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Od Redakcji

Głównym celem powstania naszego pisma była popularyzacja wie-
dzy o zabytkach, przede wszystkim polskich. Tyle tylko, że ze 
względu na wymogi peerelowskiej cenzury wiedza ta musiała być 

wówczas ograniczona do akceptowalnych, „bezpiecznych” tematów. 
Jednym z takich zakazanych, a przy tym niezwykle ważnych i nabrzmia-

łych przez lata problemów był stan polskich 
zabytków za naszą wschodnią granicą, ale 
już w numerze 5 z 1989 r. „Spotkań z Za-
bytkami” (wrzesień-październik 1989 r.) 
na pierwszej stronie pisma znalazła się jak-
że ważna zapowiedź: „Nie od dziś zdaje-
my sobie sprawę, jak wiele interesujących 
nas tematów znajduje się poza wschodni-
mi granicami kraju. Coraz częściej jeździ-
my do radzieckich republik – Ukraińskiej, 
Białoruskiej, Litewskiej i innych, gdzie po-
zostały polskie ślady – przywożąc stam-
tąd zdjęcia i wrażenia, które warto spisać. 
Na takie właśnie artykuły od przyszłego 
numeru czekać będzie nowy dział nasze-
go pisma, który umownie zatytułowaliśmy 
SPOTKANIA NA WSCHODZIE”. Umownie  

i… enigmatycznie, jednym słowem tak, by przepuściła to cenzura (znie-
siono ją dopiero 11 kwietnia 1990 r.).

Zgodnie z zapowiedzią, pierwsze artykuły należące do nowego działu 
pisma opublikowane zostały w następnym numerze dwumiesięcznika, co 
przyjęte zostało przez Czytelników z zachwytem. Więcej – Spotkania na 
Wschodzie bardzo szybko stały się jednym z bardziej rozpoznawalnych 
i wyczekiwanych działów „Spotkań z Zabytkami”. 

Od tamtych wydarzeń mija w tym roku trzydzieści lat. To wystarcza-
jący powód, by zgromadzone w tece redakcyjnej i przeznaczone do Spo-
tkań na Wschodzie artykuły opublikować w większym niż zazwyczaj wy-
borze, przeznaczając na nie miejsce na pierwszych stronach w numerze 
(s. 4-15).

NA	OKŁADCE:	
Autor nieznany, „Składanie kul 
inwalidzkich pod pomnikiem 
w Puławach” (fragment), 1809, 
w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie, Muzeum Książąt 
Czartoryskich (zob. artykuł 
na s. 30-33). (fot. MNK)

Plakat wystawy „Kresy w malarstwie 
polskim ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie” w Muzeum 
w Gliwicach
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ODKRYTE	MALOWIDŁA	W	PAŁACU	
W	STRUDZE	

W trakcie prac remontowo-konserwa-
torskich w  dawnej sali balowej pałacu 
w Strudze niedaleko Wałbrzycha odkry-
te zostały pod dwoma warstwami tynku 

malowidła ścienne, pochodzące praw-
dopodobnie z drugiej połowy XVI w. Od-
słonięte portrety przedstawiają władców 
niemieckich z  tego okresu oraz cesarzy 
rzymskich. Według konserwatorów por-
tretów może być więcej. Zalecono zabez-
pieczenie sali i przygotowanie programu 
dalszych prac. 

MUZEUM	W	PISZU	PRZESZŁO	
RENOWACJĘ
Z okazji 50-lecia istnienia Muzeum Zie-
mi Piskiej wprowadziło nową aranżację 
sal wystawowych. Nowością jest oprawa 
multimedialna, która stanowi uzupeł-
nienie ekspozycji. Przebudowane zosta-
ły wystawy w  salach archeologicznej, 
historycznej i  etnograficznej. Oddzielną 
wystawę stanowi prezentacja poświę-
cona bogatej i  różnorodnej przyrodzie 
mazurskiej. Najnowszym i jednym z naj-
cenniejszych eksponatów muzeum są 
szczątki prehistorycznego tura. 

„ROK	WAZOWSKI	2019”	W	ZAMKU	
KRÓLEWSKIM	W	WARSZAWIE
W 2019  r. mija 400 lat od ukończe-
nia przebudowy Zamku Królewskiego 
w Warszawie, podjętej na zlecenie króla 
Zygmunta III. W  związku z  tym jubile-
uszem organizowane są pod hasłem „Rok 
Wazowski 2019” rozmaite wydarzenia, 

przybliżające ówczesne dzieje zamku. 
Są to koncerty, przedstawienia, sesje 
naukowe, wykłady, warsztaty, a  przede 
wszystkim prezentacja czterech wystaw 
okolicznościowych: „Król się żeni! »Rolka 
sztokholmska« – skarb Zamku Królew-
skiego w Warszawie”, „Rządzić i olśnie-
wać. Klejnoty i  jubilerstwo w  Polsce 
w XVI i XVII w.”, „Poczet królów Polski. 
Wizerunki władców na medalach i  mo-
netach”, „Świat polskich Wazów. Prze-
strzeń – ludzie – sztuka”.
Rocznicową ekspozycję wzbogaciła tak-
że prezentacja siedemnastowiecznej kol-
czugi − nowego nabytku w  zamkowej 
kolekcji. Identyczne uzbrojenie, będące 
podstawowym elementem ochronnym 
formacji jezdnych ówczesnej Rzeczypo-
spolitej, rozpoznać można było w  peł-
nym szczegółów uniwersum „Rolki 
sztokholmskiej”. 

PRACE	ARCHEOLOGICZNE	W	ZAMKU	
W	SIEWIERZU	
Prowadzone są prace archeologiczne 
przy odsłanianiu muru zewnętrzne-
go zamku w  Siewierzu, zachowanego 
w stanie tzw. trwałej ruiny. Od późnego 

średniowiecza zamek był kilka razy prze-
budowywany, pod koniec XVIII w. został 
opuszczony i  stopniowo niszczał. Do 
naszych czasów ocalały fragmenty mu-
rów z  cegły i  kamienia, wieża bramna, 
barbakan. Zrekonstruowany też został 
most zwodzony. W czasie prowadzonych 
obecnie prac archeolodzy odnaleźli dwie 
basteje, czyli baszty obronne o  bardzo 
grubych murach, w których znajdowały 
się otwory dla armat. 

STULECIE	POLSKICH	ARCHIWÓW	
PAŃSTWOWYCH	
Archiwa państwowe obchodzą stulecie 
swego istnienia. 7 lutego 1919 r. Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski sygnował „De-
kret o organizacji archiwów państwowych 
i opiece nad archiwaliami”. Wprowadzenie 
tego aktu prawnego już w pierwszych mie-
siącach odbudowującej się Polski oznacza-
ło, że rząd uznał potrzebę posiadania i za-
bezpieczania dziedzictwa archiwalnego, 
a  utworzenie państwowej sieci archiwal-
nej było fundamentem budowy admini-
stracji nowoczesnego państwa. 
W setną rocznicę ustanowienia „Dekretu” 
w  Zamku Królewskim w  Warszawie 7  lu-
tego br. odbyła się Gala Archiwisty, inau-
gurująca całoroczne obchody. W  czasie 

uroczystości zaprezentowano pamiątkowy 
znaczek pocztowy wyemitowany na tę oko-
liczność przez Pocztę Polską, odbył się też 
pokaz dedykowanej monety wybitej przez 
Narodowy Bank Polski oraz oryginału „De-
kretu” i  jubileuszowej publikacji Archiwa 
w  Niepodległej. Stulecie archiwów pań-
stwowych 1919-2019, wydanej przez Na-
czelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. 
Wydarzenia związane z  jubileuszem ar-
chiwów będą odbywać się w  całej Pol-
sce do końca 2019  r. Publikacje, wysta-
wy i spotkania będą okazją do poznania 
nie tylko unikatowych archiwaliów, ale 
także działań podejmowanych przez ar-
chiwa na rzecz ochrony i udostępniania 
polskiego dziedzictwa dokumentacyjne-
go w Polsce i za granicą.

Fragment „Rolki sztokholmskiej” − czarna karoca 
wioząca damy dworu Konstancji

Pozostałości zamku w Siewierzu

Fragment odkrytych malowideł w pałacu w Strudze

Ratusz w Piszu – siedziba Muzeum Ziemi Piskiej

PRZEGLĄDY, POGLĄDY

Przeglądy, poglądy
.........................................................................................................................

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2019           2



MUZEUM	ŚLĄSKIE	WYRÓŻNIONE	
ZŁOTYM	MEDALEM	GLORIA	ARTIS	
Muzeum Śląskie w  Katowicach, które 
obchodzi jubileusz 90-lecia, zostało wy-
różnione Złotym Medalem Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis – najwyższym wy-
różnieniem nadawanym przez ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego. 
Z okazji jubileuszu zaplanowano bogaty 
program wydarzeń kulturalnych, m.in. 
cykl poświęcony fenomenowi dziedzic-
twa przemysłowego − Biennale Industrii 
− łączący różne dziedziny sztuki. Będą 
to wydarzenia o  charakterze performa-
tywnym, site-specific, koncerty i projekty 
wystawiennicze.
Muzeum Śląskie powołane zostało 
w  1929  r. i  działało do wybuchu dru-
giej wojny światowej. Jego restytucja 
nastąpiła dopiero w  grudniu 1984  r. 

Tymczasową siedzibą muzeum został 
budynek dawnego hotelu z  przełomu 
XIX i XX w., w którym Muzeum Śląskie 
oficjalnie zakończyło działalność dopiero 
w 2018 r. W 2015 r. uzyskało nową, czę-
ściowo mieszczącą się pod ziemią siedzi-
bę w nowoczesnym kompleksie, powsta-
łym na terenie dawnej kopalni węgla 
kamiennego Katowice. 

KOŚCIÓŁ	ŚW.	MIKOŁAJA	W	GDAŃSKU	
ZAGROŻONY
Trwa akcja ratunkowa bazyliki św. Mi-
kołaja w Gdańsku, której grozi katastrofa 
budowlana. Jeszcze latem ubiegłego roku 
na sklepieniu południowej nawy pojawiły 
się pęknięcia i  szczeliny, zaczął zapadać 
się jeden z filarów, a na posadzce wystą-
piły wyraźne wybrzuszenia. Za pomocą 
georadaru zbadano podłoże świątyni, 
a  użycie drona pozwoliło zinwentaryzo-
wać zabytkową posadzkę, która na czas 

remontu została częściowo rozebrana. Ko-
ściół zamknięty do odwołania. 

REMONT	ZABYTKÓW	W	KAZIMIERZU	
DOLNYM
Muzeum Nadwiślańskie w  Kazimierzu 
Dolnym kontynuuje rozpoczęte w kwiet-
niu 2018  r. szeroko zakrojone działania 
remontowo-konserwatorskie. Ich za-
kończenie zaplanowano na trzeci lub 
czwarty kwartał br. Pięć zabytkowych 
obiektów użytkowanych przez muzeum 
zostało w  tym celu zamkniętych, a pro-
wadzona działalność wystawiennicza 
i edukacyjno-kulturalna częściowo prze-
niesiona została w inne miejsca, m.in. do 
Pałacu Czartoryskich w Puławach. 
Poddawane remontowi budynki to: 
Kamienica Celejowska, Dom Kunce-
wiczów, Spichlerz Ulanowskiego – sie-
dziba Oddziału Przyrodniczego, Dwór 
z Gościeradowa i Dom Wójtowski z Mo-
dliborzyc. Prowadzone renowacje po-
mieszczeń i  elewacji zewnętrznych po-
zwolą na przywrócenie im blasku przy 
jednoczesnym zachowaniu substancji 
zabytkowej. Wzmacniane są konstrukcje 
budynków, w tym więźby dachowe, kła-
dzione są nowe gonty, trwają prace kon-
serwatorskie i  zabezpieczające stolarkę 
drewnianą.

REMONT	PASŁĘCKICH	MURÓW	
Murowane fortyfikacje w  Pasłęku zo-
staną odnowione i  będzie to pierwszy 
tak gruntowny remont w ciągu 700 lat. 
Z  uwagi na skalę trudności będzie on 
podzielony na trzy etapy. W trakcie prac 
zostaną m.in. usunięte zanieczyszcze-
nia, roślinność i  pozostałości cementu 
po poprzednich remontach, naprawio-
na będzie korona murów, uzupełnione 

zostaną kamienie i  cegły, wzmocnione 
fundamenty. 
Pasłęckie mury wybudowane zostały 
w pierwszej połowie XIV w. na miejscu 
drewnianej palisady. W  XVII  w. umoc-
niono je zewnętrznymi ziemnymi bastio-
nami.  Linia murów biegnie po obwodzie 
nieregularnego wieloboku. Główny ob-
wód pasłęckich obwarowań zamyka-
ły trzy bramy: Garncarska, Kamienna 
i  Młyńska, z  których dwie ostatnie za-
chowały się do dziś.

PABLO	PICASSO	–	POKAZ	W	MUZEUM	
NARODOWYM	W	WARSZAWIE
Do początku marca br. w Muzeum Naro-
dowym w  Warszawie można było obej-
rzeć 30 prac Pabla Picassa – ceramikę 
i grafiki ze zbiorów tego muzeum. Była to 
wyjątkowa okazja do poznania dzieł arty-
sty niedostępnych na co dzień dla zwie-
dzających. Na pokaz wybrano 10 talerzy 
z  wizerunkami twarzy i  przedstawienia-
mi martwej natury. Wszystkie powstały 
we wczesnym okresie fascynacji artysty 
ceramiką i istnieją tylko w pojedynczych 
egzemplarzach (jego późniejsze prace 
tego typu były zazwyczaj produkowane 
w seriach od 25 do nawet 500 identycz-
nych egzemplarzy). Na pokazie znala-
zły się również grafiki Picassa z kolekcji 
Muzeum Narodowego w  Warszawie, 
w  większości litografie, w  tym 14 prac 
z  najdłuższego stworzonego przez niego 
cyklu: „Kobieta w  fotelu” (1948-1949). 
Jego bohaterką jest Françoise Gilot, ów-
czesna towarzyszka życia artysty. Wśród 
prezentowanych litografii były także 
martwe natury, m.in. interesująca grafi-
ka przedstawiająca dzban i  owoce, naj-
prawdopodobniej narysowana palcem na 

kamieniu litograficznym. Można było też 
zobaczyć dwa barwne linoryty z 1962 r., 
własnoręcznie odbite przez artystę: „Po-
piersie kobiety w  kapeluszu” (portret 
drugiej żony Picassa, Jacqueline Roque) 
i  „Śniadanie na trawie” (według obrazu 
Édouarda Maneta). Został również zapre-
zentowany rysunek „Dziewczyna polska” 
(1948), przedstawiający młodą kobie-
tę w  chuście – jedyny rysunek Picassa 
w  zbiorach warszawskiego muzeum. 
Pokaz stanowił inaugurację cyklu „Skar-
by Muzeum Narodowego w Warszawie”.

Zabytkowe mury w Pasłęku

Pablo Picasso, „Gołąb”, 1948, półmisek fajansowy 
malowany podszkliwnie

Muzeum Śląskie w Katowicach − wieża widokowa 
„Warszawa” i budynek dawnej maszynowni

Fragment sklepienia kościoła św. Mikołaja w Gdańsku

PRZEGLĄDY, POGLĄDY
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Syłgudyszki, rzadziej Sołdacisz-
ki (lit. Saldutiškis), to niewiel-
kie miasteczko na Auksztocie 
w Republice Litewskiej, poło-

żone pomiędzy miastem Ucianą (lit. 
Utena) a Nowymi Święcianami (lit. 
Šnenčionėliai). Podobnie jak Urdo-
min (tamtejszy dwór przedstawiono 
w „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 1-2, 

2019) związane z  rodziną Witkiewi-
czów, a przede wszystkim ze Stanisła-
wem – malarzem, literatem i  twórcą 
„stylu zakopiańskiego” w  budownic-
twie, zwanego też od jego nazwiska 
„witkiewiczowskim”, oraz jego synem 
Stanisławem Ignacym, późniejszym 
sławnym Witkacym – malarzem, dra-
maturgiem i filozofem.

