanego kraju. 
Motyw ten imponuje swoją szcze-
gółowością i  rozmiarami. Sam orzeł, 

przedstawiony na wysokości wzroku 
przechodnia, ma wysokość 11,5 cm. 
Nagrobek nie ma sygnatury, można 
się jednak domyślać, że został wyko-
nany na indywidualne zamówienie 
w  jednym z  warszawskich zakładów 
kamieniarskich, a  jego cechy styli-
styczne, charakterystyczne dla po-
łowy lat osiemdziesiątych XIX  w., 
wskazują, że został zamówiony wkrót-
ce po śmierci Dmochowskiego.

Odwołania do służby w  byłym 
wojsku polskim w  inskrypcjach na-
grobnych z  okresu po powstaniu li-
stopadowym spotyka się dość często. 
Inskrypcja Dmochowskiego należy 
do najpóźniejszych z  całego regionu, 
poprzedzając jedynie wykonaną dla 
kpt. Aleksandra Ślaskiego, zmarłe-
go w 1884 r., z cmentarza w Wilczy-
skach. Jest też jedyną z  terenu pow. 
łukowskiego z przedstawieniem czap-
ki z orłem. Najbliższy w sensie geogra-
ficznym podobny motyw znajduje się 

Nagrobek z wizerunkiem 
orła w koronie

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

Na cmentarzu parafialnym 
w  Tuchowiczu (pow. łu-
kowski) znajduje się inte-
resujący nagrobek z  pia-

skowca. Został on wystawiony dla 
Antoniego Dmochowskiego, byłego 
żołnierza wojsk polskich, zmarłego 
w  1883  r. Szczególną uwagę zwraca 

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

1 | 2 |	Nagrobek	Antoniego	
Dmochowskiego	na	
cmentarzu	w	Tuchowiczu	
(pow.	łukowski)	(1)	i	jego	
fragment	z	wojskową	czapką	
z	orłem	białym	w	koronie	(2)

....................................................
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dużym realizmem i  szczegółowością 
odznacza się czapka na nagrobku 
gen. Rychłowskiego. Bardzo kuszą-
ca, chociaż niemożliwa do udowod-
nienia, byłaby hipoteza, że to właśnie 
ona stała się łatwo dostępnym wzo-
rem dla wykonawcy czapki na gro-
bie Dmochowskiego. Umieszczenie 
takiego przedstawienia na nagrobku 
musiało się wiązać z dodatkową opła-
tą u  kamieniarza za produkt „spo-
za katalogu”, ale przede wszystkim 
z  ryzykiem szykan ze strony władz, 
skierowanych przeciw rodzinie. Ze 

źródeł pisanych znane są takie przy-
padki. Wystarczy wspomnieć, że po-
sunięto się nawet do nacisków dy-
plomatycznych na władze Rzeczy-
pospolitej Krakowskiej, by zmienić 
napis na grobie generała Aleksandra 
Błendowskiego, zmarłego w  1831  r. 
w  Krzeszowicach. O wiele łatwiej 
było wymusić to na własnych oby-
watelach, słusznie bowiem Rosjanie 
odczytywali intencje owych odwo-
łań. Cel takiego przedstawienia na 
grobie generała Rychłowskiego wy-
daje się zupełnie jasny w  kontekście 
wydarzeń poprzedzających wybuch 
powstania styczniowego. Dlaczego 
jednak na podobny krok zdecydo-
wali się bliscy Antoniego Dmochow-
skiego? Jego syn, Stanisław, ryzyko-
wał piastowane od roku stanowisko 
radcy w  Siedleckiej Dyrekcji Towa-
rzystwa Kredytowego Ziemskiego. 
Być może odpowiedź znajduje się 
w życiorysie zmarłego.

Antoni Dmochowski był synem 
Jana i Anastazji z Sosnowskich, uro-
dzonym w  Dmininie koło Łukowa. 

na fragmencie bezimiennego nagrob-
ka z  lapidarium w  Siedlcach, a  ko-
lejne w  Warszawie na Powązkach na 
nagrobkach Antoniego Raszyca (zm. 
w 1854 r.) i gen. Stanisława Samsona 
Rychłowskiego (zm. w 1862 r.). 

Informacje o  służbie w  wojsku 
polskim, bardzo często wskazujące 
domyślnie na udział w powstaniu li-
stopadowym, nie są rzadkością. Nie-
jednokrotnie na nagrobkach spoty-
ka się bogate panoplia, ale przedsta-
wienia czapek wojskowych z  orłami 
są unikatowe. Czapka na nagrobku 
Antoniego Dmochowskiego została 
ukazana z  dużą troską o  szczegóły. 
Można ją zidentyfikować jako nakry-
cie głowy żołnierza jednego z pułków 
piechoty liniowej. Wątpliwe jednak, 
by przy jej modelowaniu za wzór 
przyjęto oryginalną czapkę sprzed 
ponad 50 lat, np. zachowaną w  ro-
dzinie zmarłego. Z  łatwością można 
bowiem zauważyć, że w  szczegółach 
różni się ona od regulaminowych 
wzorów. Orzeł jest proporcjonalnie 
za mały. Na tarczy amazonek, która 
powinna być większa, a  u  dołu pół-
koliście zakończona, brakuje numeru 
pułku. Możliwe, że do dyspozycji jej 
wykonania rodzina Dmochowskiego 
nie dołączyła wzoru i  rzeźbiarz sam 
musiał go znaleźć. Spośród wspo-
mnianych podobnych przedstawień 

3 |	Fragment	bezimiennego	nagrobka	
z	lapidarium	w	Siedlcach

4 | 5 |	Fragmenty	nagrobków	Antoniego	
Raszyca	(4)	oraz	gen.	Stanisława	Samsona	
Rychłowskiego	(5)	na	Cmentarzu	Powązkowskim	
w	Warszawie

(zdjęcia: Krzysztof Jarzęcki i Przemysław Jarzęcki)

...............................................................................
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z  trójwolutowym uchem osadzone 
jest na wysklepionej stopie i  zwień-
czone płaską, analogicznie ukształto-
waną pokrywą. Ten świetnie zacho-
wany obiekt, wykonany z  częściowo 
złoconego srebra, jest w całości auten-
tycznym dziełem z epoki, bez widocz-
nych uszkodzeń oraz napraw. Pokry-
wę podnosi się wygodnie dzięki wy-
pustkom w  kształcie dwóch wolutek, 
uniesionych nad beczkowatą łączynę. 
Jest to jedno z  tych miejsc w  naczy-
niu, które podczas długiego i  ener-
gicznego użytkowania ulega uszko-
dzeniom; w omawianym obiekcie jest 
ono nienaruszone.

Autorem kufla jest Hans Pol-
lman, urodzony w  Tczewie, a  od 
1626  r. mistrz złotniczy w  Gdańsku. 
W  tym też roku ożenił się z  wdową 
po zmarłym pryncypale Lukasie I Ka-
dau (było to często praktykowane) 
i w konsekwencji stał się właścicielem 
warsztatu. Działał zapewne do 1686 r. 
Tak długi okres aktywności upoważ-
nia, aby sądzić, że był to najdłużej, 
bo 60 lat, działający tego typu warsz-
tat w XVII w. w tym ważnym na ma-
pie europejskich centrów złotniczych 
ośrodku. Pollman znakował swoje 
prace potrójnym inicjałem od imie-
nia i  nazwiska, ujętym w  trójliściu 
– „PHL”. W  zbiorach polskich, jak 
i  innych europejskich zachowało się 
kilkanaście przypisywanych mu prac 

W grudniowym nume-
rze „Spotkań z Zabyt-
kami” z 2015 r. infor-
mowaliśmy o  intere-

sujących, nowo nabytych argentariach 
do kolekcji wilanowskiej. Wśród po-
zyskanych do zbiorów obiektów zna-
lazł się m.in. wyjątkowy kufel, autor-
stwa mistrza PHL, identyfikowanego 
jako Hans Pollman. Naczynie ude-
korowane zostało wizerunkami kró-
la Jana III i  jego małżonki Marii Ka-
zimiery. Z  ikonograficznego punktu 
widzenia jest ono niezwykle ciekawe, 
jako że znany jest jeszcze tylko jeden 
z  podobną dekoracją kufel w  zbio-
rach europejskich, należący do Badi-
sches Landesmuseum w  Karlsruhe. 
Motyw wizerunków głów koronowa-
nych zwykle był ozdobą kubków toa-
stowych, przechowywanych również 
jako pamiątki memorabilne.