Wyróżniającym się zabytkiem 
w  Syłgudyszkach jest pałac Jałowiec-
kich, należący na przełomie XIX 
i XX w. do Bolesława i jego żony Anie-
li – siostry Stanisława Witkiewicza, 
ciotki Witkacego. On to odwiedzał 

ją tam czterokrotnie podczas wakacji 
w  latach 1900-1903, malował, „po-
jąc się Litwą”, pejzaże z  natury oraz 
fotografował – cykl zdjęć Drogi z Li-
twy. Z  Syłgudyszek wyjechał z  ciot-
ką na kilka dni do Petersburga dla 
zwiedzenia Ermitażu, a podczas in-
nego pobytu wyruszył nad Bałtyk do 
Libawy. Letnie pobyty u  wujostwa 

Jałowieckich w  malowniczych, poło-
żonych wśród lasów i jezior Syłgudysz-
kach i  odbywane wtenczas podróże 
wywarły znaczący wpływ na kształ-
towanie się osobowości i  wrażliwości 
twórczej Witkacego i  wtedy to, jak 
zauważył jego ojciec, Stanisław Ignacy 
stał się, mimo młodego jeszcze bardzo 
wieku, dojrzałym malarzem.

Syłgudyszki i ich zabytki

1

2
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Syłgudyszki należały do rodziny 
książąt Pieriejasławskich-Jałowieckich 
herbu Bożeniec od końca XVIII  w. 
Wspomniany pałac został wzniesio-
ny na lokalnej kulminacji terenu na 
uboczu miejscowości. Jego powsta-
nie w skromniejszym kształcie znaczy 
najprawdopodobniej rok 1828 i choć 
był przez dziesięciolecia sukcesywnie 
rozbudowywany, nie utracił wiele ze 
swego pierwotnego kształtu. Obiekt 
należał do tej rodziny do 1921  r. – 
ostatnim jego gospodarzem był syn 
Bolesława Mieczysław (absolwent Po-
litechniki w Rydze, marszałek szlach-
ty pow. święciańskiego, agronom, po-
liglota, dyplomata – po pierwszej woj-
nie światowej delegat rządu polskiego 
w  Gdańsku), siostrzeniec Stanisła-
wa Witkiewicza. Następnie mieściła 
się tam szkoła, nawet dom zakonny. 
W pałacu nie było już wtedy dawne-
go wyposażenia, wywiezione bowiem 
zostało przez ostatniego właściciela za 
granicę.

Pałac jest budowlą murowaną, 
podpiwniczoną, z  parterową częścią 
centralną i obecnie dwoma bocznymi 
– piętrowymi, otoczoną parkiem, dziś 
o zmniejszonej powierzchni, ale liczą-
cej nieco ponad 2 ha. W orientowanej 
na południe części centralnej wyróż-
nia się ozdobny portal z  umieszczo-
nym w nim herbem Jałowieckich (od-
miana herbu Brama), nie zachowała 
się natomiast weranda wschodniego 
skrzydła od strony frontowej. Budy-
nek przekryty jest blachą − niegdyś 
część centralna kryta była dachówką. 
Po nabyciu przez nowego właścicie-
la w  2007  r. obiekt został poddany 
generalnemu remontowi; we wnę-
trzach zostały odsłonięte spod póź-
niejszych nawarstwień tynkarskich 
i  malarskich dawne malowidła ścien-
ne. Jako ciekawostkę można dodać, 
że w maju 2013 r. odnaleziono ukryte 
w podłodze dwa listy z datą 21 sierp-
nia 1919, pisane odręcznie po polsku 
na papierze polowej poczty II bata-
lionu 6. pułku piechoty Legionów 
(w  tym czasie w  pałacu stacjonowała 
międzynarodowa komisja delimita-
cyjna – Syłgudyszki znajdowały się 
wówczas przy linii demarkacyjnej 
ustalonej w następstwie walk polsko-
-litewskich, ostatecznie znalazły się na 
terenie państwa litewskiego), można 

więc przypuszczać, że pałac w  Syłgu-
dyszkach kryje jeszcze niejedną po-
dobną tajemnicę. W pobliżu znajduje 
się kompleks dawnych kamienno-ce-
glanych zabudowań dworskich, rów-
nież podlegających odbudowie po 
zniszczeniach.

Inną ważną pamiątką po minio-
nych czasach jest położony poza 
miasteczkiem, na wzgórku przy dro-
dze do osady Antakalnis, niewielki 
cmentarz dworski z nagrobkiem Jało-
wieckich. Na metalowej (cynkowej?) 
płycie, umieszczonej na masywnym 
cokole dźwigającym wyniosły żelazny 
krzyż, odnajdziemy m.in. nazwiska 
rodziców twórcy stylu zakopiańskie-
go: Ignacego Witkiewicza pochowa-
nego w  Tobolsku na Syberii i  Elwiry 
z Szemiotów, której grób znajduje się 
w białoruskim dziś Mińsku.

W Syłgudyszkach można odna-
leźć też ślad próby rozpropagowania 
przez Stanisława Witkiewicza jego 
stylu zakopiańskiego na dawnych 
ziemiach Rzeczypospolitej. Uważał 
on, że zachowane ludowe podha-
lańskie budownictwo i  zdobnictwo 
zawierają pierwiastki autentycznej 
polskiej sztuki, które pozwolą stwo-
rzyć podstawy architektury naro-
dowej o  szerokim zasięgu, zdolnej 
dokonać złączenia ziem rozdarte-
go na zabory kraju. Taką właśnie 

1 | 2 | Pałac w Syłgudyszkach współcześnie (1) 
i na dawnej fotografii (2)

3 | Budowa dworca kolejowego 
w Syłgudyszkach 

4 | Dworzec w latach pierwszej wojny światowej

...............................................................................
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o wydźwięku patriotycznym manife-
stacją zaszczepienia tej idei na Litwie 
było zbudowanie przez Jałowieckich 
w  Syłgudyszkach w  1899  r. w  stylu 
zakopiańskim, według projektu Sta-
nisława Witkiewicza, budynku stacji 
kolejowej (zwanej, trochę na wyrost, 
w wielu późniejszych opracowaniach 
dworcem) dla lokalnej linii kolei wą-
skotorowej (szerokość toru 750 mm) 
o  znaczeniu gospodarczym (łączyła 

ona Postawy, przez Nowo-Święcia-
ny, z  Poniewieżem, a zbudowało ją 
w  latach 1895-1898 założone przez 
Bolesława Jałowieckiego Pierwsze 
Towarzystwo Kolei Podjazdowych 
w  Rosji). Budowlę wznieśli, przy 
pomocy miejscowych robotników, 
dwaj budarze specjalnie sprowadzeni 
z Zakopanego. 

Dworzec był budynkiem piętro-
wym o  rozbudowanej bryle z  drew-
nianych bali, pokrytych na zewnątrz 
szalunkiem. Miał obszerne, doświe-
tlone rzędem okienek poddasze pod 
wysmukłym krytym gontem dachem, 
z  pazdurami w  kalenicach, facjaty 
przykryte misternie modelowany-
mi dwupołaciowymi daszkami oraz 

wyniosłe, ceglane kominy. Wiele ele-
mentów zdobienia świadczyło o pod-
halańskiej proweniencji – rzezane 
w  drewnie gwiazdy tworzące pozio-
my pas dekoracyjny w  dolnej części 
parteru czy zdobione kołkami łuki 
nad oknami i drzwiami wejściowymi, 
wycinane w drewnie leluje pod okna-
mi drugiej kondygnacji, zdobione 
kołkami futryny okien oraz „skosy” 
w szczycie.

W czasie pierwszej wojny świa-
towej (zapewne też i  podczas walk 
wojny bolszewickiej) dworzec uległ 
znacznym uszkodzeniom, a póź-
niejsze przebudowy (dziś jest par-
terowym budynkiem mieszkalnym) 
pozbawiły go dawnego charakteru 
– jedynie z  jednej jego strony moż-
na zauważyć dawne rysie − wsporni-
ki stropu przyokapowej części dachu 
ze skromnym profilowaniem. Nie 
zachowała się również dawna linia 
kolei wąskotorowej. Jej reliktem jest 
popadająca w  ruinę murowana wie-
ża ze zbiornikiem zasilająca w  wodę 
ówczesne parowe lokomotywy − 
„samowarki”, a w  miejscu wąskoto-
rowego szlaku, ale też i  w  większym 

nieco oddaleniu od dawnego stacyj-
nego budynku, biegnie dziś linia ko-
lei normalnotorowej. 

Kościół w Syłgudyszkach św. Fran-
ciszka z Asyżu, wzniesiony w 1928 r. 
i  niemający znaczącej wartości archi-
tektonicznej, jest drewnianą dwuwie-
żową budowlą, posadowioną na wyso-
kim kamiennym podmurowaniu, od-
budowaną po pożarze w 1944 r.

Obecnie nazwisko Witkiewi-
czów jest w  Syłgudyszkach zupełnie 
zapomniane.

Jan Skłodowski

Autor dziękuje Panu Arunasowi Svitojuso-
wi, obecnemu właścicielowi pałacu, za prze-
kazanie informacji związanych z  jego histo-
rią. Kieruje także podziękowanie do Pana 
dra hab. Zbigniewa Moździerza z  Muzeum 
Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskie-
go w  Zakopanem za udostępnienie archi-
walnych zdjęć z  budowy dworca kolejowego 
w Syłgudyszkach.

5 | Dawny dworzec w Syłgudyszkach 
po przebudowie 

6 | Wieża wodna przy dworcu 

(zdjęcia: 1, 5, 6 – Jan Skłodowski, 2 – fot. ze 
zbiorów prywatnych, 3, 4 – fot. ze zbiorów Muzeum 
Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem)

...............................................................................
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Według Uładzimira Sie-
niuty, dyrektora mu-
zeum poświęconego 
Czesławowi Nieme-

nowi w Starych Wasiliszkach na Gro-
dzieńszczyźnie, miejsce, w  którym 
urodził się słynny piosenkarz i  kom-
pozytor odwiedziło w ubiegłym roku 
siedem tysięcy osób (!). A mają tam 
co oglądać, i co wspominać… 

Czesław Niemen, a właściwie Cze-
sław Juliusz Wydrzycki, przyszedł na 
świat 16 lutego 1939 r. w Starych Wa-
siliszkach na Grodzieńszczyźnie, zie-
miach leżących wtedy na terytorium 
Polski. W  otoczonym ogrodem nie-
wielkim domu, położonym na skra-
ju wsi, rodzina Wydrzyckich miesz-
kała do 1958  r. Wyjechali do Polski 
w  ramach ostatniej fali powojennej 

ekspatriacji Polaków z dawnych ziem 
wschodnich Rzeczypospolitej.

Dzięki entuzjazmowi miłośni-
ków twórczości Czesława Nieme-
na, których na Białorusi nie braku-
je, w 2011 r. powstało muzeum tego 
artysty. Mieści się ono w  rodzinnym 
domu, wybudowanym około 1918  r. 
przez dziadka Jakuba dla synów, 
Wiktora i Antoniego, ojca Czesława. 

Dom rodziny Wydrzyckich 
w Starych Wasiliszkach
 – miejsce urodzenia Czesława Niemena

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

1 | Dom rodzinny 
Czesława Niemena 
w Starych 
Wasiliszkach

.................................
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XX w. wyglądał  typowy dom na pro-
wincji. Opowieści o  życiu Niemena 
i  jego rodziny towarzyszą reproduk-
cje zdjęć, dokumentów i  korespon-
dencji, okładki płyt, a także plakaty 
z  późniejszych występów artysty na 
terenie Związku Radzieckiego i oczy-
wiście muzyka. Przypomniana została 
historia pierwszej miłości, a później 

Zbiory muzeum związane są głównie 
z  etapem życia artysty spędzonym 
na Grodzieńszczyźnie. Na miejscu 
nie zachowało się zbyt wiele orygi-
nalnych pamiątek – zaledwie kilka 
domowych sprzętów i  elementów 
wyposażenia, ale twórcy muzeum sta-
rali się urządzić wnętrze tak, jak w la-
tach czterdziestych-pięćdziesiątych 

poślubionej w  Grodnie pierwszej 
żony, Marii Klauzunik ze Starych 
Wasiliszek, która wraz z artystą prze-
niosła się do Polski. Ciekawostką są 
odkryte przed dwoma laty na strychu 
domu szkolne zeszyty, rysunki i  no-
tatki artysty oraz mocno zniszczone 
zdjęcia i negatywy, zapewne wykona-
ne przez samego Niemena, który już 
w latach wczesnej młodości pasjono-
wał się fotografią. 

Niestety, dom Wydrzyckich, 
w  którym mieści się Muzeum Cze-
sława Niemena, jest obecnie w  złym 
stanie. O pomoc w pracach remonto-
wo-konserwatorskich poproszona zo-
stała Ambasada RP w Mińsku i Naro-
dowy Instytut Polskiego Dziedzictwa 
Kulturowego za Granicą POLONI-
KA. Wstępnie zaplanowane prace po-
winny rozpocząć się w bieżącym roku.

☐

Zamieszczony tekst pochodzi ze strony internetowej Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA: 
http://polonika.pl/instytut, państwowej instytucji kultury prowadzącej projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo- 
-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

2 | Kuchnia

3 | Sypialnia

4 | Tablica pamiątkowa na zewnątrz budynku

(zdjęcia: 1, 2, 3 – Maciej Warchoł; 4 – Dorota 
Janiszewska-Jakubiak)

...............................................................................
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Muzeum w Gliwicach za-
prasza na lekcję „geo-
grafii serdecznej” i  po-
dróż do krainy prawie 

mitycznej, jaką dla dzisiejszej Pol-
ski stają się Kresy – wschodnie zie-
mie dawnej Rzeczypospolitej. Ekspo-
zycja „Kresy w  malarstwie polskim 
ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w  Krakowie” to swego rodzaju Pieśń 
o  ziemi naszej w  obrazach. Napisany 
w  1835  r. poemat Wincentego Pola 
– obecnie zapomniany – a w  okre-
sie zaborów niezmiernie popularny, 
przechował wyobrażenie mającej się 
odrodzić ojczyzny, obejmującej swym 
obszarem Żmudź, Litwę, Polesie, Wo-
łyń, Podole, Pobereże, Ukrainę i „rze-
ki domowe” Rzeczypospolitej: Nie-
men oraz Dniestr. 

Na wystawie w Willi Caro w Gli-
wicach prezentujemy widoki z  tego 
kresowego świata, uchwycone na 
płótnach wybitnych polskich twór-
ców, m.in.: Józefa Chełmońskie-
go, Adama Chmielowskiego, Leona 
Wyczółkowskiego, Teodora Axen-
towicza, Juliana Fałata, Ferdynanda 
Ruszczyca, Kazimierza Sichulskiego 
czy najsilniej związanego z  Kresami 
Jana Stanisławskiego. Ruiny twierdz 
i  zamków pamiętające wojny z Rosją 
i  Turcją, bogactwo kolorów, bezkres 
pejzażu, „typy” i  „charaktery” ludo-
we, zacisze ziemiańskich dworów… 
Na wystawie zobaczymy świat w  ob-
razach, ale wciąż bije w  nim ważne 
dla polskiej tożsamości źródło, jak 
u  Wincentego Pola: „Tam już dostać 
wody zdrowej Tam krynice i  dąbrowy 

Kresy w malarstwie 
polskim

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

1 | Józef 
Chełmoński, 
„Kozak”, 1882, 
olej, deska, wym. 
25,7 x 16,5 cm

2 | Wincenty 
Dmochowski, 
„Ruiny zamku 
w Olszanach”, 
1854, olej, 
deska, wym. 
21,5 x 36 cm

............................
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chmurach, niebie, barwach przyrody 
zawarty był jakiś szczególnie cenny dla 
tożsamości pierwiastek. Dlatego tak 
ważne jest, by Kresy były nie tylko »mi-
tyczną krainą«, ale też istotną częścią 
polskiej świadomości narodowej – ży-
wym źródłem, z którego czerpiemy. Pie-
lęgnowanie pamięci Kresów jest wyjąt-
kowo ważne na Śląsku, jako że w kształ-
towaniu się powojennego oblicza nasze-
go regionu znaczny udział miały osoby 
wysiedlone z  Kresów. Gliwice są tego 
szczególnym przykładem. To, obok By-
tomia, jedno z  tych miast na obszarze 
górnośląskiej niecki przemysłowej, gdzie 
trafiło najwięcej przybyszów ze Lwowa, 
Stanisławowa, Drohobycza czy Tar-
nopola. W  Gliwicach jesienią 1945  r. 
rozpoczęła działalność Politechnika 

I brzozowe czyste gaje, A pług czarną 
ziemię kraje”.