W zeszłym roku, dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Ministra Kultu-
ry i  Dziedzictwa Narodowego, wy-
bór gdańskich naczyń toastowych 
powiększony został o  kolejne dzieło 
tego wybitnego złotnika. Do zbio-
rów zakupiono siedemnastowiecz-
ny kufel z  grawerowaną na jego kor-
pusie w  kwiaty i  owady dekoracją 
oraz podobnie wykonaną sceną ale-
goryczną na pokrywie. Cylindrycz-
ne, jednowarstwowe, niezbyt oka-
załe, ale proporcjonalne naczynie 

Był blisko spowinowacony z  Henry-
kiem Sienkiewiczem. W  1834  r. po-
ślubił w Okrzei Ludwikę Szydłowską 
i doczekał się z nią siedmiorga dzieci. 
Wraz z bratem Aleksym wylegitymo-
wał się ze szlachectwa i herbu Pobóg. 
Był właścicielem dóbr w Jeleńcu, któ-
re w 1876 r. liczyły ponad 400 ha (za-
chował się jego dwór, którego opis 
przekazała w  swoich pamiętnikach 
Zofia Nałkowska). W  1875  r. spra-
wował urząd sędziego pokoju okrę-
gu łukowskiego. Zmarł w  Jeleńcu 
30 (informacja z  nagrobka) lub 31 
(informacja z  metryki) lipca 1883  r. 
O jego udziale w powstaniu listopa-
dowym można wnioskować jedynie 
na podstawie inskrypcji nagrobnej. 
W powstaniu styczniowym nie tylko 
nie walczył, ale stał się ofiarą repre-
sji ze strony powstańców. We wrze-
śniu 1864  r. został ciężko pobity za 
niezapłacenie podatków, prawdopo-
dobnie przez 11-osobowy oddział 
ks. Stanisława Brzóski. Na początku 
października powstańcy zjawili się 
w  Jeleńcu ponownie z  żądaniem za-
płaty 1000  zł, a  kiedy Dmochowski 
odmówił, został po raz kolejny cięż-
ko pobity „stemplami od sztucerów”. 
Były to bez wątpienia wydarzenia 
traumatyczne, a przy tym znane oko-
licznej ludności. Żołnierz powstania 
listopadowego, który odczuł tragedię 
kolejnego zrywu, tracąc członków 
najbliższej rodziny i  w  ciągu dwóch 
lat poniósł niemałe obciążenia mate-
rialne, po straceniu Traugutta został 
potraktowany jak zdrajca. 

Możliwe, że pamięć tych przy-
krych wydarzeń, towarzysząca Dmo-
chowskiemu przez niemal 20 kolej-
nych lat, stała się powodem do tak 
wyraźnego zamanifestowania jego za-
sług dla Polski. Szczególne znaczenie 
ma nie tyle treść inskrypcji nagrobnej, 
co właśnie przedstawienie czapki z or-
łem. Płaskorzeźbę umieszczono na 
wysokości wzroku na nagrobku znaj-
dującym się przy głównej alei, niemal 
na wprost wejścia do kaplicy cmentar-
nej. W  ówczesnych warunkach trud-
no o  bardziej wyraźną manifestację 
patriotyzmu.

Krzysztof Jarzęcki

Arcydzieło 
gdańskiego 
mistrza w kolekcji 
wilanowskiej
.........................................................................................................................................
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Hoefnagel (1542-1601), Crispijn van 
de Passe młodszy (1594-1670), Wa-
cław Hollar (1607-1677), Jeremiasz 
Falck (1609-1677) czy Jan van Kessel 
starszy (1626-1679). Ponieważ pewne 
przedstawienia powtarzali różni au-
torzy, trudno jednoznacznie wskazać 
pierwotne odniesienie. Niewątpliwie 
najważniejsze dla wilanowskiej deko-
racji wydają się dzieła Wacława Holla-
ra, Mot, vier vlinders, twee hommels en 
twee andere insekten, edycja z lat 1644- 
-1652 oraz George’a Hoefnagela, Ar-
chetypa Studiaque Patris z  roku 1592. 
Motywy kwiatowe być może inspiro-
wane są edycją Crispijna van de Passe 
młodszego, Hortus  Floridus, Utrecht 
1614-1617.

Ciekawa, aczkolwiek odmienna 
jest dekoracja widoczna na pokrywie, 
którą badaczka gdańska Barbara Tu-
chołka-Włodarska zinterpretowała 
jako alegorię wieku dziecięcego. Kufel 
był jej bowiem znany z katalogu wysta-
wy Schätze deutsche Goldschmiedekunst 
von 1500 bis 1920 aus dem Germa-
nischen Nationalmuseum, wydanego 
w  1992 r., gdzie obok siedzącej w  al-
tanie karmiącej kobiety stoi chłopiec 
uczący się czytać. Uzupełniającymi 
atrybutami przedstawienia są młode 
drzewko podparte palikiem, w  dole 
kompozycji kura z małymi kurczętami 

wysiadująca jaja oraz wschodzące na 
horyzoncie słońce. Za badaczką przyj-
mujemy, że jest to inspiracja kompo-
zycją Gerarda van Groeningena, po-
chodzącą z  cyklu dziesięciu kart mie-
dziorytniczych Etapy wieku człowieka, 
a  opublikowanego w  1573  r. przez 
Philippa Galle. Przesłanie zawarte 
w  przedstawieniu wskazuje na szczo-
drość Natury obficie karmiącej swe 
dzieci. Młode i  nieokiełznane istoty 
ukształtuje cnota wiedzy, która uchro-
ni je przed nicością. Uzupełnieniem tej 
myśli są przedstawienia rozkwitających 
kwiatów i  wizerunki owadów, które, 
podlegając rytmom przemian w cyklu 
rocznym, zmieniają się tak, jak zmienia 
się człowiek przechodzący kolejne eta-
py rozwoju wieku dziecięcego.

Kufel należy bezsprzecznie do 
szczytowych osiągnięć gdańskiego 
złotnictwa drugiej połowy XVII  w. 
i  wyśmienitych prac tego ciekawego, 
czekającego wciąż na kompleksowe 
opracowanie warsztatu złotniczego. 
Eksponowany obecnie w  Antykame-
rze Królowej w wilanowskiej rezyden-
cji jest jej wspaniałą ozdobą.

Zakup kufla dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w 2018 r.

Joanna Paprocka-Gajek

o znamionach pierwowzorów wyzna-
czających kierunki i mody w złotnic-
twie gdańskim.

Najciekawszą, wręcz spektakularną 
część naczynia stanowi płaszcz korpu-
su, zdobiony mistrzowskim grawerun-
kiem. Przedstawiono na nim pięć roz-
kwitających kwiatów: goździk, dwa tu-
lipany, anemon (?) i mak oraz osiemna-
ście różnej wielkości owadów. Na po-
wierzchni naczynia odnajdujemy m.in. 
chrząszcza grabarza, osy, muchy, ćmy, 
motyle czy konika polnego. Wybitne 
umiejętności autora dekoracji, spraw-
ność w  posługiwaniu się zestawem 
rylców oraz niewątpliwa wrażliwość 
plastyczna pozwoliły na kunsztowne 
przeniesienie wyobrażeń zaczerpnię-
tych z  dostępnych wzorników. Edycje 
takich publikacji stanowiły podstawo-
we źródło inspiracji dla wielu artystów 
i  rzemieślników, czerpiących mod-
ne wzory do własnych kompozycji. 
W  gronie autorów, istotnych z  punk-
tu widzenia dekoracji na kuflu, nale-
żałoby wymienić takich, jak: Georg 

1 |	Fragment	dekoracji	kufla	

2 |	Pokrywa	kufla	z	przedstawieniem	alegorii	
wieku	dziecięcego	

(zdjęcia: Agnieszka Indyk)

................................................................................
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W ramach	badań	prowadzonych	przez	gdańskie	Muzeum	Narodowe	opu-
blikowane	zostało	w	2017	r.	obszerne	(388	stron)	opracowanie	Straty 

wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku, Seria Nowa, t. 1. 
Malarstwo.	 Autorką	 tej	 pracy	 jest	 Helena	 Kowalska,	 od	 1976	 r.	 związana	
z	Muzeum	Narodowym	w	Gdańsku,	a	od	wielu	lat	współpracująca	także	z	Mi-
nisterstwem	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	w	zakresie	badań	nad	polski-
mi	stratami	wojennymi	w	obszarze	dzieł	sztuki.

W	założeniu	książka	miała	być	jedynie	materiałem	uzupełniającym,	sta-
nowić	nowe,	rozszerzone	i	poprawione	wydanie	opublikowanego	w	2005	r.	
przez	Muzeum	Narodowe	w	Gdańsku	opracowania	Straty wojenne Muzeum 
Miejskiego w Gdańsku, t. 1: Straty w dziedzinie sztuki: 
malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby.	W	trakcie	poszukiwań	
i	 wieloletnich	 badań	 okazało	 się	 jednak,	 że	 poprzednie	
opracowanie	 warto	 rozszerzyć	 na	 tyle,	 iż	 powstał	 nowy	
tekst.	Chociaż	odnosi	się	on	do	poprzedniej	publikacji,	jed-
nak	ze	względu	na	liczne	zmiany:	ograniczenie	tematyki	do	
malarstwa,	rozszerzenie	haseł	o	100	obiektów,	odmienną	
strukturę	zawartości	w	ramach	tomu	i	poszczególnych	ha-
seł,	stanowi	odrębne	wydanie.