„»Kresy« to słowo o  ogromnym 
ładunku emocjonalnym. Odnosi bo-
wiem nie tyle do terytorium, ale przede 
wszystkim do całej spuścizny historycz-
nej i  dziedzictwa kulturowego Rze-
czypospolitej na Wschodzie, dla której 
kresowe rubieże od średniowiecza były 
obszarem osadnictwa i  kulturowej eks-
pansji – stwierdził, zapowiadając wy-
stawę, dyrektor Muzeum w Gliwicach, 
Grzegorz Krawczyk. Dlatego jeśli już 
myślimy o  Kresach w  kategoriach geo-
graficznych, to właśnie »geografii ser-
decznej«, która – jak w  romantyzmie 
– każe nam szukać związków pomiędzy 
ludem, narodem a zamieszkiwanym 
przez niego terytorium. Jakby w ziemi, 

Śląska, której kadra naukowa, pracow-
nicy administracji, jak i w dużej mierze 
studenci rekrutowali się z  Politechniki 
Lwowskiej. Z  tego powodu bardzo się 
cieszę, że dzięki współpracy z  Muzeum 
Narodowym w  Krakowie możemy sze-
rokiej publiczności przybliżyć świat 
Kresów widziany oczami wybitnych 
polskich artystów, jego klimat i  ducha. 
Ostateczną zagładę tego świata rozpo-
częła rewolucja bolszewicka, a dokoń-
czyły decyzje trzech mocarstw, zaś po 
masowych wywózkach, mordach i  wy-
siedleniach Polaków, eksterminacji Ży-
dów, przesiedleniu innych grup narodo-
wościowych i  etnicznych wielonarodo-
we, wieloetniczne, wieloreligijne Kresy 
już nie istnieją. Jednak dzięki dziełom 
sztuki wciąż możemy do nich powracać 
i lepiej – poprzez nie – rozumieć naszą 
polskość. Zanurzmy się w świat Kresów, 
zaczerpnijmy ze źródła”.

W opinii kuratora wystawy, Ur-
szuli Kozakowskiej-Zauchy „Kresy 
Wschodnie Rzeczypospolitej stały się 
szczególnie atrakcyjnym tematem dla 
artystów, którzy właśnie tam odkryli 
bogate źródło inspiracji: piękne krajo-
brazy, architekturę, historię pojmowa-
ną w  wymiarze symbolicznym. Kresy 
z  rozległymi stepami, niezmierzonymi 
przestrzeniami w  trudnym dla Polski 

3 | Wincenty Dmochowski „Widok 
zamku w Trokach”, 1854, olej, deska, 
wym. 29 x 35,5 cm

4 | Julian Fałat, „Przed cerkwią”, 1899, olej, 
płótno, wym. 75 x 200 cm

...............................................................................
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jej interpretację do aktualnie panują-
cych tendencji i  stylów, stąd kresowe 
tematy zarówno w malarstwie roman-
tycznym, historycznym czy w  młodo-
polskim symbolizmie. Kresy dostarczały 

okresie historycznym kojarzyły się ze 
swobodą, wolnością, niepodległością. 
Prowokowały więc i  na przestrzeni 
XIX-XX wieku artyści często podejmo-
wali tematykę kresową, dostosowując 

inspiracji również i formalnych polskiej 
wersji impresjonizmu, stały się też jed-
nym z  pretekstów malarskich dla pol-
skich kolorystów. Romantyczne fascy-
nacje Kresami rozpoczęły się pod koniec 
XVIII  w. wraz z  modą na rysunko-
we serie samodzielnych krajobrazów, 
utrzymanych w  sentymentalno-na-
strojowej aurze i  będących najczęściej 
rodzajem dziennika z  patriotyczno-
-inwentaryzacyjnej podróży. Z przesła-
nek marzeń o wolności i niepodległości 
zrodziła się również twórczość malarzy 
historycznych związanych ze środowi-
skiem monachijskim. Ponowny rene-
sans i  popularność tematów kresowych 
nastąpił w sztuce okresu Młodej Polski. 
Dokonał się wówczas zwrot ku symbo-
lizmowi, przy równoczesnych powro-
tach do romantycznej idei posłannic-
twa narodowego. Kresy w dalszym cią-
gu niosły ze sobą symboliczno-nostal-
giczne fascynacje, ale przed kolejnym 
pokoleniem artystów odkryły również 
nowe możliwości formalne – niepowta-
rzalne światło i  kolor. Młoda Polska 
odkryła także Huculszczyznę – żywio-
łowość tamtejszego folkloru, egzotykę 
strojów i  obyczajów. Ostatnim prze-
jawem malarskich fascynacji polskimi 
Kresami były lata trzydzieste XX  w., 
kiedy to do rangi »Aten wołyńskich« 
urósł Krzemieniec”.

☐

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

5 | Apoloniusz Kędzierski, 
„Prządka”, około 1900, 
olej, deska, wym. 28,2 x 
19,5 cm

6 | Jan Stanisławski, 
„Obłok nad Dnieprem”, 
1903, olej, tektura, wym. 
24 x 32,3 cm

7 | Jan Stanisławski, 
„Bodiaki”, 1885, olej, 
płótno, wym. 33 x 28 cm

(wszystkie obrazy ze zbiorów 
Muzeum Narodowego 
w Krakowie / fot. MNK)

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

Wystawę „Kresy w  malarstwie polskim ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w  Krakowie” 
można zwiedzać w  Willi Caro w  Gliwicach 
(ul. Dolnych Wałów 8a) do 23 czerwca 2019 r.

5

6

7
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Każdy zabytek, każde dzie-
ło sztuki ma własną histo-
rię, tajemnicę do odkrycia. 
Łączyć się z nią będą kon-

kretne wydarzenia i  osoby (świadko-
wie), a wraz z  nimi przeżycia, emo-
cje, wspomnienia. Odkryć tajemnicę 
dzieła to znaczy wsłuchać się w  jego 
opowieść, pozwolić się prowadzić 
wydarzeniom i  świadkom. Setki ta-
kich tajemnic kryją się również w sa-
lach muzealnych, chociażby Muzeum 
Częstochowskiego. Oprócz obiek-
tów archeologicznych, zbiorów et-
nograficznych, historycznych, oka-
zów przyrodniczych, muzeum to od 
1945  r. gromadzi dzieła sztuki pol-
skiej i  regionalnej. Znaczna część ko-
lekcji narodowej prezentowana jest na 
wystawie stałej „Sztuka Polska XIX 
i  XX  w.”, która zakresem czasowym 
obejmuje etap od końca XIX w. (mo-
dernizm) do współczesności.

W zespole dzieł sztuki okresu 
Młodej Polski nie zabrakło prac mi-
strza akwareli, Juliana Fałata (1853- 
-1929). Ten człowiek, wyróżniają-
cy się niezwykłą pasją i  aktywnością, 
podróżnik, dyrektor Akademii Sztuk 
Pięknych w  Krakowie (1895-1910), 
zasłynął jako twórca pejzaży zimo-
wych z  fragmentem koryta rzeczne-
go, scen myśliwskich tworzonych dla 
cesarza niemieckiego Wilhelma II 
oraz krajobrazów wiejskich z  moty-
wem drewnianego kościoła. Muzeum 

Częstochowskie jest właścicielem 
dwóch prac akwarelowych jego au-
torstwa, zatytułowanych „Pejzaż wiej-
ski” oraz „Kościół w  Tuligłowach” 
z  1870  r. Pierwsza z  wymienionych 
powstała w  dojrzałym okresie twór-
czości artysty, druga to niewielka 
kompozycja malowana w sposób deli-
katny, nienarzucający się.

Jaką opowieść może nieść ze sobą 
niepozorna akwarela zatytułowa-
na „Kościół w  Tuligłowach”? Obraz 
przedstawia widok wiejskiej okolicy, 
z umieszczoną w głębi, pomiędzy roz-
łożystymi koronami drzew, sylwetką 
kościoła oraz ukazaną na pierwszym 
planie architekturą: dwukondygna-
cyjną, trójosiową dzwonnicą oraz 
ujętymi w  prawej części kompozy-
cji dwoma budynkami (m.in. wiej-
ską chałupą). Elementy rzeczywiste 
układu wizualnego są oddane z  aka-
demicką drobiazgowością, precyzyj-
nym rysunkiem. Miejscami spod plam 
akwarelowej farby przebija ołówkowy 
szkic. Delikatna kolorystyka obrazu 
jest zdominowana przez zielenie.

Tytuł pracy nawiązuje do odręcz-
nie wykonanego napisu znajdującego 
się na jej odwrocie, o  następującym 
brzmieniu: „Kościół w  Tuligłowach – 
rodzinnej wsi artysty”. Z  informacji 
zawartych w  źródłach pisanych wie-
my, że Julian Fałat namalował obraz 
w  1870  r. w  czasie studiów w  Szko-
le Sztuk Pięknych w  Krakowie, czyli 

mając zaledwie 17 lat. Stanowi on za-
tem jedną z  najwcześniejszych prób 
malarskich przyszłego mistrza. Nie 
dziwi więc jego akademicki charakter.

Przewodnim motywem pracy 
nastoletniego Juliana Fałata jest ko-
ściół w  Tuligłowach, niewielkiej wsi 
położonej na Kresach, w  sąsiedztwie 
Lwowa i Komarna, miejscu urodzenia 
i  wychowania artysty. Przedstawiony 
na obrazie obiekt sakralny to wybu-
dowany w 1600 r. kościół św. Doroty. 
Budynek był murowany, z  pojedyn-
czym wejściem od elewacji zachod-
niej, zakończonej szczytem o falistym 
wykroju, oraz sygnaturą znajdującą się 
nad częścią prezbiterialną. W 1653 r. 
umieszczono w kościele słynący łaska-
mi wizerunek Matki Bożej Bolesnej 
(Grzegorz Rąkowski, Przewodnik po 
Ukrainie Zachodniej. Część III. Zie-
mia lwowska, Pruszków 2007, s. 473- 
-475). Malowidło, według podań, 
pierwotnie znajdowało się w kaplicz-
ce leśnej w  Sądowej Wiszni, na tere-
nach należących do hrabiny Lancko-
rońskiej (Anna Buchar, Kresowe Ma-
donny, „Niedziela”, edycja wrocław-
ska, nr 19, 2015, s.  6-7). Magnatka 
z  czasem przeniosła obraz do swojej 
pałacowej rezydencji, a przed śmier-
cią przekazała kuzynce mieszkającej 
w Pohorcach, która umieściła go z ko-
lei w  tuligłowskim kościele. Licznie 
wypraszane łaski i  cuda przyczyniły 
się do wzmożonego ruchu pątniczego 

Kościół w Tuligłowach 
we wspomnieniach 
Juliana Fałata
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w  Tuligłowach. W  latach 1927-1930 
ze względu na powiększającą się licz-
bę pielgrzymów kościół rozbudowa-
no (http://www.pielgrzymka-konna.
pl/kategoria/sanktuarium-w-lozinie). 
W  1930  r. wizerunek Matki Bożej 
Bolesnej został ukoronowany (A. Bu-
char, Kresowe Madonny…).

To właśnie w wiejskim kościele św. 
Doroty w Tuligłowach w 1853 r. został 
ochrzczony Julian Fałat. Twórca wie-
lokrotnie we wspomnieniach zawar-
tych w Pamiętnikach oraz w  listownej 
korespondencji z  braćmi przywoływał 

obraz tego kościoła. Wspominał z no-
stalgią: „Kościół w  Tuligłowach należy 
do typu rzadko na Rusi spotykanego: 
murowany, sklepiony, otoczony prze-
ślicznymi starymi lipami, pociągał mnie 
zawsze swą tajemniczością” ( Julian Fa-
łat, Pamiętniki, Katowice 1987, s. 25). 
Rodzina artysty była silnie związana 
z  życiem kościoła, zwyczajami litur-
gicznymi: „Pełne poezji obrzędy kościel-
ne, ciągnące się szeregiem, od dnia za-
dusznego począwszy; adwent ze swymi 
roratami, a zwłaszcza Boże Narodzenie 
z kolędą, sięgały aż do wnętrza naszego 
domku, w głąb naszego życia” ( J. Fałat, 
Pamiętniki…,  s. 21).

Retrospektywne odniesienia ar-
tysty pozwalają domyślać się przy-
czyny tak wyraźnego, głębokiego 

zakorzenienia rodziny Fałatów w  sa-
kralnym rytuale, życiu liturgicznym. 
Ojciec przyszłego malarza, Kazimierz, 
był organistą w tuligłowskim kościele. 
We wspomnieniach syna powraca on 
jako postać surowa i pobożna. Zajmo-
wał się dodatkowo m.in. prowadze-
niem wiejskiej szkółki, wypiekaniem 
opłatków w  okresie Bożego Narodze-
nia oraz malowaniem przydrożnych 
i  cmentarnych krzyży. W  domowej 
przybudówce posiadał nieduży „warsz-
tat artystyczny” i  to w  nim  mały Ju-
lian pierwszy raz zetknął się ze sztuką 
malarską.

Szczera niechęć do nauki, jaką 
okazywał przyszły dyrektor Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, i swawol-
ny charakter jeszcze silniej związały 

| Julian Fałat, „Kościół w Tuligłowach”, 1880, 
akwarela, wym. 18,6 x 22,2 cm (w zbiorach 
Muzeum Częstochowskiego)

...............................................................................
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pełnej charakteru, gospodarowałem jak 
u  siebie w  domu” ( J. Fałat, Pamiętni-
ki…, s. 25-26). Nie dawała o  sobie za-
pomnieć figlarna natura Juliana: „Raz, 
w  dniu Matki Boskiej Zielnej, po usu-
nięciu mnie od moich funkcji, powędro-
wałem wraz z  przyjacielem Jędrusiem 
na strych kościoła i łażąc po sklepieniach, 
dotarliśmy do otworu, przez który prze-
wieszony był pająk – w tym dniu płoną-
cy wielką ilością świec. Spoglądnąwszy 
przez otwór na kościół, przepełniony aż 
do uduszenia pobożnymi parafianami, 
zaczęliśmy manipulować przy sznurze 
pająka tak, że zaczął wirować. W  ko-
ściele powstał popłoch” (J. Fałat, Pamięt-
niki…, s. 34).

Julian Fałat organistą wprawdzie 
nie został, ale obraz i wspomnienie tu-
ligłowskiego kościoła i  wiejskiego pej-
zażu na długo zamieszkały w  jego pa-
mięci. W czasie pobytu artysty we Flo-
rencji w  1898  r. skromny impuls, bo-
dziec wystarczył, aby wspomnienia od-
żyły, o czym donosił w  liście swojemu 
bratu, Stanisławowi: „Dziś raniutko 
obudziły mię dzwony pobliskiego kościół-
ka i  słoneczko poranne. Trzeba się uro-
dzić w Tuligłowach pod bokiem kościoła 
i być całem życiem związanym z kościo-
łem i  dzwonami, aby zrozumieć moje 
uczucie dzwonu świątecznego” (Fałat 
znany i  nieznany, t. 2, Czasy krakow-
skie. Korespondencja z  lat 1895-1910, 
wybór i  opracowanie Maria Aleksan-
drowicz, Bielsko-Biała 2008, s. 198).

Co jednak interesujące, pomimo 
wielkiego sentymentu do Tuligłowów 
malarz rzadko powracał w  rodzinne 
strony. Wszelkich nowinek, wiado-
mości, ciekawostek dostarczali mu li-
stownie bracia, Stanisław i Józef.

Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej rodzinna miejscowość Fa-
łata znalazła się w  granicach Ukra-
iny. Kościół św. Doroty początkowo 
użytkowany był jako magazyn lnu, 
a  obecnie jest to cerkiew prawosław-
na. Mieszkańcy Tuligłowów, w zdecy-
dowanej większości polskiego pocho-
dzenia, zostali przesiedleni na teren 
tzw. Ziem Odzyskanych. Ponieważ 
jednak nie chcieli rozstawać się z  wi-
zerunkiem Matki Bożej Bolesnej, po-
mimo sprzeciwu lokalnych władz, ob-
raz zabrali ze sobą (G. Rąkowski, Zie-
mia lwowska…, tamże). Tuligłowia-
nie osiedlili się w Łozinie, Trzebnicy, 
Bierzycach. Malowidło w  1948  r. 
zostało umieszczone na stałe w  ołta-
rzu głównym zabytkowego kościoła 
poewangelickiego w Łozinie, obecnie 
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. 
W 1986 r. wizerunek otrzymał dodat-
kowy tytuł − „Uzdrowienie Chorych” 
(A. Buchar, Kresowe Madonny…, 
s. 6-7).

Taką to opowieść o kościele w Tu-
ligłowach nakreślił pędzlem i piórem 
Julian Fałat.

Agnieszka Miry

jego życie z  tuligłowskim kościołem. 
Rodzice, chcąc zapewnić dziecku od-
powiednie wykształcenie, posyłali 
małego Juliana do szkół we Lwowie 
i Komarnie, z których to krnąbrny syn 
kilkakrotnie uciekał. W tej sytuacji po-
stanowili przysposobić „junaka” do za-
wodu wiejskiego organisty. Artysta po-
wracał myślami do tamtych wydarzeń: 
„Poza tym ojciec – chcąc sobie widocznie 
wychować we mnie następcę – kazał mi 
uczyć się grać na klawikordzie, służyć do 
mszy oraz spełniać posługi kościelne przy 
chrztach, ślubach i pogrzebach” (J. Fałat, 
Pamiętniki…, s. 25).

Małemu Julianowi nie w  głowie 
była jednak nauka. Wspomnienia ar-
tysty z  tego czasu przepełnione są za 
to niezwykłym czarem swobody, ra-
dości płynącej z  dziecięcych zabaw, 
przygód, odkryć. „Nieraz zamknąw-
szy się w  kościele, wertowałem zbiory 
kościelne, przeglądałem ornaty, mon-
strancje, kielichy i  zegary, podziwiałem 
sztukę kościelną w  różnych jej okazach 
ze szczerym zamiłowaniem. Imponował 
mi też strych kościelny – istny las belek 
i wiązań; nieraz najczęściej w towarzy-
stwie Jędrusia [przyjaciela małego Jul-
ka, syna jednego z  sąsiadów Fałatów 
w Tuligłowach], wspinałem się po wią-
zaniach aż na sygnaturkę. Na strychu, 
podobnie jak w dzwonnicy i w dziuplach 
lip, gnieździły się roje wróbli – przed-
miot naszych poszukiwań. W  starej, 
murowanej dzwonnicy obok kościoła, 

W 2018 r. ukazała się książka autorstwa Jana Skłodowskiego Rafajłowa 
− huculska wieś w Karpatach Wschodnich, wydana przez Narodowy 

Instytut POLONIKA i krośnieńskie Wydawnictwo Ruthenus. Jan Skłodowski, 
fotografik, publicysta, podróżnik, badacz Kresów, jest autorem ponad 100 
artykułów (m.in. w „Spotkaniach z Zabytkami”) oraz licznych 
wystaw fotograficznych w kraju i za granicą, poświęconych 
ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu terenów wschodnich 
dawnej Rzeczypospolitej. W 2017 r. w Muzeum Podkarpackim 
w Krośnie czynna była autorska wystawa Jana Skłodowskiego 
poświęcona właśnie historii Rafajłowej.

Rafajłowa, obecnie Bystrycia, to huculska wieś leżąca 
dziś na Ukrainie. Przed drugą wojną światową wchodzi-
ła w skład Drugiej Rzeczypospolitej. W latach 1914-1915 
odbywały się tam walki Legionów Polskich – późniejszej II 
Brygady Legionów Polskich. Publikacja stanowi zapis podró-
ży autora po „huculskiej Atlantydzie”, jak nazywana jest ta 
wieś. Wydobyte z archiwów zapiski i historyczne zdjęcia oraz 

liczne wspomnienia zaludniają ten krajobraz postaciami i wydarzeniami mi-
nionego czasu. 

W książce opisana jest huculska tradycja i tożsamość etniczna (etnos), 
wielokulturowość Rafajłowej, jej świątynie i cmentarze, przydrożne krzyże, 

początki turystyki, szlaki turystyczne, schroniska, gospodarka 
leśna i przemysł drzewny czy wąskotorowa kolej leśna. Warta 
uwagi jest ciekawa szata graficzna książki, utrzymane w tona-
cji sepii zdjęcia podkreślają atmosferę dawnych czasów.

Autor ma nadzieję, że „Czytelnicy przyjmą niniejszą publi-
kację z zainteresowaniem. Starsi odnajdą w niej bez wątpie-
nia echa swej młodości spędzonej na Kresach, ci młodsi zaś 
– zachętę do lepszego poznania naszej, nieodległej przecież 
przeszłości, tak bardzo dotkniętej dziejowymi zawieruchami” 
i dodaje „Wierzę, że poczują impuls do ponownego odkrycia 
niezwykle pięknych krajobrazów zachodniej Huculszczyzny 
i rozpoczną wędrówki karpackim płajem, znaczone mitem 
i legendą”.

Spotkanie z książką

RAFAJŁOWA	−	HUCULSKA	WIEŚ	W	KARPATACH	WSCHODNICH

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2019           14



(zob. Grażyna Bartnik, Kamienne 
groty Izabeli Czartoryskiej, „Spo-
tkania z  Zabytkami”, nr 1-2, 2019, 
s. 28-35, il. 6).

W pobliżu kościoła stoi skromny, 
parterowy domek – według obec-
nych mieszkańców to dawna organi-
stówka. Niewykluczone, ale pewno-
ści nie ma.

Eklektyczny pałac, zbudowany 
pod koniec XIX  w. przez Stanisława 
Bala w  miejscu wspominanego przez 
Fałata „typowo polskiego dworu”, leży 
na obrzeżu wsi i mieści się w nim sa-
natorium przeciwgruźlicze, więc obej-
rzeć go można co najwyżej z zewnątrz. 
Na cmentarzu znajduje się kaplica 
grobowa rodziny Balów.

Jarosław Komorowski

Tuligłowy dziś

Tuligłowy, należące w  prze-
szłości m.in. do Krosnow-
skich, Humieckich i Balów, 
leżą koło Komarna, 50 km 

od Lwowa i  15 km od Rudek, gdzie 
spoczywa Aleksander Fredro. Masyw-
na bryła stojącego w centrum wsi daw-
nego kościoła św. Doroty (obecnie cer-
kiew Pokrowska) widoczna jest z dale-
ka. Kościół oddany został prawosław-
nym w 1946 r., wkrótce po wyjeździe 
polskich mieszkańców, uniknął więc 
większych zniszczeń. Zniknęła jedy-
nie (nie wiadomo kiedy) namalowana 
przez Fałata na akwareli z 1880 r. bra-
ma-dzwonnica (zob. s. 13). Wewnątrz 
możemy zobaczyć znaczną część daw-
nego wyposażenia – drewniane oł-
tarze, główny i  boczny (z ubytkami), 
oraz ambonę z  XVIII  w., dziewiętna-
stowieczne organy, na których grywał 
ojciec malarza (sygn. „Rudolf Haase 
Lwów”), stalle i kamienną chrzcielnicę 
w  kształcie kielicha, przy której Fałat 
otrzymał imię Julian.

Na zewnątrz, od północy, przy 
ścianie bocznej kaplicy znajduje się ka-
mienny sarkofag Bonawentury Woyny 
(1758-1811), ziemianina, działacza 
patriotycznego doby Sejmu Czterolet-
niego. Łacińskim inskrypcjom nagrob-
nym towarzyszy polski wiersz:

„GDY LUDZKOŚĆ NAD CISNĄ-
CYM TWOJE ZWŁOKI GŁAZEM

PŁACZE STRATY TYLU CNÓT 
POŁĄCZONYCH RAZEM

NIE POGARDŹ CIENIU DROGI 
TYM POMNIKIEM SKROMNYM

NIECH ŻALU TWYCH PRZYJA-
CIÓŁ UDZIELI POTOMNYM”.

Zasługi zmarłego musiały być 
niemałe, skoro księżna Czartory-
ska uczciła go w  Puławach pamiąt-
kowym kamieniem. Jako jedyny 
spośród wielu przetrwał on do dziś 

1 | Kościół św. Doroty

2 | Sarkofag Bonawentury Woyny

(zdjęcia: 1 – archiwum redakcji, 2 – Jarosław 
Komorowski)

1

2
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W zabytkowych układach przestrzennych w przeszłości, obecnie
 i w przyszłości realizowane były i będą nowe inwestycje. 
Architekci, jak zawsze, dążyć będą do urzeczywistniania własnych 
wizji twórczych. Ważne jest jednak uszanowanie i zespolenie ich 
z otaczającym sąsiedztwem.

Zabytki 
i współczesność

stanisław grzelachowski

Koncepcja projektowa architekta Maxa Berga budowy wieżowców w rynku we Wrocławiu (wg Olgierd Czerner, Rynek wrocławski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976)



Modernizm w architekturze bar-
dzo szybko rozprzestrzenił się 
w  całej Europie, a potem też 
w innych krajach świata. Zwią-

zane to było z ogromnym rozwojem komuni-
kacji oraz zwiększoną dostępnością wydaw-
nictw architektonicznych i  technicznych. 
W  miarę lat stawał się kierunkiem trud-
nym do zdefiniowania, pojawił się w wielu 
odmianach w  zależności od miejscowych 
warunków i tradycji określonego kraju. Na-
wet realizacje poszczególnych twórców nie 
stanowiły wyraźnej jednolitości, ale były 
odbiciem występujących wówczas różnych 
kierunków.

Po pierwszej wojnie światowej doniosłą 
rolę w  propagowaniu nowej architektury 
odegrał ośrodek Bauhaus w  Niemczech. 
Utworzony w Weimarze przez Waltera Gro-
piusa, przeniesiony później do Dessau, pro-
wadził działalność realizacyjną i  dydaktycz-
ną w  szkoleniu nowych kadr zawodowych. 
We Francji natomiast nową myśl twórczą 
rozwijał architekt Le Corbusier i  to zarów-
no poprzez swoje realizacje, jak i przez różne 
publikacje dotyczące nowej sztuki.

Bardzo kontrastowym zjawiskiem było 
pojawienie się nowej architektury w dotych-
czasowych ośrodkach zachowujących daw-
ną tradycję. Przykładem mogą być projekty 
i nowe realizacje z okresu międzywojennego 
w  obrębie Starego Miasta we Wrocławiu. 
Architekt Max Berg, projektant znanej Hali 
Ludowej, zaproponował wzniesienie w  gra-
nicach rynku wrocławskiego wieżowców 
w  konstrukcji  szkieletowej, wyrastających 
ponad wieże ratusza. W  przypadku realiza-
cji tak awangardowej koncepcji doszłoby do 
zniszczenia całego układu staromiejskiego, 
szczęśliwie jednak pomysł ten pozostał tylko 
propozycją projektową. Innym przykładem 
jest budynek dawnej Miejskiej Kasy Oszczęd-
ności, który doczekał się realizacji. Nowy 
obiekt wniesiony został w zachodniej pierzei 
rynku, w narożniku z pl. Solnym, w miejscu 
po wyburzonych trzech kamienicach miesz-
czańskich. Składał się z  dwóch przenikają-
cych się części: dziesięciokondygnacyjnej od 
strony rynku i  siedmiokondygnacyjnej od 
strony pl. Solnego. Wyższa część wyróżnia-
ła się nadmierną wysokością w  zachodniej 
pierzei rynkowej, natomiast niższa część od 

1 | Budynek Miejskiej 
Kasy Oszczędności 
w zachodniej pierzei rynku 
we Wrocławiu 
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2 | Maison Carrée 
i Centrum Kultury „Carrée 
d’Art” w Nimes  
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strony pl. Solnego wysokościowo została do-
stosowana do całości jego północnej pierzei.

Płaska elewacja budynku, pokryta od 
strony rynku okładziną kamienną, stanowi-
ła od początku w  otoczeniu zabytkowych 
kamienic rynkowych bardzo kontrastowy 
element. Gmach bankowy, zrealizowany 
w  solidnej żelbetowej konstrukcji, uniknął 
zniszczeń w  czasie ostatniej wojny i  mimo 
upływu lat nadal stanowi wyobcowany ele-
ment w  zabudowie rynku. W  północnej 
pierzei pl. Solnego część niższa narożnego 
budynku bankowego przylega do moder-
nistycznej kamienicy, której kształt został 
nadany w dwudziestych latach XX w. w wy-
niku przebudowy dwóch dawnych kamienic. 
Sześciokondygnacyjny budynek z  płaskim 
dachem zrealizowany został według projektu 
Adolfa Radinga na zlecenie właściciela apte-
ki „Pod Murzynkiem”. Był to pierwszy w no-
woczesnej formie ukształtowany obiekt na 
terenie wrocławskiego Starego Miasta.

Po drugiej wojnie światowej w Europie i in-
nych krajach świata nastąpiło znaczne zwięk-
szenie inwestycji budowlanych. Wiązało się to 
z koniecznością odbudowy po zniszczeniach 
wojennych oraz stale rosnącą potrzebą wzno-
szenia nowych obiektów. Nastąpiło też umię-
dzynarodowienie procesów projektowania. 
Architekci europejscy rozpoczęli działalność 
w  innych krajach świata, a z  kolei architekci 
pozaeuropejscy byli autorami przedsięwzięć 
w Europie. Stylowo kontynuowany był w dal-
szym ciągu modernizm w formie wielokierun-
kowego postmodernizmu.

Zrealizowane w  latach 1987-1993 Cen-
trum Kultury „Carrée d’Art” w  Nimes 

w południowej Francji było wyjątkowo trud-
nym zadaniem projektowym. Nowy obiekt 
usytuowany został bowiem w bezpośrednim 
sąsiedztwie niezwykle wartościowego zabyt-
ku, jakim jest rzymska świątynia z  samego 
końca I  w. p.n.e. Użytkowana w  różny spo-
sób w ciągu wieków nie uległa jednak znisz-
czeniu i  obecnie należy do najlepiej zacho-
wanych świątyń rzymskich. Zbudowana na 
prostokątnym planie w  późniejszym czasie 
z  niewiadomych przyczyn nazwana została 
„Maison Carrée”, czyli Dom Kwadratowy. 
Stylowo jest świadectwem wpływów grec-
kich na sztukę rzymską. Reprezentująca typ 
pseudoperiptera postawiona została na stylo-
bacie, z kolumnadą koryncką od frontu i cel-
lą dekorowaną w ścianach bocznych półko-
lumnami  korynckimi. Powstała z inicjatywy 
Agryppy, który dedykował ją przybranym 
synom Lucjuszowi i Gajuszowi. 