W	 części	 wprowadzającej	 autorka	 przedstawia	 dzieje	
zbiorów	 malarstwa	 Muzeum	 Miejskiego,	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	okresu	wojennego	i	bezpośrednio	powo-
jennego,	kiedy	powstały	tak	duże	straty	w	zbiorach	sztuki	
zgromadzonych	w	gdańskim	muzeum.	Uzupełnieniem	tej	
części	są	dwie	mapy:	miejsca	przechowywania	dzieł	sztuki	

wywiezionych	z	Muzeum	Miejskiego	w	Gdańsku	podczas	pierwszej	 i	drugiej	
ewakuacji.	

Druga	część	publikacji	to	katalog	zaginionych	obrazów,	z	takim	ich	opra-
cowaniem,	na	jakie	pozwalały	zachowane	i	odnalezione	źródła;	nie	wszyst-
kim	 obiektom	 towarzyszą	 reprodukcje.	 Zastosowano	 tu	 alfabetyczny	 układ	
według	 nazwisk	 malarzy,	 a	 na	 końcu	 przedstawiono	 artystów	 nieznanych.	
W	notach	katalogowych	zamieszczono	podstawowe	informacje:	autora,	dato-
wanie,	tytuł	dzieła,	pochodzenie	(jeśli	jest	znane)	i	bibliografię.	Wprowadzo-
no	rubrykę	Ikonografia,	w	której	podano	literaturę	z	ikonografią	oraz	miejsce	
przechowywania	zdjęć	obrazów.	Rubryka	Opis	zawiera	odnalezione	w	litera-

turze	 i	 innych	 źródłach	 szczególnie	 ciekawe	 pod	względem	
technicznym	lub	emocjonalnym	opisy	dzieł,	a	rubryka	Uwagi 
–	dodatkowe	wyjaśnienia	czy	sugestie.	Do	publikacji	dołączo-
ny	jest	–	jako	osobny	zeszyt	–	suplement,	w	którym	znajduje	
się	indeks	nazwisk	oraz	plany	rozmieszczenia	obrazów	na	wy-
stawach	stałych	w	XIX	w.	

Helena	Kowalska	przypomina,	że	„Celem publikacji kata-
logu strat wojennych ma być nie tylko pomoc w ewentualnej 
identyfikacji utraconych obrazów, ale przede wszystkim uka-
zanie skali i rozmiaru strat poniesionych przez Gdańsk w cza-
sie i pod koniec drugiej wojny światowej, w której miasto 
zostało kompletnie wypalone i zrujnowane. Do dzisiaj wie-
le zabytków ruchomych z utraconego dziedzictwa Gdańska 
w dalszym ciągu czeka na udokumentowanie. […]	Niestety, 
część z nich należy jednak uznać za bezpowrotnie utracone”.	

Spotkanie z książką

STRATY	WOJENNE	MUZEUM	MIEJSKIEGO	W	GDAŃSKU
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.........................................................................................................................................

Zespół Wydawnictwa Tatrzańskiego 
Parku Narodowego za wydanie po-
śmiertnie książki Adama Czarnow-
skiego O tatrzańskich pocztówkach, 
w  kategorii drugiej dr inż. Marek Je-
dziniak, twórca i redaktor portalu Ka-
talog Znaków Pocztowych (www.kzp.
pl), a w kategorii trzeciej wyróżnienie 
otrzymało Sosnowieckie Centrum 
Sztuki „Zamek Sielecki” za wystawę 
„Zakład fotograficzny Bracia Altman. 
Fotografujemy wszystko i  wszędzie”; 
kurator wystawy − Monika Kempara, 
twórca kolekcji − Robert Altman.

Nagroda „Kolekcjonerstwo − na-
uka i  upowszechnianie” im. Felik-
sa Jasieńskiego ustanowiona została 
w  2016  r. na wniosek przedstawicieli 
środowiska kolekcjonerskiego przez 
następujące instytucje: Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk oraz Dom Spotkań 

z  Historią w  Warszawie. Nagroda ma 
charakter honorowy i przyznawana jest 
corocznie za zrealizowanie wybitnego 
przedsięwzięcia na rzecz popularyzacji 
idei kolekcjonerstwa, a  zaadresowana 
jest do pracowników nauki, dziennika-
rzy oraz instytucji świata kultury.

☐

W Muzeum Narodowym 
w  Krakowie 30 paździer-
nika 2018  r. po raz trze-

ci ogłoszone zostały doroczne Nagro-
dy „Kolekcjonerstwo − nauka i  upo-
wszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego; 
wręczenie nagród towarzyszyło werni-
sażowi wystawy „Niepodległość”. 

Nagrody za rok 2017 przyznano 
w trzech kategoriach: dla pracownika 
nauki − za publikacje dotyczące ko-
lekcjonerstwa, w  tym naukowe opra-
cowanie zbiorów kolekcjonerskich; 
dla dziennikarza − za publikacje pra-
sowe, radiowe, telewizyjne, interneto-
we popularyzujące ideę kolekcjoner-
stwa, prezentujące wkład kolekcjone-
rów w  ochronę dziedzictwa narodo-
wego; dla instytucji − za upowszech-
nianie dorobku kolekcjonerskiego, 
w  tym publikacje i  wystawy. W  ka-
tegorii pierwszej nagrodę otrzymał 

Nagrody rozdane

| Jacek	Malczewski,	„Portret	Feliksa	
Jasieńskiego	z	teką”,	1903,	olej,	deska	
(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	w		Krakowie)

...............................................................................
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Wystawa „Non possumus” 
w Muzeum Św. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego 
w Warszawie

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

się z  nimi w  przeddzień swego zesła-
nia do Jarosławia nad Wołgą, gdzie 
za swoją niezłomną postawę wobec 
władz carskich i obronę praw narodu 
i Kościoła spędził 20 długich lat.

Aranżacja wystawy prezentuje te-
maty historyczne oraz eksponaty za 
pomocą nowoczesnych materiałów 
oraz współczesnymi środkami prze-
kazu. Podstawową warstwę informa-
cyjną umieszczono na kilku rodza-
jach prezenterów dwujęzycznych, 
bowiem wystawa jest w  języku pol-
skim i angielskim. Dodatkowo wyko-
rzystano audioprzewodniki w  języku 

włoskim, hiszpańskim, portugalskim, 
rosyjskim, białoruskim i  ukraińskim. 
Uzupełnieniem warstwy podstawo-
wej stały się obrazy, wydruki wiel-
koformatowe całościenne oraz inne 
systemy ekspozycyjne. Rozwinięcie 
głównego wątku narracji na wysta-
wie zostało wprowadzone w  mul-
timediach zarówno interaktywnie, 
jak i  w  prezentacjach projekcyjnych 
oraz w  formie odsłuchów i  efektów 
akustycznych.

W prawej oficynie Domu 
Generalnego Zgro-
madzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny 

Maryi w  Warszawie urządzona zo-
stała wystawa stała „Non possumus”, 
jako Muzeum Św. Zygmunta Szczę-
snego Felińskiego. Ekspozycja, nagro-
dzona w  2018  r. III miejscem w  XII 
edycji konkursu „Mazowieckie Zda-
rzenia Muzealne – Wierzba”, poświę-
cona jest znamienitej postaci w histo-
rii Polski i w historii rzymskokatolic-
kiego Kościoła, która po kilku deka-
dach wychodzi z cienia zapomnienia. 
W nowoczesny, wielowątkowy sposób 
przybliża tę mało znaną dzisiaj postać 
– syna zesłanki syberyjskiej, wielkie-
go przyjaciela Juliusza Słowackiego, 
polskiego biskupa rzymskokatolickie-
go, profesora Akademii Duchownej 
w  Petersburgu, arcybiskupa metro-
polity warszawskiego w  okresie po-
wstania styczniowego, stałego człon-
ka Rady Stanu Królestwa Polskie-
go od lutego 1862 r., więźnia stanu 
i zesłańca.

Przestrzeń wystawiennicza mu-
zeum składa się z  sześciu sal muzeal-
nych, tworzących stałą wystawę mo-
nograficzną, w amfiladowym układzie 
zwiedzania. Dzięki temu wyekspo-
nowano zasadnicze i  kluczowe etapy 
życia Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego (1822-1895). Tytuł wystawy 
zaczerpnięty został ze słów, jakie ar-
cybiskup skierował do księży, żegnając 

1 |	Fragment	sali	„Emigracja”	

................................................................................
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Dzięki instalacjom autorskim oraz 
urządzeniom z  prezentacjami multi-
medialnymi, dostosowanymi do po-
trzeb wystawy, przybliżona została 
postać świętego, jego dzieła pisarskie 
i  dorobek duchowy. W  innowacyjny 
sposób zaprezentowane zostały tak-
że zachowane pamiątki po arcypaste-
rzu-wygnańcu. Na szczególną uwa-
gę zasługują zaprojektowane gabloty 
z  ekspozytorami obrotowymi, z  wy-
korzystaniem luster oraz specjalnego 
ledowego oświetlenia. Uzyskana tym 
samym lekkość, wizualność i nastrojo-
wość wystawy stwarza niepowtarzal-
ny klimat i  przeprowadza zwiedzają-
cego przez koleje życia arcybiskupa: 
od Wołynia począwszy, przez Paryż, 
Warszawę, Jarosław nad Wołgą, aż do 
beatyfikacji w Krakowie i kanonizacji 
w Rzymie.

Wystawa eksponuje także bardzo 
mało znany wątek niezwykłej przyjaź-
ni młodego wówczas Zygmunta Szczę-
snego Felińskiego z 13 lat starszym od 
niego i będącym u schyłku swego życia 
Juliuszem Słowackim. Feliński, który 

właściwie od dzieciństwa znał Juliusza 
Słowackiego z  opowiadań jego mat-
ki Salomei Słowackiej-Bécu, dopiero 
przyjechawszy w  wieku 25 lat na stu-
dia do Paryża, poznał poetę osobiście. 
Dla osamotnionego Juliusza przyjazd 
rodaka z  Wołynia, przywożącego mu 
listy od ukochanej matki, był szcze-
gólnie miłym wydarzeniem. W  krót-
kim czasie ich duchowa więź stała się 
bardzo silna. To o  Zygmuncie Szczę-
snym Felińskim poeta pisał w  listach 
do swojej matki, nazywając go Felu-
siem: „Felusia Ci polecam także, który 
jest ze mną, czystym brylantem i  skar-
bem moim – prawdziwie mi takiego po-
trzeba było” (list z  28 marca 1848 r.). 
Późniejszy metropolita warszawski był 
jedynym Polakiem, towarzyszącym po-
ecie w jego ostatnich miesiącach życia, 
a nade wszystko tym, na którego ręku 

Słowacki skonał i  tym, który jako je-
dyny pozostawił w swoich listach i Pa-
miętnikach relacje o ostatnich chwilach 
życia i śmierci wieszcza.

Wystawa „Non possumus” w Mu-
zeum Św. Zygmunta Szczęsnego 

Felińskiego ma i  tę zaletę, że mogą 
ją odwiedzać wszyscy, także dzieci, 
mimo trudnej tematyki historycznej, 
ponieważ dla nich zaprojektowana 
została specjalna ścieżka zwiedzania, 
wykorzystująca kody QR oraz tablet 
z  kontentem multimedialnym, do-
stosowanym do potrzeb dzieci, w tym 
i  tych, które jeszcze nie umieją czy-
tać. Ścieżka ta skomponowana zosta-
ła z 10 punktów rozmieszczonych na 
wystawie w  zadaniowy sposób, które 
zawierają kolorowe rysunki oraz tre-
ści edukacyjne sprofilowane pod ką-
tem dziecięcej percepcji. W punktach 
tych zostały zawarte wybrane zwrotki 
wiersza dotyczące życiorysu świętego 
w formie tekstowej oraz odsłuchowej, 
jako fragmenty wierszowanego życio-
rysu deklamowanego przez dziecko. 
Ścieżka z kodami QR cieszy się entu-

zjastycznym zainteresowaniem dzie-
ci. Istotnym miejscem na wystawie 
jest także stół dotykowy, zawierający 
interaktywne barwne rysunki posta-
ci świętego narysowane przez dzieci, 
jako kolorowanki dotykowe. Dzięki 
temu całe rodziny, jak również wy-
cieczki szkolne, mogą odwiedzać to 
niezwykłe, choć niewielkie muzeum.

Między wieloma eksponatami, 
które warto zobaczyć, znajduje się 
unikatowy złoty kielich mszalny z pa-
teną, będący wyjątkową pamiątką po 
arcybiskupie Zygmuncie Szczęsnym 
Felińskim. Kielich ten wykonany zo-
stał w 1889 r. w pracowni Antoniego 
Lewkowicza w  Krakowie na zamó-
wienie samego arcypasterza, który na 
ten cel oddał swój złoty krzyż biskupi 
z łańcuchem oraz na nóżce pod czaszą 
kielicha kazał wmontować swój bisku-
pi pierścień.

Kielich ma 21,5 cm wysokości, 
został wykonany ze złota, jego stopa 
jest sześciolistna z  szeroką wywiniętą 

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

2 |	Fragment	sali	„Beatyfikacja	i	kanonizacja”		

3 |	Złoty	kielich	mszalny	z	pateną	
po	arcybiskupie	Zygmuncie	Szczęsnym	
Felińskim,	1889,	warsztat	Antoniego	Lewkowicza	
w	Krakowie

................................................................................
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kryzą i ażurowym cokolikiem z czwór- 
i trójliści. Płaszcz dzielony zwiniętymi 
listwami, między którymi znajdują się 
grawerowane, przeplatające się wstęgi 

i  motywy zgeometryzowanych kwia-
tów i  liści. Trzon z  sześciobocznym 
talerzykiem u  dołu, złożony z  dwóch 
analogicznych segmentów zdobio-
nych grawerowanymi czwór- i  trój-
liśćmi, został rozdzielony nodusem 
w  formie spłaszczonej kuli z  sześcio-
ma wydatnymi guzami, na którym 
znajduje się analogiczny jak na trzonie 
ornament. Między guzami oraz mię-
dzy liśćmi cokołu stopy przykręcono 
duże srebrne czteropłatkowe kwiaty. 
Na górny segment trzonu nałożony 
został złoty pierścień arcybiskupa Fe-
lińskiego z  szafirowym oczkiem, oto-
czonym wianuszkiem diamencików. 
Czara w  dolnej części ozdobiona jest 
koszyczkiem w  rytowanym wzorze, 
analogicznym jak na płaszczu sto-
py, nad którym umieszczono wieniec 
z  repusowanych lilii. Na stopie kieli-
cha od wewnątrz znajduje się punkto-
wany napis: „Robił Antoni Lewkowicz 
w  Krakowie 1889”. Ta niezwykła pa-
miątka rzuca światło na postać czło-
wieka pokornego, skromnego, odda-
nego Kościołowi i ludziom, który nie 

szukał i  nie przywiązywał się do ja-
kichkolwiek zaszczytów i którego nie-
złomna postawa i  heroiczna odwaga 
może dziś świecić przykładem.

Zachęcając do obejrzenia tej nie-
zwykłej wystawy, warto wspomnieć, 
że powstałe z  inicjatywy Zgroma-
dzenia Sióstr Franciszkanek Rodzi-
ny Maryi, zaprojektowane przez Ewę 
Świder-Grobelną i  pracownię 7 muz, 
Muzeum Św. Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego znajduje się w oficynie pa-
łacyku Bogusławskiego przy ul. Żela-
znej 97 w  Warszawie. Pałacyk został 
przez Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego kupiony w 1862 r. W pałacyku 
tym arcybiskup Feliński 13 czerwca 
1863 r., na dzień przed opuszcze-
niem na zawsze Warszawy, żegnając 
się z  siostrami Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi i dzieć-
mi, którymi się opiekowały, poświęcił 
figurę Matki Bożej, która ocalała i stoi 
na dziedzińcu do dnia dzisiejszego.

s. Magdalena Abramow- 
-Newerly RM

Czynna	 do	 17	 marca	 br.	 w	 Muzeum	 Narodowym	 w	 Warszawie	 wystawa	
„Krzycząc:	Polska!	Niepodległa	1918”	jest	zwieńczeniem	cyklu	ekspozycji	

zorganizowanych	w	tym	muzeum	z	okazji	setnej	rocznicy	odzyskania	niepod-
ległości	 i	 stanowi	 zestawienie	 artystycznych	 przedstawień	wydarzeń	 histo-
rycznych	i	politycznych	z	przemianami	polskiej	sztuki	u	progu	odrodzonego	
państwa.	 Uzupełniający	 wystawę	 katalog,	 pod	 redakcją	 naukową	 kuratora	
Piotra	Rypsona,	zawiera	teksty	wprowadzające	do	ekspozycji.

We	wstępie	Piotr	Rypson	omawia	wystawę	i	podkreśla,	że	rozpoczyna	się	ona	
w	miejscu,	w	którym	przed	czterdziestu	laty	kończyła	się	w	Muzeum	Narodowym	
w	Warszawie	ekspozycja	„Droga	do	Niepodległości.	Wystawa	malarstwa,	rysunku	
i	grafiki	XIX	i	pocz.	XX	w.	zorganizowana	dla	uczczenia	60-tej	rocznicy	odzyskania	
niepodległości”;	jej	kuratorami	byli	Agnieszka	Morawińska	i	Andrzej	Rottermund.	

W	 kolejnych	 rozdziałach	 katalogu,	 odpowiadających	 tematycznie	 eks-
pozycji	 „Krzycząc:	 Polska!	 Niepodległa	 1918”,	 zamieszczone	 zostały	 eseje	
autorstwa	 znawców	 tematyki,	 ilustrowane	 reprodukcjami	 dzieł	 z	 wystawy.	
I	 tak	 Aneta	 Biały	 analizuje	 wątek	 niepodległościowy	 w	 malarstwie	 Jacka	
Malczewskiego	 na	 przykładzie	 obrazu	 „Hamlet	 polski.	 Portret	
Aleksandra	Wielopolskiego”	 i	 tryptyku	„Moje	życie”.	O	 reakcji	
literatów	i	artystów	na	wydarzenia	rewolucyjne	lat	1905-1907	
pisze	Marcin	Romeyko-Hurko,	a	Piotr	Kopszak	przedstawia	sześć	
rysunków	Witolda	Wojtkiewicza,	powstałych	w	1905	r.	i	zaku-
pionych	w	1947	r.	do	zbiorów	MNW.