Władze miasta Nimes postanowiły 
wznieść nowe centrum kultury na wolnym 
terenie znajdującym się w  bezpośrednim 
sąsiedztwie świątyni, po jej prawej stronie. 
Było to miejsce dawnego teatru z  początku 
XIX  w., który został zniszczony przez po-
żar w  1952  r. Nie zdecydowano się na jego 
odbudowę, a zachowaną jeszcze kolumnową 
fasadę później rozebrano. Laureatem mię-
dzynarodowego konkursu na wykonanie 
projektu centrum kultury w  Nimes został 
w 1984 r. brytyjski architekt Norman Foster 
– autor wielu znaczących obiektów w Euro-
pie i innych krajach świata. W Polsce znany 
jest z realizacji kompleksu biurowo-handlo-
wego „Metropolitan” w Warszawie, przy pl. 
Piłsudskiego. Opracowanie dokumentacji 

3 | Piramida Peia na 
Dziedzińcu Napoleona przed 
Muzeum Luwru w Paryżu
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wykonawczej centrum poprzedzone zosta-
ło dziesięcioma studiami w celu wyłonienia 
ostatecznego wariantu do akceptacji władz 
miasta. W  rezultacie powstał ośmiokondy-
gnacyjny budynek. Cztery jego kondygnacje 
znalazły się pod ziemią, ze względu na to, że 
część nadziemna musiała być wysokościo-

wo dostosowana do zabytkowej świątyni 
i  otaczającej ją zabudowy. W  dolnej części 
znalazły się: biblioteka, sala kinowa, sale 
konferencyjne, centrum muzyczne, dysko-
teka i  pomieszczenia techniczne. Ostatnia 
kondygnacja części nadziemnej przeznaczo-
na została na galerię sztuki nowoczesnej i ta-
ras z  widokiem na Maison Carrée. Podcień 
ze smukłymi słupami na podstawie w  for-
mie stylobatu stanowił nawiązanie do fasa-
dy świątyni. Architektura całości budynku 
z materiałowym użyciem stali i szkła ma cha-
rakter lekki i przejrzysty. 

W ostatnich latach XX  w. wiele ośrod-
ków muzealnych znajdujących się w  obiek-
tach zabytkowych wymagało przystosowa-
nia do współczesnych potrzeb. Przykładem 
może być przebudowa Muzeum Luwru 
w Paryżu, zainicjowana w 1981 r. przez pre-
zydenta François Mitteranda. W  wyniku 
międzynarodowego konkursu projektantem 
tego przedsięwzięcia został amerykański ar-
chitekt chińskiego pochodzenia Ieoh Ming 

Pei. Przed podjęciem przebudowy z ogólnej 
powierzchni muzealnej jedynie niewielka 
część przeznaczona była na cele obsługowe. 
Zgromadzone zaś wielkie zbiory muzealne 
wymagały również zapewnienia dodatkowej 
powierzchni ekspozycyjnej. Dlatego też pre-
zydent Mitterand podjął decyzję przeniesie-

nia Ministerstwa Skarbu, zajmującego dotąd 
część Luwru w skrzydle od strony ul. Rivoli, 
w  celu przekazania jej na rzecz muzeum. 
Całkowicie nową realizacją w  programie 
rewitalizacji była część wejściowa z pomiesz-
czeniami obsługowymi. Zlokalizowanie jej 
możliwe było tylko poza zabytkową zabudo-
wą muzeum. Wybrany projekt przewidywał 
więc wykorzystanie w tym celu podziemnej 
przestrzeni pod Dziedzińcem Napoleona. 
W rezultacie powstał wielofunkcyjny układ 
z  holem wejściowym, pomieszczeniami 
obsługi zwiedzających, korytarzami dojść 
do skrzydeł muzeum oraz połączeniem 
z  pl. Palais Royal poprzez pasaż Richelieu. 
Centralna partia wejściowa doświetlona 
została oszkloną piramidą, a korytarze doj-
ściowe podobnymi mniejszymi piramidka-
mi. W  stosunku do zabytkowego wyglądu 
pałacu muzealnego, forma doświetlenia 
była zdecydowanie odmienna, a projektant 
wybrał ją jako najbardziej obojętną w  sto-
sunku do istniejącego otoczenia. Podczas 

4 | Miejskie centrum 
wielofunkcyjne w miejscu 
dawnych hal targowych 
w Paryżu z widokiem na 
kościół Saint Eustache 
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prezentowania opracowania projektowego 
przed realizacją, ze względu na tak ekspo-
nowaną lokalizację, pojawiły się opinie ne-
gatywne. Nie zatrzymało to jednak procesu 
realizacyjnego. Rozpoczęte w 1986 r. prace 
budowlane i  rewaloryzacyjne zakończone 
zostały dwa lata później, wkrótce nastąpiło 

otwarcie dla zwiedzających odnowionego 
Wielkiego Luwru.

Pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. 
w  centrum Paryża powstały dwie inwesty-
cje o  bardzo kontrastowym charakterze 
w  stosunku do istniejącej zabudowy mia-
sta. W  latach 1854-1866 w  prostokątnym 
kwartale ograniczonym ulicami miejskimi 
wybudowany został według projektu Victo-
ra Baltarda zespół dziesięciu oszklonych hal 
targowych w konstrukcji stalowej. W halach 
prowadzona była hurtowa sprzedaż artyku-
łów spożywczych do 1969 r., kiedy podjęto 
decyzję ich rozbiórki i następnie przeniesie-
nia na przedmieście Rungis. W miejscu daw-
nych hal wzniesiono nowoczesne centrum 
wielofunkcyjne. Doświetlony szklanymi ele-
mentami czteropoziomowy zespół z placem 
pośrodku, położony w sąsiedztwie gotycko-  
-renesansowego kościoła Saint Eustache, jest 
dobrze skomunikowany z  innymi dzielnica-
mi poprzez stację metra z czterema liniami. 
Po uruchomieniu nowe centrum oceniane 

było jako realizacja niemająca związków 
z dawnym Paryżem.

Centrum kulturalne powstałe w  latach 
1972-1977 z  inicjatywy prezydenta Georga 
Pompidou w  otoczeniu tradycyjnej zabu-
dowy paryskiej miało zdecydowanie awan-
gardowy charakter. Architekci Renza Piano 

i  Richard Rogers zaprojektowali bowiem 
budynek, w  którym na ścianach zewnętrz-
nych poprowadzone zostały ciągi instalacyj-
ne w  różnych kolorach oraz korytarze ko-
munikacyjne na poszczególne kondygnacje 
w szklanych osłonach rurowych. W elastycz-
ny sposób rozwiązanym wnętrzu znalazły się 
podstawowe działy: muzeum sztuki nowo-
czesnej z  wystawami czasowymi, biblioteką 
i pracowniami.

W Antwerpii – mieście Rubensa, w któ-
rym żył i tworzył, w jego dawnym domu od 
1946  r. znajduje się muzeum malarza. Ru-
bens nabył nieruchomość w  1610  r. w  cen-
trum miasta wraz z  ceglano-kamiennym 
domem w  stylu renesansu niderlandzkiego. 
Ze względu na prowadzoną przez malarza 
bardzo szeroką działalność artystyczną nie-
zbędna stała się rozbudowa domu. Domu-
rowane więc zostało nowe skrzydło z  pra-
cownią w barokowym już wystroju. Rubens 
zmarł w swojej rezydencji w 1640 r. Po pięciu 
latach dokonano jej sprzedaży i później przez 

5 | Przeszklony pawilon 
informacyjny na tle 
fasady muzeum Rubensa 
w Antwerpii
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długie lata pozostawała w  różnym posiada-
niu. Podejmowane w XVIII i XIX w. próby 
jej wykupu przez władze miejskie nie przy-
nosiły rezultatów. Dopiero w  1937  r. udało 
się to zrealizować. Podjęte zostały prace re-
konstrukcyjne w  kierunku powrotu do do-
mniemanego stanu budynku z  czasów jego 
pierwotnego właściciela. Kompletowanie 
wyposażenia muzealnego trwało jeszcze oko-
ło trzydziestu lat. Obecnie muzeum Rubensa 
należy do najważniejszych miejsc w Antwer-
pii i  jest bardzo licznie odwiedzane. Ten 
zwiększony ruch spowodował konieczność 
zapewnienia zwiedzającym odpowiedniej 
obsługi. Możliwe to było tylko poza właści-
wym budynkiem muzeum − na zewnątrz 
wzdłuż jego fasady w ostatnich latach wznie-
siony został szklany pawilon informacyjny 
ze sprzedażą wydawnictw. Niestety, mimo 
przezroczystych ścian, pawilon przesłania 
elewację dawnej rezydencji.

Obecnie zabytkowe centra miast uwalnia-
ne są od ruchu samochodowego. Ulice nie-
dostępne dla pojazdów stają się ciągami pie-
szymi, parkingi zaś znajdują się na zewnątrz 
stref zabytkowych. Czasami jednak niezbęd-
ne jest zapewnienie dojazdu do centralnych 
miejsc miasta. Rynek w  Mechelen w  Belgii 
jest takim przykładem. Zrealizowany został 
pod nim parking podziemny z  oszklonym 

pawilonem wejściowym na zewnątrz. Nowy 
pawilon, zapewne pomyślany jako możliwie 
neutralny element w zabytkowym otoczeniu 
rynku, w rzeczywistości przesłania fasady ka-
mienic w pierzei rynkowej.

W Gandawie, też w Belgii, w zabytkowym 
centrum miasta ostatnio powstał wielofunk-
cyjny obiekt Hali Targowej. Usytuowany jest 
pośród dominujących obiektów monumen-
talnych zgrupowanych przy połączonych ze 
sobą placach. Znajdują się tu kolejno: kościół 
św. Mikołaja, dzwonnica – wieża strażnicza, 
ratusz i  katedra św. Bawona. Halę wybudo-
wano w miejscu dawnej hali targowej, w któ-
rym później urządzono parking. W  latach 
1996-2012 wykonane zostało opracowanie 
projektowe nowego obiektu przez pracownię 
architektoniczną Robbrecht En Daem, po-
tem nastąpiła realizacja projektu. Górna część 
hali ukształtowana została w  formie dwóch 
połączonych ze sobą stromych dachów. Wy-
konane w  konstrukcji kratownic stalowych 
podpartych na czterech żelbetowych filarach 
dachy pokryto drewnianą wykładziną, której 
zewnętrzna strona otrzymała szklaną fakturę, 
powodującą efekty świetlne. Otwarta prze-
strzeń publiczna pod zadaszeniem przezna-
czona jest również na cele różnych aktywno-
ści miejskich. W dolnej kondygnacji znalazły 
się: kawiarnia, parking rowerowy, garderoba 

6 | Hala targowa 
w Gandawie 
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artystów, sanitariaty oraz pomieszczenia tech-
niczne. Obecnie nowa hala uważana jest za 
obiekt, który dobrze wpisał się w historyczną 
przestrzeń centrum miasta.

We flandryjskiej Brugii, w  bardzo roz-
ległym kompleksie zabytkowym poprzeci-
nanym licznymi kanałami, nowe realizacje 
na ogół nie naruszają dawnego charakteru 
miasta. Nowy budynek nad kanałem przy 
nadbrzeżu Langerei jest tego przykładem. 
Architektonicznie stanowi dobre uzupeł-
nienie istniejącej wyrównanej wysokościowo 
nabrzeżnej zabudowy przy kanale.

W 1996  r. w  Pradze, w  dość ekspono-
wanej lokalizacji, przy nadbrzeżu Wełtawy 
zakończona została realizacja budynku biu-
rowego dla Nationale-Nederlanden. Auto-
rami projektu byli dwaj architekci: Frank 
Gehry i Vlado Milunić. Budynek na zakoń-
czeniu ulicy charakteryzuje się dynamicz-
nym rozwiązaniem narożnika, w  postaci 
dwóch zwartych ze sobą zaokrąglonych, 
zwężających i rozszerzających się elementów 
wieżowych. Partia od strony ulicy ma ścia-
ny zewnętrzne szklone, zaś partia od strony 
nadbrzeża ma ściany pełne. Nietypowe, fan-
tazyjne ukształtowanie narożnika spowodo-
wało, że budynek otrzymał nazwę „Tańczący 

Dom”. Położony w  sąsiedztwie dziewiętna-
stowiecznej i dwudziestowiecznej zabudowy 
przyulicznej, ze względu na kontrowersyjną 
formę początkowo krytykowany był w trady-
cyjnym środowisku praskim.

We Lwowie, w  centralnym miejscu pl. 
Adama Mickiewicza znajduje się granitowa 
kolumna z  postacią poety wykonaną z  brą-
zu, dzieło rzeźbiarza Adama Popiela. Monu-
ment od czasu odsłonięcia w 1904 r., mimo 
różnych kolei losu, szczęśliwie nie został na-
ruszony. Dopiero w 2000 r. zmieniło się tło 
pomnika w postaci nowego budynku banko-
wego, zrealizowanego w  miejscu dwóch ro-
zebranych kamienic. W założeniach miał on 
nawiązywać do przebiegu dawnych murów 
obronnych, w rezultacie jednak powstał cięż-
ki gmach o niespokojnym zakończeniu, nie-
mający związków z istniejącym otoczeniem.

Podobnie jak w  innych krajach, również 
i u nas do obiektów i układów zabytkowych 
wprowadzane są współczesne rozwiązania. 
Ostatnio coraz więcej jest takich realizacji. 
W  społeczeństwie są one różnie oceniane, 
pojawiają się wypowiedzi zarówno negatyw-
ne, jak i pozytywne.

Średniowieczny nizinny zamek książąt 
mazowieckich w  Ciechanowie nad rzeką 

7 | Nadbrzeżna zabudowa 
nad kanałem Langerei 
w Brugii z nowym 
budynkiem pośrodku 
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Łydynią wzniesiony został na regularnym 
prostokątnym planie. Z  całości założenia 
zachowały się mury obwodowe z  dwiema 
cylindrycznymi wieżami w  narożach muru 
południowego. Nie zachowały się natomiast 
zabudowania wewnętrznego dziedzińca 
zamkowego. Pierwotnie przy jego północ-
nej ścianie znajdował się jednotraktowy, 
dwukondygnacyjny Dom Duży – Książę-
cy z  pomieszczeniami reprezentacyjnymi 
i  mieszkalnymi. Po jego przeciwnej stronie, 
przy murze południowym znajdowały się też 
jednotraktowe zabudowania gospodarcze. 
Oba budynki w końcu XVIII w. decyzją za-
borczych władz pruskich zostały rozebrane 
i odtąd dziedziniec pozostawał pusty. 

W ostatnim czasie podjęte zostały ini-
cjatywy w  kierunku ożywienia wewnętrz-
nej przestrzeni zamkowej. Rozważana więc 
była sprawa wzniesienia nowych obiektów 
w  miejscach poprzednio istniejących. Pod-
stawową przeszkodą w odtwarzaniu dawnej 
zabudowy był brak zachowanych materia-
łów inwentaryzacyjnych i ikonograficznych. 
Mimo tego podjęto jednak działania w celu 

zlecenia opracowania projektowego rewi-
talizacji dziedzińca zamkowego. W  wyniku 
ogłoszonego konkursu wybrano opraco-
wanie architekta Marka Kleczkowskiego. 
Przedstawione przez niego propozycje pro-
jektowe spotkały się z głosami sprzeciwu ze 
strony różnych środowisk. Krytykowano 
zwłaszcza rozwiązanie w  postaci szklonej 
ściany czołowej budynku w miejscu dawnych 
zabudowań gospodarczych. Nie zatrzyma-
ło to jednak podjętego procesu realizacji 
obiektu, który stanowił pierwszy etap przed-
sięwzięcia inwestycyjnego rewitalizacji zało-
żenia zamkowego. Oceniając obecnie zakoń-
czoną teraz nową realizację można stwier-
dzić, że zapewniła ona tak potrzebną obsługę 
zwiedzających. Przyczyniła się również do 
edukacji historycznej grup dzieci i młodzie-
ży, prowadzonej za pomocą współczesnych 
środków przekazu.

W niedalekiej od Ciechanowa Opino-
górze Krasińskich w ostatnich latach znacz-
nie poszerzony został program dla zwie-
dzających z  jednoczesnym podwyższeniem 
standardów obsługi. W 2008 r. zakończono 
budowę nowego dworu, zrealizowanego na 
podstawie nagrodzonego projektu w  kon-
kursie z  1908  r. (zob. „Spotkania z  Zabyt-
kami”, nr 11, 2008). Zorganizowana w nim 
teraz ekspozycja muzealna obrazująca epokę 
romantyzmu bardzo wzbogaciła ekspozycję 
w  głównym obiekcie całego zespołu, jakim 
jest Zameczek. Uzupełnieniem muzealnego 
programu jest także ekspozycja w  dawnej 
oficynie. Najnowszym obiektem w  zespole 
jest odtworzony budynek Oranżerii, prze-
kazany do użytku w 2014 r. Zaprojektowany 
został na podstawie zachowanej częściowo 
dokumentacji z  XIX  w. oraz badań pozo-
stałości obiektu w  podziemiu. Nową Oran-
żerię przeznaczono na salę koncertową, 
przystosowaną też do spektakli teatralnych, 
z zapleczem i  salą konsumpcyjną. Bryła bu-
dynku wyraźnie została zróżnicowana na 
partię historyczną z neogotyckim wystrojem 
w jasnej kolorystyce i dwa nowe przeszklone 
pawilony w  zielonej gamie. Całość kompo-
zycji uzupełnia odpowiednio ukształtowany 
teren z fontanną, odtworzoną na podstawie 
przekazu z  XIX  w. Dawny zespół budyn-
ków folwarcznych przekształcony został 
na cele związane z  obsługą zwiedzających. 
Jest też tu ekspozycja dawnych pojazdów. 
Dopełnieniem obsługi są również lokale 

8 | Pomnik Adama 
Mickiewicza  na tle nowego 
budynku bankowego 
we Lwowie 
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gastronomiczne zlokalizowane na terenie ze-
społu muzealnego.

Bardzo kontrowersyjną inwestycją zre-
alizowaną ostatnio w Gdańsku była budowa 
Teatru Szekspirowskiego, zlokalizowanego 
wzdłuż murów obronnych Głównego Mia-
sta. Przedstawiona propozycja projektowa 
tego obiektu spotkała się z  licznymi gło-
sami sprzeciwu. Zwracano uwagę na brak 

przekazów dotyczących istnienia dawniej 
tego typu teatru w  Gdańsku. W  miejscu 
obecnej inwestycji znajdowała się natomiast 
Szkoła Fechtunku. Jeżeli więc jakieś spekta-
kle teatralne w  niej się odbywały, to miały 
one wyłącznie charakter okresowy. Wszystkie 
te opinie i zastrzeżenia nie zatrzymały proce-
su inwestycyjnego. Ogłoszony został kon-
kurs na wybór projektu teatru. W rezultacie 

9 | Nowa realizacja 
na terenie dziedzińca 
zamkowego w Ciechanowie 
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jednak został on unieważniony, a inwestor 
zdecydował się na skierowanie do realizacji 
pracy uczestnika tego konkursu, włoskiego 
architekta Renato Rizziego. W  konkursie  
jego opracowanie projektowe zostało odrzu-
cone z powodu przekroczenia granic zadane-
go terenu pod budowę, co teraz jest widocz-
ne w  rozmiarach zrealizowanego obiektu. 
Gotowy budynek teatru oddany do użytku 
w 2014 r. reprezentuje indywidualne twórcze 
podejście zagranicznego projektanta, znane-
go z realizacji w innych krajach. W środowi-
sku zawodowym architektów, popierających 
współczesne rozwiązania, obiekt przyjmo-
wany jest raczej pozytywnie. W szerszym zaś 
odbiorze opinie dotyczące zamkniętego z ze-
wnątrz kompleksu, w ciemnej ceglanej kolo-
rystyce, są, jak zwykle, podzielone.

W Warszawie, w najważniejszym miejscu 
stolicy, jakim jest Plac Zamkowy, zrealizowa-
ny został niedawno budynek biurowy z loka-
lami usługowymi w parterze. W ten sposób 
wypełniono zabudową kwartał między pla-
cem oraz ulicami Senatorską i Miodową, po-
przednio użytkowany jako parking, a przed 
1945 r. wypełniony zabudową kamieniczną. 
Projekt nowego obiektu, ujawniony opinii 
publicznej już po wydaniu pozwolenia na 
budowę, wzbudził ogromne zaniepokojenie, 

a także był przedmiotem krytycznych ocen. 
Nie zatrzymało to jednak rozpoczętej bu-
dowy, którą zakończono w  2015  r. Nowy 
budynek położony jest w  bezpośrednim 
sąsiedztwie kamienicy Johna, zamykającej 
zabudowę między Krakowskim Przedmie-
ściem i ul. Senatorską. Kamienica z mansar-
dowym dachem, po wojnie zrekonstruowana 
w rokokowym wystroju na podstawie obrazu 
Canaletta, stała się symbolicznym obiektem 
w  otoczeniu Placu Zamkowego. Nowa re-
alizacja obok niej z wysokim uproszczonym 
dachem stanowi zbyt podobne zestawienie. 
Gdyby powstał budynek ukształtowany we 
współczesnej architekturze, ale zrównany 
wysokościowo z ciągiem zabudowy ul. Pod-
wale, nie zakłóciłby dominującego charakte-
ru kamienicy Johna.

W najbliższej przyszłości w zabytkowych 
układach w dalszym ciągu będą realizowane 
nowe inwestycje. Architekci zaś dążyć będą, 
jak zawsze, do przedstawiania własnych wi-
zji. Powinny one jednak być spójne z istnie-
jącym otoczeniem, głównie pod względem 
zachowania gabarytów wysokościowych 
i  skromności w  nowym wystroju, łącznie 
z kolorystyką.

Stanisław Grzelachowski

10 | Nowy budynek 
biurowy z usługami 
przy Placu Zamkowym 
w Warszawie, z lewej strony 
kamienica Johna 

(zdjęcia: 4-10 − Stanisław 
Grzelachowski)
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W przedsionku kościoła Narodzenia NMP 
w  Krzeszowie nad Sanem (woj. podkar-
packie) znajduje się dużych rozmiarów 
(150 x 100 cm) obraz ukrzyżowanej ko-

biety. Ukazane na nim hieratycznie zawisłe na krzyżu cia-
ło niewiasty nie wyraża cierpienia. Ubrana jest ona w dłu-
gą, przepasaną czerwoną suknię, uszytą z tkaniny o rzucie 
z białych kwiatów, zakończoną szeroką lamówką. Ujęte ja-
śniejszymi falbanami rękawy sukni sięgają za łokcie, a ra-
miona okrywa biała wzorzysta chusta, o końcach skrzyżo-
wanych na klatce piersiowej. Głowę męczennicy wieńczy 
zamknięta korona. Kobieta ma pucołowatą twarz, malo-
waną dosyć schematycznie – podobnie jak związane sznu-
rami w  nadgarstkach ręce i  stopy. Pewnej delikatności jej 
zastygłej twarzy nadają sięgające ramion kasztanowe pu-
kle włosów. Z  lewej stopy kobiety zsunął się pantofelek. 
Wzorzyste części garderoby, np. kołnierz z dwoma rzędami 
szlaczków, sugerują, że autor obrazu mógł czerpać inspira-
cję z ubiorów ludowych tych terenów.

Klęczący obok młodzieniec namalowany jest w mniej-
szej skali, ubrany w spodnie, jednorzędowy kaftan i płaszcz. 
Na szyi ma zawiązaną białą chustkę. Spogląda na kobietę. 
Adoruje ją, przygrywając na skrzypcach.

Ten namalowany na płótnie obraz, później przema-
lowany, pierwotnie był jeszcze większy. Sugeruje to ucię-
ty, sporządzony po prawej stronie napis: „S. YILIESFO 
[…]”, z  ostatnimi literami zakrytymi współczesną drew-
nianą ramą. Ponadto obraz ten powstał na zszytym z czte-
rech kawałków płótnie (miejsca szycia są widoczne m.in. 
w dolnej części – wszerz i wzdłuż wizerunku). Możliwe, że 
w XIX w. przeznaczony był do jednej z pobliskich kapli-
czek, a w XX w. został przeniesiony do kościoła. 

Obraz przedstawia kobietę o  imieniu Wilgefortis. 
Opracowania genezy ikonografii tego przedstawienia 
w  polskiej historii sztuki podjął się jako pierwszy Stani-
sław Tomkowicz w  1913  r. (Legendarna św. Wilgefortis, 
„Rocznik Krakowski”, T. XV, 1913, s.  1-21). Jego uwagę 

Przedstawienie 
św. Wilgefortis 
w Krzeszowie nad Sanem

Z warsztatu historyka sztuki

........................................................................................................................... 
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zwrócił rozpowszechniony wizerunek w  Polsce, uznawa-
ny za przedstawienie mitycznej męczennicy z kościoła św. 
Salwatora w  Krakowie, pochodzący z  pierwszej połowy 
XVI w. Tomkowicz, analizując kształtujące się od czasów 
średniowiecza do XIX  w. transformacje legend, doszedł 
jednak do wniosku, że inspiracją dla tego przedstawienia 
była figura Chrystusa Ukrzyżowanego (o czym ma świad-
czyć m.in. tabliczka „INRI” zawieszona na krzyżu) z Lukki 
w  Toskanii. Również badacze niemieccy (z  Niemiec do-
tarł do nas kult świętej) genezy wizerunku dopatrują się 
w  pokrewieństwie z  krucyfiksem z  Lukki (por. Gustaw 
Schnürer, Joseph M. Ritz, Sankt Kümmernis und Volto 
Santo, Düsseldorf 1934). Według legendy autorem rzeźby, 
której losy stały się inspiracją dla utworzenia podań o ko-
biecie ukrzyżowanej, był Nikodem – świadek ukrzyżowa-
nia Jezusa Chrystusa. Czyniło to wizerunek szczególnie 

wiarygodnym. W  czasach obrazoburczego zakazu przed-
stawiania i niszczenia świętych podobizn uznawana za cu-
downą rzeźba Ukrzyżowanego została ukryta na terenie 
dawnego Cesarstwa Wschodniego. Dzięki nadprzyrodzo-
nej mocy krzyż przypłynął stamtąd w  łodzi bez sternika 
i  załogi do małego portu w  Luni (we wschodniej części 
Zatoki Genueńskiej). Następnie dostał się do rąk biskupa 
Jana z Lukki, któremu we śnie objawione zostało powoła-
nie do zaopiekowania się skarbem. W  1070  r. odbyła się 
uroczysta procesja, w  której wprowadzono krucyfiks do 
katedry w  Lukce. Od tego czasu kult wizerunku wzmógł 
się. Pielgrzymujący mogli zaopatrzyć się na miejscu w ry-
cinę ukazującą krucyfiks, ale owe rozprowadzane po całej 
Europie przedstawienia coraz bardziej różniły się od ory-
ginału (znajdująca się tam obecnie rzeźba jest jego kopią 
z XII lub XIII w.). Wraz z kultem rozprzestrzeniała się też 
legenda i coraz częściej stanowiła ona kompilację żywotów 
różnych świętych. 

Legenda o  ukrzyżowanej kobiecie brzmi następująco: 
Wilgefortis żyła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, po-
chodziła ze Szkocji, Włoch lub Portugalii. Miała być oku-
pem swego ojca – króla Luzytanii dla króla Sycylii za opusz-
czenie tego terenu wraz ze swym wojskiem. Obydwaj męż-
czyźni byli poganami, wobec czego bogobojna córka odmó-
wiła zamążpójścia. Zamknięta w lochu przez ojca do czasu 
aż zmieni zdanie, prosiła Boga, by obronił ją przed pogani-
nem. W ciemnościach urosła jej broda, co uchroniło ją od 
małżeństwa. Wkrótce ojciec ukrzyżował córkę za karę.

Legendarna jest też postać grajka klęczącego przy 
ukrzyżowanej. Zdarzenie dotyczy czasów, kiedy kult 
św. Wilgefortis był już upowszechniony (XV-XVI w.). We-
dług legendy przed rzeźbą skutecznie modlił się pewnego 
razu grajek, prosząc o  ułaskawienie od niesprawiedliwej 
kary śmierci. Taka scena została przedstawiona w krakow-
skim kościele oraz w Krzeszowie: obok ukrzyżowanej po-
staci w  jednym złocistym trzewiku klęczy mały człowie-
czek, przygrywający na skrzypcach. 

W historii sztuki polskiej wizerunków ukazujących 
ukrzyżowaną kobietę można odnaleźć o wiele więcej. 
Za najstarszy wizerunek św. Wilgefortis w Polsce uznaje 
się przedstawienie z ołtarza św. Wilgefortis w kolegiacie 
w Pułtusku, obraz namalowany przed 1729 r. Wizerunek 
ten ufundował biskup płocki Andrzej Stanisław Załuski. 
Niewiele młodszy jest obraz z kościoła potrynitarskiego 
w Beresteczku (1743 r.), wzmiankowany przez Franciszka 
Chłapowskiego w 1900 r. w Sprawozdaniach Komisji do 
Badania Historii Sztuki w Polsce (t. VI, z. II i III, s. LXI), 
przeznaczony w tym czasie do zbiorów Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk w Poznaniu. Obydwa obrazy powstały, gdy św. 
Wilgefortis figurowała (od 1586 r.) w oficjalnym wykazie 
świętych Kościoła katolickiego (Martyrologium Roma-
num). Jej kult zanikał od połowy XIX w., ale zdesakrali-
zował ją dopiero w 1969 r. papież Paweł VI, wykreślając 
z Martyrologium. Uznano, że taka postać nigdy nie istniała.

2 | Św. Wilgefortis na obrazie ołtarzowym w kościele św. Salwatora 
w Krakowie

...........................................................................................................................
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Najpopularniejszym przedstawieniem Wilgefortis 
w  Polsce jest scena z  Wambierzyc. W  stacji nr 57 ukaza-
no kobietę na krzyżu. Ma piękną twarz, jest ubrana w szla-
checką suknię, jej skronie wieńczy korona. 

Na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej, do której 
należy parafia w Krzeszowie, był jeszcze jeden obraz ukrzy-
żowanej. Stanowił on własność parafii św. Bartłomieja 
w Goraju. Na znanym z fotografii obrazie widzimy ukrzy-
żowaną, urodziwą niewiastę, ubraną w  prostą, eleganc-
ką suknię. Jej skronie wieńczy korona, a głowę rozświetla 
nimb. Ze stopy wysuwa się jeden trzewik. Przed krzyżem 
klęczy znany już grajek. Napis u dołu obrazu brzmi: „Świę-
ta Wilgeforta Królewna Patronka Sierot i w wszelkim smut-
ku Zostaiących  r. 1838”. Ten niewielkich rozmiarów, ma-
lowany farbami olejnymi na płótnie obraz kilkanaście lat 
temu był przechowywany na plebanii parafii. W  1998  r. 
został poddany konserwacji, ale nie wiadomo, gdzie się 
obecnie znajduje. Zachowała się tylko czarno-biała foto-
grafia obrazu. 

Osobliwość ikonografii św. Wilgefortis, będąca nadin-
terpretacją kultu Chrystusa Ukrzyżowanego, przeistoczo-
nego w wierzeniach ludowych w ciągu setek lat w legendę 
o  ukrzyżowanej kobiecie, wydaje się warta całościowego 
opracowania. 