W	 rozdziale	 poświęconym	 cierpieniu	 ludności	 cywilnej	
w	czasie	pierwszej	wojny	światowej,	zwanej	Wielką	Wojną,	za-
mieszczone	zostały	poruszające	ten	temat	eseje	Łukasza	Miesz-
kowskiego	i	Karoliny	Szymaniak.

W	 części	 reprezentującej	 sztukę	 Legionów	 Polskich	 opu-
blikowane	są	teksty	Łukasza	Mieszkowskiego	o	legendzie	Le-

gionów	i	Ewy	Frąckowiak	o	przedstawieniach	Wielkiej	Wojny	w	niemieckiej	
grafice	artystycznej.	Wojciech	Głowacki	natomiast	opisuje	dzieła	ukazujące	
samotność	śmierci	żołnierzy,	a	Piotr	P.	Czyż	zajmuje	się	rzadko	podnoszo-
nym	wątkiem	w	sztuce	−	przedstawieniem	drzew	na	cmentarzu	 i	na	polu	
walki,	płonących,	ostrzeliwanych,	symbolizujących	żywioł	wojny	niszczący	
naturę.

Następny	 rozdział	 zawiera	opisy	dzieł	artystów	 reprezentujących	sztukę	
niepodległej	 Polski.	 Obraz	 Romana	 Kramsztyka	 „Legenda	 o	 Koronie”,	 cykl	
„Pascha”	Zofii	Stryjeńskiej	i	ryciny	zbójeckie	Władysława	Skoczylasa	analizują	
Renata	Piątkowska	i	Anna	Manicka.	O	nowej	sztuce	w	Polsce	i	nowych	ten-
dencjach	artystycznych	pisze	Ewa	Skolimowska,	o	nowej	 sztuce	żydowskiej	
w	Polsce	–	Karolina	Szymaniak,	a	doświadczeniami	ukraińskiej	sztuki	Galicji	
na	początku	XX	w.	zajmuje	się	Roman	Jaciw.	W	części	poświęconej	wojnie	pol-
sko-bolszewickiej	i	jej	odbiciu	w	sztuce	i	grafice	propagandowej	zamieszczony	
jest	tekst	Łukasza	Mieszkowskiego	o	obrazach	autorstwa	Wojciecha	Kossaka,	
wyrażających	apoteozę	legionistów	i	żołnierzy	wojska	polskiego.	

Esej	autorstwa	Piotra	Rypsona,	poświęcony	przedstawieniu	
zabójstwa	prezydenta	Gabriela	Narutowicza	i	reakcji	świata	ar-
tystycznego	na	ten	mord	poprzedza	ostatnią	część	publikacji,	
ukazującą	wszechobecny	po	1918	r.	kult	postaci	marszałka	Jó-
zefa	Piłsudskiego.	

Na	końcu	katalogu	zamieszczone	zostało	zestawienie	prac	
prezentowanych	 na	 wystawie,	 uporządkowane	 alfabetycznie	
według	nazwisk	ich	autorów.	Każde		dzieło	opatrzone	zostało	
notą	katalogową,	zawierającą	tytuł	i	datowanie	portretu,	tech-
nikę,	wymiary,	miejsce	i	zapis	sygnatury	oraz	innych	inskryp-
cji,	informacje	o	właścicielu	(z	podanym	numerem	inwentarza	
i	datą		nabycia	dzieła).	

Spotkanie z książką

NIEPODLEGŁA	W	WARSZAWSKIM	MUZEUM	NARODOWYM
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Już tylko do 17 marca br. w gma-
chu Muzeum Narodowego 
w  Szczecinie (Wały Chrobre-
go 3) można zobaczyć wystawę  

   „Sztuka szczęśliwych ludzi. Malar-
stwo na Bornholmie w XIX i XX 
wieku”, zorganizowaną przez to mu-
zeum wspólnie z duńskim Bornholms 
Kunstmuseum; kuratorzy ekspozycji: 
Lars Kærulf Møller i dr Beata Małgo-
rzata Wolska.

Zachęcając do zwiedzenia tej eks-
pozycji, warto zauważyć, że Dania od 
lat siedemdziesiątych XX w. znajduje 
się w czołówce Światowego Rapor-
tu Szczęścia, często zajmując w nim 
pierwsze miejsce. Duńczycy słyną 
z  umiejętności osiągania tego stanu. 
Pamiętając o tym, na wystawie – po 
pierwsze – zaprezentowano, w jaki 
sposób rozumieją oni szczęście na tle 
społeczno-kulturowym (począwszy 
od przełomu XVIII i XIX w., skoń-
czywszy na latach siedemdziesiątych 
XIX w.), które wpłynęło na ukształ-
towanie samoświadomości duńskiej. 
Po drugie – podjęto refleksję nad tym, 
jaką rolę w tym kontekście odgrywa 
sztuka duńska XIX i XX w.

Pieniądze, sukcesy, sława rzadko 
są podstawowymi celami Duńczy-
ków. Jeśli można wskazać coś, co jest 
dla nich naprawdę ważne, byłaby to 
umiejętność znajdowania równowagi 
między pracą a czasem wolnym. Jed-
nym słowem: hygge – czyli bycie ra-
zem z bliskimi w przyjemnej atmos-
ferze, w poczuciu wspólnoty, wzajem-
nego zaufania, w przytulnym otocze-
niu. Hygge to zjawisko, które u pod-
staw ma następujące czynniki: klimat 
Danii, niewielkie rozmiary państwa, 
tradycja życia domowego, koncep-
cja równości społecznej oraz państwa 
opiekuńczego.

W drugiej połowie XIX w. zaczę-
ły rozkwitać w Europie kolonie arty-
styczne. Określenie to odnosi się do 

grup twórców, którzy spotykali się 
w wybranym miejscu i pracowali we 
wspólnym celu, kierując się podob-
nym rozumieniem sztuki. Nie oznacza 
to jednocześnie, że łączył ich wspól-
ny manifest artystyczny. Wśród dzieł 

spotykamy różne rozwiązania styli-
styczne. Kolonie artystów powstają-
ce w Danii – podobnie jak w innych 
krajach Europy – rozkwitły w związku 
z popularnością bezpośredniego stu-
diowania natury w drugiej połowie 
XIX w. Malarze uciekali ze zwyczajo-
wych centrów kultury w dużych me-
tropoliach i tworzyli grupy w nowych 
miejscach, które sprzyjały malowaniu 
na wolnym powietrzu oraz kusiły nie-
tuzinkowymi motywami i intrygującą 
naturą.

Właśnie na tym tle należy roz-
patrywać kolonię na Bornholmie. 
Wyspa ta bez wątpienia przyciągała 
artystów zarówno przez bogactwo 

przyrody, jak i jej „dzikość”. W kon-
sekwencji w twórczości odnajdujemy 
podobne motywy i tematy – są to czę-
sto przedstawienia natury (w różnych 
warunkach pogodowych), lokalnej ar-
chitektury, tamtejszej społeczności.

Na wystawie można zobaczyć 
blisko 100 prac duńskich artystów 
ze zbiorów Bornholms Kunstmu-
seum – wśród nich dzieła takich 
twórców, jak: Kristian Zahrtmann 
(1843-1917), Richard Mortensen 
(1910-1993, zwany czasem duńskim 
Wassilym Kandinskym), Edvard 
Weie (1879-1943), Olaf Rude (1886- 
-1957), Oluf Høst (1884-1966) czy 
Niels Lergaard (1893-1982). 

Obecna wystawa to pierwsza od 
dawien dawna tak szeroka prezenta-
cja w Polsce dokonań artystycznych 
duńskich twórców (ostatnia duża 
wystawa sztuki duńskiej czynna była 
w 1961 r. w warszawskiej „Zachęcie”: 

Sztuka szczęśliwych ludzi
..............................................................................................................................................
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„Wystawa współczesnej sztuki duń-
skiej”) i nieprzypadkowo zorgani-
zowana została w Szczecinie. Gdy 
w stolicy Pomorza myśli się o Danii, 
nie sposób pominąć choćby postaci 
księcia Eryka Pomorskiego z dynastii 
Gryfitów, który jako król Eryk VII 
w  latach 1396-1439 panował w Da-
nii, a także Hansa Christiana Ander-
sena, który 1 sierpnia 1844 r., podczas 
swej podróży po Europie, odwiedził 
Szczecin, skąd udał się na pokładzie 
statku w podróż do domu. Dania to 
także jedno z państw współtworzące 
od 1999 r. Wielonarodowy Korpus 
Północno-Wschodni wojsk NATO, 
którego kwatera główna znajduje się 
w Szczecinie. Steen Hommel, amba-
sador Królestwa Danii w Warszawie, 
w 2015 r., odwiedzając miasto nad 
Odrą, określił je – podkreślając jego 
otwartość na świat – jako małą Da-
nię, w której jego rodacy czują się tak 
dobrze, jak u siebie.

Obecna wystawa sztuki duńskiej 
stanowi ponadto kolejne ogniwo waż-
nego dla szczecińskiego muzeum oraz 

dla kultury Pomorza programu „Mię-
dzy klasycyzmem a modernizmem. 
Kultura i sztuka Europy od XIX do 
połowy XX wieku”, przypominają-
cego, że wybrzeża Bałtyku stanowiły 
w  przeszłości obszar intensywnych 
kontaktów kulturowych, gospodar-
czych i politycznych, i nie inaczej jest 
współcześnie w zjednoczonej Euro-
pie. Jest to jeden z priorytetów na-
ukowo-wystawienniczych Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, realizo-
wanych od kilkunastu już lat, które-
go podstawą są zbiory europejskich, 

w tym także polskich dzieł malar-
stwa, grafiki, rysunku oraz rzemio-
sła artystycznego. W ramach tego 
priorytetu realizowany jest również 
„Program bałtycki”, którego istotę 
stanowi współpraca z  muzeami sztu-
ki regionu nadbałtyckiego i realizacja 
wspólnych przedsięwzięć, obejmują-
cych prezentację sztuki polskiej około 
roku 1900 w muzeach państw basenu 
Morza Bałtyckiego, jak i organizowa-
nie wystaw sztuki wszystkich krajów 
nadbałtyckich w  Muzeum Narodo-
wym w  Szczecinie. Dotychczas na 
Pomorzu pokazano: we współpracy 
z Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 
w Rydze sztukę łotewską („Wznosząc 
się o własnych skrzydłach. Sztuka po-
czątku XX wieku na Łotwie”, 2004- 
-2005) oraz we współpracy z Eesti 
Kunstimuuseum KUMU w Tallinie 
sztukę estońską („Oswajanie moder-
nizmu. Sztuka estońska 1. połowy 
XX wieku”, 2010-2011).

Wystawa „Sztuka szczęśliwych lu-
dzi. Malarstwo na Bornholmie w XIX 
i XX wieku”, obok prezentacji natu-
ralnych walorów estetycznych ekspo-
nowanych dzieł, dostarcza ogromnej 
porcji wiedzy na temat wciąż stosun-
kowo słabo znanej w Polsce, a cieka-
wej sztuki duńskiej.

☐

1 |	Karl	Isakson,	„Widok	na	Gudhjem”,	1921,	
olej,	płótno	

2 |	Olaf	Rude,	„Aage	Jacobæus	w	swoim	domu	
w	Rønne”,	1928,	olej,	płótno

3 |	Axel	Salto,	„Rozsierdzony	Turek”,	1935,	olej,	
płótno	

(wszystkie dzieła w zbiorach Bornholm Kunstmuseum)

................................................................................
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Wystawa „Myślenie mia-
stem. Architektura Jana 
Zawiejskiego”, na którą 
Muzeum Historyczne 

Miasta Krakowa zaprasza do Kamieni-
cy Hipolitów, to pierwsza ekspozycja 
muzealna poświęcona twórczości jed-
nego z najważniejszych krakowskich 
architektów przełomu XIX i  XX w. 
Za  koncepcją wystawy stoi przekona-
nie, że architektura jest jak tekst, w któ-
rym zapisano opowieść o mieście: o re-
lacjach łączących mieszkańców, ich 
zbiorowej tożsamości, o gospodarce, 
nowoczesności czy o władzy. Jaką histo-
rię o Krakowie można wyczytać z twór-
czości Jana Zawiejskiego?

Ów „architekt krakowski” – jak 
sam siebie określał Zawiejski – był ty-
powym człowiekiem długiego XIX w. 
– epoki, której rytm wyznaczyły dwie 
siły: rewolucja przemysłowa i fascy-
nacja historią. To właśnie on jako ar-
chitekt miejski czasu budowy Wiel-
kiego Krakowa w dużej mierze nadał 
architektoniczny kształt gwałtownie 
zmieniającej się na przełomie XIX 
i XX w. przestrzeni miasta. Jego twór-
czość opiera się na dialogu między 
modernizacją a miłośnictwem histo-
rii, którego tematem nieodmiennie 
pozostawał Kraków – miejsce, któ-
rego tożsamość próbował zdefinio-
wać w  projektowanej przez siebie 

architekturze i w którym zabiegał 
o trudną nowoczesność.

Zwiedzający poznają losy przod-
ków Zawiejskiego, będące przykła-
dem drogi do asymilacji wielu żydow-
skich rodzin w Krakowie, dowiedzą 
się, dlaczego i w jakich okoliczno-
ściach powstał Teatr im. Juliusza Sło-
wackiego oraz jaką rolę bohater wy-
stawy, jako architekt Budownictwa 
Miejskiego, odegrał w procesie mo-
dernizacji Krakowa, wznosząc m.in. 
kilkanaście nowych szkół. Znajdą tu-
taj także opowieść o życiu mieszczań-
skich elit, toczącym się w zaciszu luk-
susowych kamienic i w eleganckich 
kawiarniach.

Budynki projektowane przez Jana 
Zawiejskiego także i dzisiaj stanowią 
żywą część miejskiej tkanki Krako-
wa. Jego architektura opowiada za-
tem o  przeszłości, ale stawia również 
ważne pytania o teraźniejszość: m.in. 
o to, co pozostało z tytułowego „my-
ślenia miastem” – spójnej wizji roz-
woju Krakowa sprzed blisko stu lat, 
o to, w jaki sposób zmieniła się tożsa-
mość krakowian i jak w codziennym 
życiu odnosimy się do wspólnego 
dziedzictwa. Na wystawie poruszone 
są problemy związane z reprywatyza-
cją, ochroną konserwatorską i współ-
czesnym użytkowaniem budynków 
powstałych według projektów Zawiej-
skiego. Zwiedzający są także zachę-
cani do samodzielnego opowiadania 
najnowszej historii tej architektury, 
trudno bowiem znaleźć mieszkańca 
Krakowa, który nigdy nie miał z dzie-
łami Zawiejskiego żadnej styczności.

☐

Architektura Jana Zawiejskiego
..............................................................................................................................................

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

1 | 2 |	Jan	
Zawiejski,	
„Rysunek	
przedstawiający	
Teatr	Miejski”,	
1903	(1)	
oraz		„Projekt	
restauracji	
»Drobnerion«”,	
1903	(2)

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

Z WIZYTĄ W MUZEUM

2

1

Wystawę	czasową	„Myślenie	miastem.	Architektura	Jana	
Zawiejskiego”	 można	 zwiedzać	 do	 22	 kwietnia	 2019	 r.	
w	 Kamienicy	 Hipolitów	 w	 Krakowie	 (Oddział	 Muzeum	
Historii	 Miasta	 Krakowa),	 pl.	 Mariacki	 3,	 od	 środy	
do	niedzieli	w	godz.	10.00-17.30.
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i wyczerpująco opisuje podsta-
wowe zasady ochrony zabytków, 
określa definicje z podziałem na 
zabytki nieruchome, ruchome 
oraz wykopaliska i znaleziska, 
ustala strukturę i hierarchię in-
stytucji rządowych odpowie-
dzialnych za ich ochronę oraz 
prawa i obowiązki właścicieli, 
wreszcie ustala sankcje za nisz-
czenie narodowego dziedzic-
twa”.

Od	tamtego	momentu	rozpo-
częła	 się	 budowa	 instytucjonal-
nych	struktur	państwowej	służby	
konserwatorskiej.	 Wkrótce	 też,	
po	ustaleniu	granic	Drugiej	Rze-
czypospolitej,	 przystąpiono	 do	
oceny	stanu	zabytków	oraz	okre-
ślenia	 priorytetów	 restauracji	
obiektów	 stanowiących	 symbole	
odradzającej	 się	 państwowości	
polskiej,	 takich	 jak	 Zamek	 Kró-
lewski	na	Wawelu,	monumental-
ne	gmachy	o	charakterze	świec-
kim	oraz	ważne	kościoły	i	zespo-
ły	sakralne.

„Odzyskanie przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku 
postawiło przed budowniczymi 
państwa wiele wyzwań, z któ-
rych największym była koniecz-
ność integracji ziem ponad 
sto lat będących pod zabora-
mi różnych państw. Tworze-
niu instytucji nowego państwa 

polskiego i scalaniu istniejącej 
infrastruktury towarzyszyła po-
trzeba ocalenia tego, co budu-
je narodową tożsamość: śladów 
historii, dzieł sztuki, zabytków 
kultury i architektury. Powołaną 
wówczas instytucją stojącą na 
straży narodowego dziedzictwa 
były polskie służby konserwa-
torskie, do dziś sumiennie re-
alizujące swoją misję”	 –	 mówi	
Bartosz	 Skaldawski,	 dyrektor	

Narodowego	Instytutu	Dziedzic-
twa.

Do	 dzisiaj	 zawód	 konserwa-
tora	 zabytków	 odgrywa	 ważną	
rolę	 w	 wymiarze	 kulturowym	
i	 społecznym.	Dzięki	 pracy	 kon-
serwatorów	 możemy	 cieszyć	 się	
wieloma	 zadbanymi	 zabytkami,	
które	 są	 placówkami	 kultural-
nymi	 i	 centrami	 edukacyjnymi,	
popularyzującymi	wiedzę	o	dzie-
dzictwie.