Agnieszka Szykuła-Żygawska

3 | Chrystus Ukrzyżowany, tzw. Volto Santo z katedry w Lukce 

4 | Św. Wilgefortis, stacja 57 w Wambierzycach 

5 | Nieodnaleziony obraz św. Wilgefortis z parafii św. Bartłomieja w Goraju

(zdjęcia: 1, 2 – Agnieszka Szykuła-Żygawska, 5 – Stanisław Orłowski)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

MENTEM MORTALIA TANGUNT” 
(I rzeczy płaczą łzami, a choć umar-
łe, chwytają za serce), ilustrującą 
romantyczną koncepcję zbiorów. 
Obiekty, które weszły w skład kolek-
cji Domu Gotyckiego, pozyskiwa-
ne były z  darów, a także z  licznych 
podróży Izabeli i  Adama Kazimie-
rza Czartoryskich, m.in. po Anglii, 
Szkocji i Szwajcarii. Księżna umieści-
ła w nim arcydzieła malarstwa euro-
pejskiego, spośród których możemy 
wymienić m.in. „Damę z  gronosta-
jem” Leonarda da Vinci, „Krajo-
braz z miłosiernym Samarytaninem” 
Rembrandta, jak również współcze-
śnie zaginiony „Portret młodzieńca” 

Rafaela. Charakterystyczną grupę 
tych zbiorów stanowiły również pa-
miątki o  sentymentalnym wymiarze, 
m.in. pukle włosów Marii Stuart, 
puszka z  prochami Cyda i  Chime-
ny, szczątki Abelarda i  Heloizy oraz 
kamień z grobu Romea i Julii. Szcze-
gólne miejsce poświęcono pamiąt-
kom związanym z  literaturą polską 
i  europejską. Oprócz portretów po-
etów i  pisarzy w  Domu Gotyckim 
umieszczono pamiątki związane 
z  ich postaciami, m.in. krzesło Wil-
liama Szekspira czy szkatułkę z  pa-
miątkami po Janie Jakubie Rousse-
au. Zbiorów „wszechnarodowości” 
dopełniła także kolekcja polskich 

Pamiętny i chlubny 
rok 1809

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

Rok 1809 zapisał się szcze-
gólnie w  dziejach narodu 
polskiego. Wojna polsko-
-austriacka sprawiła, że do 

ziem Księstwa Warszawskiego przy-
łączono część Galicji. Wojska polskie 
pod dowództwem księcia Józefa Po-
niatowskiego podjęły działania mili-
tarne, wyzwalając Lublin, Sandomierz 
i  Lwów, a zwycięskie kampanie dały 
nadzieję Polakom na wskrzeszenie 
państwa polskiego.

Rok ten był szczególnie świętowa-
ny w  puławskiej rezydencji księstwa 
Izabeli i Adama Kazimierza Czartory-
skich. Księżna Izabela połączyła powi-
tanie zwycięskich wojsk polskich Księ-
stwa Warszawskiego z  symbolicznym 
otwarciem drugiego budynku muze-
alnego, Domu Gotyckiego. Według 
słów samej fundatorki, był on poświę-
cony „pomnikom wszystkich krajów 
i wszystkich narodów, osobliwie osobom 
znakomitszym, które te kraje wsławi-
ły” (I. Czartoryska, Katalog pamiątek 
złożonych w  Domu Gotyckim w  Puła-
wach, BCz Rkps 2917 II, t. I, s. 1). 

Budynek został przebudowany 
z  dawnego barokowego pawilonu 
ogrodowego, a realizację przedsię-
wzięcia powierzono Christianowi 
Piotrowi Aignerowi. Całość przybra-
ła dość nietypowy kształt. Zewnętrz-
ne ściany ozdobiono przywiezionymi 
z  najprzeróżniejszych miejsc lapida-
riami, a wnętrze podzielono na kilka 
pomieszczeń, spośród których mo-
żemy wymienić m.in. salę „Pod Her-
bami”, „Pokój Zielony” oraz gabinet 
zwany „Malinowym”. Nad wejściem 
do budynku umieszczono inskryp-
cję zaczerpniętą z  Eneidy Wergiliu-
sza: „SUNT LACRIMAE RERUM ET 

1 | Autor anonimowy, „Hołd żołnierzy dla Izabeli Czartoryskiej” (alegoria wydarzeń z 1809 r. 
w Puławach, zwana też „Składanie kul inwalidzkich pod pomnikiem w Puławach” bądź 
„Żołnierze polscy w Puławach w 1809 r.”), 1809, pędzel w tonie czarnym i szarym, lawowanie, 
wym. 48,9 x 52,5 cm (w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Książąt Czartoryskich)

......................................................................................................................................................................
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(I. Czartoryska, Poczet pamiątek za-
chowanych w  Domu Gotyckim w  Pu-
ławach, Warszawa 1828, s. 2). 

Wśród relacji pamiętnikarskich 
z 1809 r. pojawiają się wzmianki doty-
czące wmurowania w ścianę nazwaną 
ścianą Kościuszki pamiątek poświę-
conych walkom o  wolność narodu 

polskiego. Były to m.in. kule spod Ra-
szyna, Zamościa, Wilanowa, Sando-
mierza i Smoleńska. Na ścianie zawisł 
zaś napis: „OBY ODTĄD ZWYCIĘZ-
TWA NASZE ZATRZEĆ MOGŁY / 
PAMIĘĆ KLĘSK DOZNANYCH”. 

Należy podkreślić, że w  1809  r. 
zwycięskie wojska oglądały budynek 

pamiątek, gdyż jak twierdziła sama 
Czartoryska: „długo jednak w Domu 
Gotyckim upatrywano jakąś niezu-
pełność, jakiś ważny niedostatek. […] 
Dlatego też nie sama Świątynia staro-
żytności nasze zawiera. Znaczną część 
umieszczono w Domu Gotyckim i we-
wnątrz i  na zewnętrznych ścianach” 

2 | 3 | Klementyna 
Narbutt, 
„Dom Gotycki 
w Puławach”, 1846- 
-1855, akwarela 
ze sztambucha 
Pobożne pamiątki 
autorstwa Teresy 
i Klementyny 
Narbutt (w zbiorach 
Muzeum 
Czartoryskich 
w Puławach) (2) 
oraz Dom Gotycki 
w Puławach, stan 
obecny (3)

2
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z tego okresu na szczególną uwagę za-
sługują wspomnienia Leona Potockie-
go, uczestnika ówczesnych wydarzeń. 
Według jego słów mieszkańcy nadwi-
ślańskiej rezydencji przeszli w  uroczy-
stym pochodzie do Świątyni Sybilli, 
niosąc ze sobą memorabilia po królach, 
wodzach i  hetmanach. Zbiory puław-
skie zostały zaprezentowane szerszemu 
gronu odbiorców, a dla wojska polskie-
go księżna założyła pamiątkową księgę, 
do której podpisy złożyli uczestniczący 
w  tych uroczystościach generałowie 
i oficerowie. Powstał wówczas symbo-
liczny utwór powitalny, pióra Czar-
toryskiej, zatytułowany Do Wojska 
Polskiego, opublikowany później w do-
datku do „Gazety Korespondenta War-
szawskiego i  Zagranicznego” (nr  59 
z dnia 25 lipca 1809 r., s. 857-858).

Przebywający w  Puławach żołnie-
rze mogli również liczyć na pomoc 
medyczną. W  tym celu w  oranżerii 

oraz bocznych pawilonach pałacu 
zorganizowano lazaret, gdzie księż-
na osobiście opiekowała się rannymi. 
W  dowód wdzięczności wyleczeni 
żołnierze przysłali do Puław symbo-
liczny rysunek, obrazujący składanie 
kul inwalidzkich w  ogrodzie puław-
skim. Księżna rysunek ten opatrzyła 
stosownym komentarzem: „W roku 
1809 przywieziono do Puław stu kilku-
dziesięciu oficerów i  żołnierzy rannych 
z  pod Sandomirza. Byłam tak szczę-
śliwa, że za staraniem pana [Karola] 
Khittla, doktora naszego, i przy wygo-
dach, jakie tylko mogłam im ofiarować, 
wszyscy, oprócz dwóch wykurowani zo-
stali. Wkrótce potem przysłali mi ten 
rysunek, który składam w  Sybilli, jako 
składkę i  nader pochlebną pamiątkę. 
Elżbieta Czartoryska” (za: Z. Żygulski 
jun., Dzieje zbiorów puławskich. Świą-
tynia Sybilli i  Dom Gotycki w  Puła-
wach, Kraków 1962, s. 230).

tylko z  zewnątrz. Oficjalne otwarcie 
Domu Gotyckiego odbyło się dopie-
ro 25 marca 1811  r. i  było połączone 
ze świętem imienin Marii Wirtem-
berskiej. Pobyt wojsk polskich w  Pu-
ławach stał się również pretekstem do 
zaprezentowania pamiątek narodo-
wych, zgromadzonych w  Świątyni Sy-
billi. Program, jaki założyła wówczas 
księżna Izabela, powiązany był ściśle ze 
wzbudzeniem w narodzie polskim eto-
su patriotyzmu, odwołującego się do 
chlubnej przeszłości ojczyzny. Wojska 
polskie uosabiały bowiem postać nie-
złomnego króla Jana III Sobieskiego. 
Wśród przekazów pamiętnikarskich 

4 | Dom Gotycki, widok od strony południowo- 
-wschodniej 

(ilustracje: 1 – MNK; 2 – Muzeum Czartoryskich 
w Puławach; 3, 4 – fot. Grażyna Bartnik)

...............................................................................
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księżnej Izabeli Czartoryskiej”. Przy-
padająca w  tym roku 210. rocznica 
symbolicznego otwarcia Domu Go-
tyckiego stała się pretekstem do przy-
pomnienia postaci księżnej Izabeli 
z  Flemmingów Czartoryskiej, twór-
czyni pierwszego polskiego muzeum, 
pisarki, pasjonatki ogrodów angiel-
skich, ale przede wszystkim patriot-
ki. 29 czerwca br. zorganizowana zo-
stanie konferencja naukowa: „Izabela 
Czartoryska – dux femina facti”, pod-
czas której wybitni badacze XVIII 
i  XIX  w. zaprezentują referaty po-
święcone wielokulturowej działalno-
ści księżnej Izabeli Czartoryskiej. Na 
zakończenie konferencji uczestnicy 
obejrzą przygotowany przez Funda-
cję Wincentego i  Franciszka Lesslów 
spektakl Pielgrzym z Dobromila.

Z kolei 30 czerwca muzeum za-
prasza na rekonstrukcję historycz-
ną, zatytułowaną „Pamiętny i  chlub-
ny Rok 1809”. Tego dnia miesz-
kańcy Puław wspólnie z  grupami 

rekonstrukcyjnymi przejdą w uroczy-
stym pochodzie do Świątyni Sybilli. 
Ponadto we wnętrzach pałacowych 
Muzeum Czartoryskich w  Puławach 
zostaną zaprezentowane obrazy: 
„Portret Izabeli Czartoryskiej” pędz-
la Alexandra Roslina oraz „Venus 
Victrix” autorstwa Michele Tosinie-
go, który pierwotnie wisiał w  Domu 
Gotyckim; oba dzieła wypożyczono 
z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Zaprezentowana zostanie rów-
nież oryginalna księga pamiątkowa 
ze Świątyni Sybilli, do której swoje 
podpisy w  latach 1809-1823 złoży-
li uczestnicy pochodu z  1809  r. oraz 
przedstawiciele wojska polskiego. 
Zwieńczeniem wydarzenia będzie de-
dykowany księżnej Izabeli Czartory-
skiej uroczysty koncert Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego, zatytułowany „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”.

Grażyna Bartnik

Ponowne uroczystości wojskowe 
odbyły się w listopadzie i połączone były 
z imieninami księżnej Czartoryskiej, 
obchodzonymi 17 listopada, w dniu św. 
Elżbiety Węgierskiej, patronki dzieł mi-
łosierdzia i zgromadzeń dobroczynnych 
oraz zakonnych. W  puławskiej rezy-
dencji pojawił się wówczas gen. Michał 
Sokolnicki z  żołnierzami oraz batalion 
Konstantego Czartoryskiego. Wizyta 
stała się pretekstem do podziękowań za 
niesioną pomoc i opiekę. Dziedziniec 
pałacowy zamienił się w teatr iluminacji 
i armatnich salw. Pobyt wojsk wiązał się 
również ze zwiedzaniem „kościoła Sybil-
li, składu najpiękniejszych starożytności 
kraju”, a ówczesne gazety informowały, 
że fundatorka muzeum „była tłuma-
czem każdej szczególnej starożytności 
wsławionych Polaków” („Gazeta Kore-
spondenta Warszawskiego i  Zagranicz-
nego”, nr 99 z dnia 12 grudnia 1809 r., 
s. 1533).

Rok 2019 Muzeum Czartory-
skich w  Puławach ogłosiło „Rokiem 

W 2016 r. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zapoczątkował wy-
dawanie książek z serii Kultura Artystyczna publikacją autorstwa Jana 

Wiktora Sienkiewicza Artyści Andersa. Continuitá e novitá. Kolejna książka 
z tego cyklu ukazała się w 2018 r., a jej autorką jest Teresa Grzybkowska, 
historyk sztuki, badaczka malarstwa polskiego i europejskiego XVI-XXI w., 
dawnej sztuki gdańskiej, początków muzealnictwa i histo-
rii ogrodów. 

Publikacja zatytułowana Kobieta wodzem chwaleb-
nego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów 
i ogrodów filozoficznych jest przedstawieniem osiągnięć  
legendarnych już dziś postaci, jak Helena z Przezdziec-
kich Radziwiłłowa, Izabela z Flemmingów Czartoryska, 
Elżbieta z Czartoryskich Lubomirska, Aleksandra z Lubo-
mirskich Potocka, czyli założycielek pierwszych polskich 
muzeów.

Teresa Grzybkowska, jako spadkobierczyni pionierskich 
badań nad muzealnictwem zmarłego niedawno Zdzisława 
Żygulskiego jun. (jak podkreśla autorka, książka powstała 
z inspiracji rozmowami z nim), rozszerza obszar swoich 
zainteresowań o mało dotychczas rozpoznane w historio-
grafii polskiej zagadnienie ogrodów filozoficznych. Analizę 
obu tematów: muzeów i ogrodów filozoficznych wkompo-

nowuje w artystyczny, społeczny, polityczny krajobraz Polski schyłku XVIII 
i pierwszej połowy XIX w. 

Polskie twórczynie muzeów należały do najbardziej wpływowej warstwy spo-
łecznej, arystokratycznej wspólnoty europejskiej. Przedstawicielki rodów Radzi-
wiłłów, Czartoryskich, Lubomirskich, Działyńskich wyróżniały się wykształceniem 

i obyciem, a także dysponowały znacznymi środkami finanso-
wymi. Arkadia, Zofiówka, Powązki, Puławy, Łańcut, Wilanów 
czy Gołuchów pod wpływem tych silnych indywidualności wy-
rosły na ważne centra kulturalne i cywilizacyjne. 

Muzea zakładane przez słynne kobiety były nie tylko miej-
scami gromadzenia kolekcji, ale też źródłem inspiracji, wol-
nomularskich wtajemniczeń, edukacji, miały również cenne 
zaplecza biblioteczne. Ich usytuowanie w ogrodach sprzyjało 
zwiedzaniu w ramach spokojnej kontemplacji, egzystencjalnej 
refleksji. Muzea te, odbierane jako świątynie sztuki, otworzyły 
drogę do powstania polskiego muzeum narodowego.

Książkę ilustrują liczne fotografie ze zbiorów muzeów 
polskich (przede wszystkim narodowych) i zagranicznych 
(w tym m.in. z British Museum, Muzeum Kapitolińskiego, 
Landesmuseum Zürich, Kunsthistorisches Museum). W ob-
szernej bibliografii wykazano ponad 400 pozycji, a w indek-
sie osób znajduje się ponad 800 powołań. 