W	 ramach	 obchodów	 stule-
cia,	22	listopada	2018	r.	zorga-
nizowana	 została	 w	 Warszawie	
konferencja	naukowa	„100-lecie	
ochrony	 dziedzictwa	 sakralnego	
w	 Polsce”.	 Specjalnie	 na	 jubile-
usz	powstał	 film	 i	wystawa	„Wi-
zjonerzy”,	 poświęcone	 najwy-
bitniejszym	 postaciom	 polskiej	
konserwacji,	 takim	 jak	 Stani-
sław	 Lorentz,	 Jan	 Zachwato-
wicz,	Karol	Estreicher	czy	Hanna	

Pieńkowska,	 i	 ich	 najważniej-
szym	osiągnięciom.

23	 listopada	 2018	 r.	 w	 Fil-
harmonii	 Narodowej	 w	 Warsza-
wie	odbyła	się	z	udziałem	wice-
premiera,	ministra	 	MKiDN	prof.	
Piotra	 Glińskiego	 i	 wiceminister	
MKiDN,	 Generalnej	 Konserwa-
tor	 Zabytków	 prof.	 Magdaleny	
Gawin,	 uroczysta	 gala,	 podczas	
której	 nastąpiło	 wręczenie	 me-
dali	i	odznak	osobom	szczególnie	

zaangażowanym	w	ochronę	i	za-
chowanie	dla	przyszłych	pokoleń	
narodowego	 dziedzictwa	 kultu-
rowego.	 Uczestnicy	 gali	 otrzy-
mali	 okolicznościowe	 wydaw-
nictwo	 Wizjonerzy 1918-2018,	
przedstawiające	 sylwetki	 naj-
wybitniejszych	 polskich	 konser-
watorów	 zabytków,	 którzy	 przez	
ostatnie	 stulecie	 pracowali	 na	
rzecz	 ratowania	 i	 ochrony	 dzie-
dzictwa	kultury.

Gala	 odbyła	 się	 pod	 Patro-
natem	 Narodowym	 Prezydenta	
Rzeczypospolitej	 Polskiej	 i	 Mini-
stra	Kultury	 i	Dziedzictwa	Naro-
dowego.

☐

Stulecie	 odzyskania	 przez	
Polskę	 niepodległości	 to	

zarazem	 stulecie	 służb	 konser-
watorskich	w	naszym	kraju,	któ-
re	 w	 listopadzie	 ubiegłego	 roku	
świętowane	 było	 pod	 hasłem	
„Kocham	zabytki”.

„Kocham	zabytki”	to	wspólna	
inicjatywa	 Ministerstwa	 Kultury	
i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 oraz	
Narodowego	 Instytutu	 Dziedzic-
twa,	 która	 służyła	 zarówno	 po-

pularyzacji	 osiągnięć	 polskiej	
konserwacji	 wśród	 społeczeń-
stwa,	jak	i	docenieniu	oraz	uho-
norowaniu	 osób	 szczególnie	 za-
służonych	na	tym	polu.

Za	 datę	 powołania	 polskich	
służb	 konserwatorskich	 uzna-
je	 się	 rok	 1918,	 w	 którym	 (31	
października)	 uchwalono	Dekret 
Rady Regencyjnej o opiece nad 
zabytkami sztuki i kultury.

W	 publikacji	 eksperckiej pt. 
Działaj i miej nadzieję. Stulecie 
państwowych służb konserwa-
torskich w Polsce 1918-2018, 
która	 została	 wydana	 przez	
Stowarzyszenie	 Konserwatorów	
Zabytków	 i	 Narodowy	 Instytut	
Dziedzictwa,	 prof.	 dr	 hab.	 inż.	
arch.	 Andrzej	 Kadłuczka	 stwier-
dza: „W porównaniu ze współ-
czesnymi aktami prawnymi de-
kret jest niezwykły – liczy za-
ledwie 6 stron, ale precyzyjnie 

Stulecie służb konserwatorskich w Polsce

|	Nagrodzeni,	wyróżnieni	
i	gospodarze	gali	„Kocham	zabytki”	

(fot. Paweł Kobek / NID)

............................................................
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Towarzystwo	 im.	 Fryderyka	 Chopina	 (TiFC)	 po	 17	 latach	 wznowiło	 serię	
„Rocznik	Chopinowski”.	Na	kartach	26	tomu,	obok	tekstów	o	charakte-

rze	muzykologicznym,	znajdują	się	m.in.	artykuły	o	chopinianach,	zabytkach	
związanych	z	Fryderykiem	Chopinem.	Znajdujemy	tam	opracowania	dotyczą-
ce	konserwacji	nagrobka	Chopina	w	Paryżu,	losów	serca	Chopi-
na	czy	fortepianów	z	czasów	Chopina	i	 ich	wytwórców,	a	także	
wykaz	obiektów	zakupionych	do	Muzeum	Chopina	od	momentu	
przejścia	 Muzeum	 z	 TiFC	 do	 Narodowego	 Instytutu	 Fryderyka	
Chopina	(NIFC).

Przypomnijmy,	że	Towarzystwo	im.	Fryderyka	Chopina	w	War-
szawie	założone	zostało	w	1934	r.	(początkowo	pod	nazwą	Insty-
tut	Fryderyka	Chopina)	i	jest	kontynuatorem	Sekcji	im.	Fryderyka	
Chopina,	działającej	od	1899	r.	przy	Warszawskim	Towarzystwie	
Muzycznym.	 Towarzystwo	 prowadzi	 różnorodną	 działalność,	
której	podstawowym	celem	 jest	upowszechnianie	 i	pogłębianie	

wiedzy	o	życiu	i	twórczości	Fryderyka	Chopina	oraz	wspomaganie	działań	na	
rzecz	polskiej	kultury	muzycznej.

Od	początku	swego	istnienia	Towarzystwo	prowadziło	działalność	nauko-
wą,	wydawniczą	i	koncertową.	Od	1956	r.	ukazywał	się	„Rocznik	Chopinow-

ski”	 (do	 2001	 r.	 wydano	 25	 tomów),	 prezentujący	 najnowsze	
badania	naukowe	nad	życiem	i	twórczością	Fryderyka	Chopina,	
bibliografię	 polskich	 i	 zagranicznych	 wydawnictw	 chopinow-
skich,	 dyskografię	 i	 sprawozdania	 z	 najważniejszych	 wydarzeń	
chopinowskich	(konkursów,	wystaw,	konferencji	 itp.).	Angloję-
zyczny	odpowiednik	„Rocznika”	 to	„Chopin	Studies”	(w	 latach	
1985-2000	wydano	7	tomów).

Więcej	 informacji	 o	 tym	 i	 poprzednich	 tomach	 „Rocznika	
Chopinowskiego”	można	znaleźć	na	stronie	internetowej	Towa-
rzystwa	im.	Fryderyka	Chopina:	http://tifc.chopin.pl/wydawnic-
twa/rocznik-chopinowski.
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skanowania	ponad	4000	stron	–	
niekiedy	całe	jednostki,	gdy	zaś	
zawierały	 one	 materiał	 prze-
mieszany,	 wybierano	 tylko	 te	
dokumenty,	które	były	związane	
z	Sobieskimi	 lub	 rodami	 z	 nimi	
spokrewnionymi.	Pozyskane	zo-
stały	 w	 ten	 sposób	 kopie	 licz-
nych	 dokumentów	 dotyczących	
klucza	 dziedziłowskiego,	 ma-
jętności	 tarnopolskiej,	 złoczow-
skiej	 oraz	 drobniejszych.	 Odna-
leziono,	 podobnie	 jak	 w	 latach	
poprzednich,	 	 wiele	 rozproszo-
nych	materiałów	do	włości	żół-
kiewskiej,	w	 tym	odnoszące	 się	
do	 robót	 w	 samej	 Żółkwi,	 np.	
przy	 naprawie	 zamku,	 kościo-
łów,	 prac	 w	 ogrodach	 królew-
skich,	a	 także	napraw	muszkie-
tów,	armat.	Inne	dotyczą	pobie-
ranych	 czynszów,	 jak	 również	
wydawanych	 z	 nich	 pieniędzy,	
pobranych	 pieniędzy	 z	 różnych	
włości	 króla	 Jana	 III	 i	 przecho-
wywanych	 w	 skarbcu	 królew-
skim	w	 Żółkwi	 oraz	 sum	wyda-
nych	 podczas	 sejmu	 w	 1688	 r.	
Niektóre	 jednostki	 zawierają	
oryginały	i	kopie	kontraktów	na	
różne	 arendy	 żółkiewskie,	 po-
czynając	 od	 Teofili	 Sobieskiej,	
a	 kończąc	 na	 Marii	 Karolinie	
de	 Bouillon.	 Odnaleziono	 także	

prawdziwe	 ciekawostki,	 jak	 np.	
informacje	o	przetrzymywanych	
w	 Żółkwi	 więźniach	 tureckich,	
tatarskich,	wołoskich,	o	sumach	
wydawanych	na	ich	wyżywienie,	
ubranie,	 leczenie,	 o	 wykorzy-
stywaniu	 ich	 do	 różnych	 robót,	
a	 nawet	 doniesienia	 o	 takich,	
którzy	dali	się	ochrzcić.

Spośród	 różnych	 majątków	
Sobieskich	 to	właśnie	 do	włości	
żółkiewskiej	 zachowany	 został	
najbardziej	 kompletny	 materiał,	
szczególnie	 z	 lat	 osiemdzie-
siątych	 i	 dziewięćdziesiątych	
XVII	 w.,	 który	 stanowić	 może	
bazę	 wyjściową	 do	 badań	 nad	
funkcjonowaniem	 latyfundium	
magnackiego	w	tym	okresie.

Czwarty	 rok	 kwerend	 pogłę-
bił	wiedzę	o	sobiescianach	w	tej	
części	 zasobu	 Archiwum	 Radzi-
wiłłów,	 która	 obecnie	 przecho-
wywana	 jest	 w	 Mińsku.	 W	 zna-
czący	 sposób	 udało	 się	 rozsze-
rzyć	 także	 dokumentację	 źródeł	
tworzących	 kontekst	 funkcjono-
wania	 latyfundium	 Sobieskich	
oraz	 ich	 mecenatu	 kulturalnego	
i	naukowego.

☐

Obszerne	 sprawozdanie	 z	 prac	 pol-
skich	 badaczy	 w	 Narodowym	

Historycznym	Archiwum	Białorusi,	
zatytułowane	Projekt skanowania 
zasobów Archiwum Radziwiłłów 
zachowanego w Narodowym Hi-
storycznym Archiwum Białorusi 
w Mińsku – prace w roku 2018,	
dostępne	 jest	 na	 stronie	 interne-
towej	 Muzeum	 Pałacu	 Króla	 Jana	
III	 w	 Wilanowie:	 http://wilanow-
-palac.pl/projekt_skanowania_
zasobow_archiwum_radziwillow_
zachowanego_w_narodowym_hi-
storycznym_archiwum_bialorusi-
_w_minsku_prace_w_roku_2018.
html	

Rok	2018	był	czwartym	z	rzę-
du	rokiem	owocnej	współpra-

cy	Muzeum	Pałacu	Króla	Jana	 III	
w	 Wilanowie	 z	 Narodowym	 Hi-
storycznym	 Archiwum	 Białorusi	
w	 Mińsku,	 wspieranej	 finanso-
wo	 przez	 Ministerstwo	 Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego.

Dzięki	 dostępowi	 do	 orygi-
nałów	 dokumentów	 z	 tej	 części	
dawnego	 Archiwum	 Radziwiłłów	
w	 Nieświeżu,	 która	 po	 1939	 r.	
pozostała	 na	 Białorusi,	 oraz	 do	
zachowanych	 ksiąg	 grodzkich	
i	 ziemskich	 z	 terenów	 dawnego	
Wielkiego	 Księstwa	 Litewskiego	
i	 Korony	 udało	 się	 wyodrębnić	
z	masy	materiału	aktowego	wie-
le	dokumentów	związanych	z	So-
bieskimi	i	innymi,	spokrewniony-
mi	 z	 nimi	 rodami,	 a	 następnie	
wykonać	ich	cyfrowe	kopie.

Dokumenty	 te	 obrazują	 róż-
ne	 pola	 aktywności	 Sobieskich,	
a	także	ich	poprzedników	na	Żół-
kwi,	czyli	Żółkiewskich	 i	Daniło-
wiczów.	Zdecydowanie	najwięcej	
jest	 tych	dotyczących	zagadnień	
gospodarczych	 oraz	majątkowo-
-prawnych,	mniej	tych	ściśle	po-
litycznych	czy	wojskowych.

W	 2018	 r.	 przeprowa-
dzono	 kwerendę	 prawie	 100	
jednostek,	 wytypowano	 do	

Sobiesciana w Narodowym  
Historycznym Archiwum Białorusi

|	Ekslibris	biblioteki	Radziwiłłów	
w	Nieświeżu,	rycina	Hirsza	
Leybowicza,	około	1758	(w	zbiorach	
Biblioteki	Narodowej)	

............................................................
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P R E N UM E R ATA
W	2019	r.	ukaże	się	6	numerów	„Spotkań	z	Zabytkami”	w	cenie	17	zł	każdy.	W	wypadku	
zamówienia	 całorocznej	 prenumeraty	 z	 wysyłką	 koszt	 wyniesie	 102	 zł.	 Aby	 zamówić	
prenumeratę,	należy	dokonać	wpłaty	na	konto	Fundacji	Hereditas:	Fundacja	Hereditas,	
ul.	Marszałkowska	58	lokal	24,	00-545	Warszawa.	

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

S P R Z E D A Ż

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

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

• wygoda 
• pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma

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

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

Nagrody otrzymują:

Ewa	Korcz	Kulka	z	Rzeszowa	–	Powojenna metaloplastyka. Element „genius loci”,	wyd.	Biuro	Sto-
łecznego	Konserwatora	Zabytków,	Warszawa	2018	
Tomasz	Kułdosz	z	Lubawy	−	John	Tunbridge,	Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku,	
wyd.	Międzynarodowe	Centrum	Kultury	w	Krakowie,	Kraków	2018
Magdalena	Szczepanowicz	z	Brzeska	–	Poczet monarchów Polski według Witolda Mysyrowicza,	opisy	
władców	opracował	Paweł	Gutt,	Warszawa	2016
Elżbieta	Rodzeń	z	Tomaszowa	Mazowieckiego	−	Rzeczy warszawskie,	katalog	wystawy,	wyd.		Mu-
zeum	Warszawy,	Warszawa	2018
Muzeum	Mazowsza	Zachodniego	w	Żyrardowie	–	Służby konserwatorskie w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym. Narodziny, organizacja, działalność. W 100-lecie odzyskania niepodległości,	materiały	
Warszawskiej	Konferencji	Konserwatorskiej,	Warszawa	2018
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SECESJA	W	PŁOCKIM	
MUZEUM

W 2017	r.	płocka	kolekcja	secesji	skończyła	50	lat,	a	w	2021	r.	Muzeum	Mazowieckie	
w	Płocku	będzie	obchodzić	 jubileusz	200-le-
cia.	 Z	 tej	 okazji	muzeum	wydało	 album	Se-
cesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowiec-
kiego w Płocku.	 Publikacja,	 na	 eleganckim	
papierze	kredowym	w	kolorze	écru,	z	okładką	
ozdobioną	 stylizowanymi	 złotymi	 ornamen-
tami,	 zawiera	opowieść	o	bogatych	zbiorach	
z	przełomu	XIX	i	XX	w.

We	 wstępie	 dyrektor	 muzeum	 Leonard	
Sobieraj	 pisze:	 „Oddajemy do Państwa rąk 

drugie wydawnictwo albumowe poświęcone 
zbiorom secesji. Pierwszy album pt. »Secesja 
w zbiorach MMP« został opracowany i wy-
dany w 2006 roku, ale jego dwutysięczny 
nakład wyczerpał się bardzo szybko. Po je-
denastu latach stworzenie całkowicie nowej 
publikacji powierzyliśmy młodym, ambitnym, 
mającym rozległą wiedzę pracownikom na-
ukowym Działu Sztuki. Wydanie jej było moż-
liwe dzięki wsparciu finansowemu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Umożliwi to 
wzmocnienie i ugruntowanie promocji zbio-
rów secesji – perły kolekcjonerstwa i muzeal-
nictwa narodowego i europejskiego”.

Album	składa	się	z	trzech	części.	W	pierw-
szej	 poznajemy	 zarys	dziejów	płockiego	mu-
zeum	 i	 budynku	 przy	 ul.	 Tumskiej	 8	 –	 jego	
siedziby,	a	kolejna	zawiera	opis	zaaranżowa-
nych	wnętrz	mieszkalnych	kamienicy,	w	któ-
rych	usytuowane	są	zbiory:	pokoju	stołowego,	
salonu,	gabinetu,	biblioteki,	buduaru,	pokoju	
dziecięcego	 i	 sypialni.	 Trzecia	 część	 przed-
stawia	kolekcje	muzeum	–	zbiory	malarstwa,	
rzeźby,	grafiki,	medalierstwa,	szkła,	ceramiki,	
biżuterii,	 tkanin.	 Każdemu	 rozdziałowi	 to-
warzyszy	bogata	dokumentacja	 fotograficzna	
oraz	 opisy	 poszczególnych	 eksponatów.	 Au-
torzy	opracowania	(Leonard	Sobieraj,	Michał	
Burdziński,	 Mariusz	 Andrzej	 Kasprzak,	 Anna	
Dylicka,	 Grażyna	 Tryka,	 Mariola	 Adamska,	
Barbara	Rydzewska,	Małgorzata	Szadkowska)	
umieszczają	 płocką	 kolekcję	 w	 historycznym	
kontekście,	 poznajemy	więc	 nie	 tylko	muze-
alne	zbiory,	ale	także	historię,	klimat	i	ducha	
belle	époque.	

Uzupełnieniem	 albumu	 jest	 obszerna	 bi-
bliografia	i	wykaz	ilustracji.

ROZMAITOŚCI