Spotkanie z książką

WKŁAD	POLEK	W	KULTURĘ	OŚWIECENIA

Muzeum Czartoryskich w Puławach jest młodą placówką, ale z ponad dwustuletnią tradycją. To tu w 1801 r. 
księżna Izabela Czartoryska otworzyła podwoje Świątyni Sybilli, która stała się pierwszym polskim muzeum 
narodowym. Siedzibą muzeum jest pałac Czartoryskich w Puławach (ul. Czartoryskich 8), którego właścicielem, 
wraz z otaczającym rezydencję kompleksem pałacowo-parkowym, jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. 
Od 2017 r. Muzeum Czartoryskich w Puławach stało się samodzielną placówką podległą Miastu Puławy.
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W 1785  r. kolejnym posiadaczem 
Wadowa został Andrzej Badurski, za-
łożyciel pierwszej kliniki krakowskie-
go szpitala św. Łazarza oraz miejskich 
wodociągów. Po nim wieś przejął An-
toni Szaster, lekarz i  senator. Po jego 
śmierci Wadów odziedziczył jego syn, 
Antoni Michał Szaster. W  posiada-
niu tej rodziny wieś pozostawała do 
1856  r., do śmierci Anny Różyckiej, 
ostatniej potomkini rodu. Następnym 
właścicielem Wadowa był poeta i lite-
rat Franciszek Wężyk. Po jego śmierci 
wieś przejęła bratanica poety, Helena. 
Wniosła ona Wadów jako posag, po-
ślubiając Józefa Badeniego. W 1874 r. 
Badeniowie wybudowali w  Wadowie 
murowany dwór, którego projektan-
tem był Antoni Łuszczkiewicz. Bu-
dowla powstała najprawdopodobniej 
na fundamentach wcześniejszego 
dworu. Świadczy o  tym zachowana 

część piwnic, nakryta kolebkowym 
sklepieniem.

Po śmierci Józefa Badeniego wła-
ścicielem Wadowa i  nowego dworu 
został Kazimierz Morawski, filolog 
klasyczny, rektor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, drugi mąż Heleny. Ich syn, 
Kazimierz Michał w 1930 r. sprzedał 
Wadów Zofii Kulinowskiej, która była 
ostatnią prywatną właścicielką dworu. 
Po drugiej wojnie światowej ziemia 
dworska została rozparcelowana na 
mocy dekretu o reformie rolnej, a tzw. 
resztówka Wadów upaństwowiona.

Pierwszy dwór w  Wadowie po-
wstał zapewne jeszcze w  średniowie-
czu. Być może wykorzystując jego 
fundamenty i część piwnic zbudowa-
no wzmiankowany w szesnasto- i sie-
demnastowiecznych zapisach „dwór 
Pod Snopkami”. Wymieniają go in-
wentarze z 1718 i 1726 r. Ten ostatni 

Dwór „z darów bożych”
.........................................................................................................................................

Wadów to dawna pod-
krakowska wieś poło-
żona około 20 km od 
ścisłego centrum Kra-

kowa. Po powstaniu Nowej Huty sta-
ła się jej częścią, a po wchłonięciu No-
wej Huty przez rozrastający się Kra-
ków wieś należy do Dzielnicy XVI 
Wzgórza Krzesławickie.

Pierwsze wzmianki o  wsi pocho-
dzą z 1243 r., kiedy to kasztelan kra-
kowski Jaksa przekazał Wadów bratu 
Markowi. Jako późniejsza wieś szla-
checka miejscowość wiele razy zmie-
niała swoich właścicieli. Od lat czter-
dziestych XV  w. do lat osiemdziesią-
tych XVII  w. właścicielami Wadowa 
byli Mikołaj Lewiński, Mikołaj Jabło-
nowski, Hieronim Ligęza, a w  wieku 
XVIII wieś została własnością rodzi-
ny Koneckich, a potem Stanisława 
Gostkowskiego.

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

1 | Dwór w Wadowie 
od frontu

2 | Fragment portyku 
i boczne wejście

3 | Fragment tylnej 
elewacji

.....................................
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urna, a w niszy powyżej widzimy za-
chowany do dziś posąg Najświętszej 
Marii Panny. 

Dwór stał w  parku, gdzie znajdo-
wał się kort tenisowy, ławki do odpo-
czynku, kopiec widokowy, spacerowe 
alejki i  kwiatowe rabaty. Rosły też 
egzotyczne gatunki drzew, m.in. tu-
lipanowce. Dworski park otoczony 
był murem i żywopłotem z głogu, a na 

południowej ścianie dworu rósł wino-
bluszcz. Przy położonych w  pewnej 
odległości od dworu zabudowaniach 
folwarcznych znajdowały się dwa sta-
wy (nie istnieją obecnie).

Dwór po upaństwowieniu zo-
stał zdewastowany, a jego wyposaże-
nie rozszabrowane. Jego rewaloryza-
cję rozpoczęto w  latach pięćdziesią-
tych XX  w. W  wyremontowanym 

informuje, iż przy dworze znajdował 
się sad i  dwa ogrody. Zapisy z  roku 
1848 i  1886 mówią o  dworze muro-
wanym, znajdującym się w południo-
wej części założenia parkowego. Za-
budowania folwarczne znajdowały się 
od strony zachodniej i północnej.

Nowy dwór, zbudowany w 1874 r., 
jest budowlą w  stylu neorenesanso-
wym. Wykonano go z kamienia (pod-
murówka, część fundamentów) oraz 
cegły. Ceglane ściany zostały pokryte 
tynkiem. Więźba dachowa jest drew-
niana, kryta blachą. Budynek składa 
się z  trzech różnych części, powstał 
na planie asymetrycznym i ma cztery 
wejścia. Wejście główne, prowadzące 
przez portyk wsparty na czterech to-
skańskich kapitelach, znajduje się od 
strony północnej. Na portyku ozdo-
bionym dekoracją z  wici akantowej 
umieszczone są herby właścicieli: 
Wężyk i Bończa (herb Badenich). Po-
wyżej znajduje się napis „Z DARÓW 
BOŻYCH”. W elewacji południowej 
umieszczone są jedna nad drugą dwie 
prostokątne, zwieńczone półkoliście, 
niezbyt szerokie nisze. W niszy dol-
nej, znajdującej się mniej więcej na 
wysokości parteru, do niedawna stała 
wzorowana na antycznej kamienna 

2

3
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Starania o zwrot nieruchomości trwa-
ły kilka lat. Właściciele planowa-
li utworzenie we dworze lokalnego 
ośrodka kultury, ewentualnie małe-
go muzeum. Podobno rozpatrywano 
też przekształcenie dworu na dom 

seniora. Z planów tych nic nie wyszło, 
a pozbawiony gospodarza i  dozoru 
budynek niszczał coraz bardziej. Po-
żar we wnętrzu strawił część dachu, 
zniszczono lub wyszabrowano okna, 
drzwi oraz pozostałe jeszcze elementy 

budynku umieszczono przedszko-
le, mieszkania prywatne, świetlicę 
Związku Młodzieży Polskiej i  szkołę 
podstawową. Świetlicę z  czasem zli-
kwidowano, szkoła przeniosła się do 
innego budynku, a przedszkole funk-
cjonowało do 2003 r.

Lata sześćdziesiąte i  siedemdzie-
siąte XX  w. to czas rozmaitych prze-
budów, doraźnych remontów i zmian 
w  strukturze dworu i  podworskich 
zabudowań. W 1963 r. zlikwidowano 
mur otaczający dworski park oraz ży-
wopłot i  winobluszcz. Zamiast muru 
pojawił się płot z  metalowych szta-
chet, a w  latach siedemdziesiątych 
w południowej części parku urządzo-
no ogródki działkowe Związku Na-
uczycielstwa Polskiego. Funkcjonują 
one do chwili obecnej, liczą około 30 
działek różnej wielkości. Przy oka-
zji działań związanych ze zmianami 
wprowadzanymi w parku wycięto też 
część ozdobnych drzew.

W 1975 r. na mocy decyzji Miej-
skiego Konserwatora Zabytków, ze-
zwalającej na umieszczenie we dwo-
rze przedszkola, rozpoczęto general-
ny remont budynku. Prace trwały do 
1983  r., kiedy to przedszkole rozpo-
częło działalność w specjalnie dla nie-
go odrestaurowanym dworze. 

Od tamtej pory dwór zaczął popa-
dać w ruinę. Jakiś czas po wyprowadz-
ce przedszkola o  dwór upomnieli się 
spadkobiercy ostatniej właścicielki. 

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

4 | Posąg Najświętszej 
Marii Panny w niszy 
w elewacji południowej

5 | Portyk ozdobiony 
dekoracją z wici 
akantowej

6 | Herb właścicieli 
na portyku

(zdjęcia: Andrzej Nazar)

.....................................
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Willa fabrykancka 
Hoffmanna w Witnicy, 
czyli zapomniane 
dzieło Sławomira 
Odrzywolskiego
.........................................................................................................................................

W lubuskich miastach 
i miasteczkach zacho-
wało się wiele fabry-
kanckich willi, będą-

cych echem prosperity przemysłowej 
z  końca XIX i  początku XX  w. Jed-
ne to budowle nawiązujące w  sensie 
architektonicznym do stylistyki re-
nesansu i  klasycyzmu, inne to śmia-
łe w  swym wyrazie dzieła secesji. Jest 
wśród nich jednak budowla wyjątko-
wa, raz przez zastosowanie unikato-
wej tutaj inspiracji włoską architektu-
rą willową, dwa, że jej twórcą był zna-
ny polski architekt i  konserwator za-
bytków Sławomir Odrzywolski z Kra-
kowa. Niestety, dzieło to pozostaje 
obecnie zapomniane, choć realizacja 

„willi Hoffmanna w  Vietz pod Berli-
nem” została spopularyzowana przez 
projektanta na łamach „Czasopisma 
Technicznego”, wydanego w  Krako-
wie w 1882 r. 

Nie wiadomo, w  jaki sposób Sła-
womir Odrzywolski otrzymał zlece-
nie od witnickiego fabrykanta Johan-
na Friedricha Wilhelma Hoffmanna. 
Być może stało się to możliwe dzięki 
współpracy z  berlińskim architektem 
i  urzędnikiem budowlanym Wilhel-
mem Neumannem (1826-1907) przy 
realizacji Poselstwa Wirtemberskiego 

wyposażenia, wyrwano kaloryfery. 
Dwór stał się ruiną, doraźnie zasiedla-
ną przez okolicznych lumpów i  pija-
ków. Podupadł też dworski park, choć 
mniej niż budynek dworu. Być może 
jest to zasługa pozostałej po przed-
szkolu parkowej infrastruktury w po-
staci ławek przy wyasfaltowanych alej-
kach oraz placu zabaw znajdującego 
się obok dworu. Część parku wyko-
rzystuje też pobliska szkoła podstawo-
wa, urządzając tu lekcje wychowania 
fizycznego. Do tego celu służy asfal-
towe boisko i część alejek z zaznaczo-
nym startem i  metą. Zapewne pełnią 
one funkcję bieżni.

W 2016 r. spadkobiercy właściciel-
ki zrezygnowali z roszczeń i przekazali 
dwór wraz z parkiem miastu. Zmiana 
właściciela nie pomogła zabytkowi, 
pomimo iż dwór znajdował się w  re-
jestrze zabytków już w 1998 r. Jak do 
tej pory, nie ma chętnego na zajęcie się 
nim w ramach partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Na doprowadzenie bu-
dynku do stanu używalności potrzeb-
na jest kwota 30 mln zł, a na wstępne 
zabezpieczenie i  rewitalizację parku 
5 mln zł. Aby uchronić dwór przed 
całkowitą ruiną, mieszkańcy Wadowa 
w  czynie społecznym poprawili scho-
dy oraz zamurowali wszystkie drzwi 
i  okna w  budynku. Jak długo potrwa 
taki stan rzeczy – nie wiadomo. Nie 
wiadomo też, co miałyby mieścić 
dworskie pokoje. Rozważane są pomy-
sły na dzienny ośrodek rehabilitacyj-
ny i  ośrodek zdrowia dla okolicznych 
mieszkańców, centrum konferencyjne, 
salę weselną, lokalny ośrodek kultury. 
Wszystko to jest jednak na etapie pla-
nów lub pobożnych życzeń.

Do końca 2018  r. nie znalazł się 
nikt, kto byłby zainteresowany re-
montem, a właściwie odbudową 
dworu. Budynek straszy więc odpa-
dającym ze ścian tynkiem, bazgroła-
mi pseudograficiarzy, zamurowanymi 
oknami i  drzwiami, świecącymi wy-
pełniającą je surową cegłą, a we wnę-
trzu portyku z  głównym wejściem 
starą wersalką, pustymi puszkami, 
papierami, dziurawymi plastikowymi 
torbami i butelkami po tanim winie.

Andrzej Nazar

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

1 | Elewacja frontowa willi w Witnicy, stan 
obecny
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żelaza oberżysta Johann Friedrich 
Wilhelm Hoffmann z Kostrzyna nad 
Odrą założył wytwórnię maszyn. 
Wobec rozwoju przedsiębiorstwa 
i  pomyślnej koniunktury finansowej, 
fabrykant zlecił Sławomirowi Od-
rzywolskiemu wykonanie projektu 
i nadzór nad realizacją willi. Budowla 
została wzniesiona w północnej części 
miejscowości, stanowiącej wówczas 
odrębną osadę o  nazwie Schmelzer 
Vietze. Willa powstała na planie nie-
regularnego wieloboku, jako budow-
la murowana, o  tynkowanych elewa-
cjach, podpiwniczona, parterowa, 

nakryta dachem o  niewielkich spad-
kach. Dominantę budynku stanowi 
przynarożna, piętrowa wieża o półko-
listym zamknięciu od frontu. Elewa-
cje otrzymały starannie opracowane 
otwory okienne oraz drzwiowe, por-
tyk, gzyms koronujący, boniowane 
narożniki, a także dekoracyjne mie-
cze wspierające krokwie pod okapem 
dachu. W  ten oto sposób projektant 
scharakteryzował opracowanie archi-
tektoniczne elewacji: „Wszystkie fasa-
dy są wyprawiane a ozdoby w  oknach 
z gliny palonej lub kamienia sztuczne-
go. Fryz na wieży, w  wysokości gzem-
su głównego całego budynku jak i pola 
ponad oknami sali jadalnej od ogrodu, 
wreszcie pola w  trójkątach łuku wiel-
kiego od przedsionka wypełnione są 
kompozycjami ornamentalnymi i  figu-
ralnymi sposobem zwanym Sgrafitto”. 

Z  kolei, według jego relacji, program 
funkcjonalny willi wyglądał następu-
jąco: „Obejmuje ona 8 ubikacyj miesz-
kalnych i  do przyjęcia dla właściciela, 
oprócz tego dwa pokoje przeznaczone 
są wyłącznie dla zamieszkałych przy 
nim rodziców. W  tem samem piętrze 
umieszczono łazienkę, kuchnię i spiżar-
kę, natomiast pralnia, izba do prasowa-
nia i kilka izb dla służby pomieszczone 
są w  suterenach, gdzie także znajdują 
się piwnice na wszelkie potrzeby go-
spodarskie. W  wieży po nad łazienką 
urządzony jest pokój gościnny”. 

Kompozycja przestrzenna willi 
czytelna jest do dnia dzisiejszego, na-
tomiast wystrój wnętrza, choć zacho-
wany tylko częściowo, świadczy o za-
mierzonym kontraście w stosunku do 
prostej i zarazem wytwornej elewacji, 
bowiem jak pisze architekt, „pokój ja-
dalny i  pokój pana mają boisserie na 
ścianach i  sufity drewniane, boudoir 
i salon mają sufity ozdobione sztukiem, 
malowane i po części złocone”. Po czym 
przyznaje, że „właściciel, fabrykant 
machin, wykonał wszystkie roboty z że-
laza i roboty stolarskie, jak drzwi, okna 
i boisserie na miejscu przez rzemieślni-
ków fabrycznych”. 

Relacja projektanta ujawnia rów-
nież nieznane obecnie zastosowa-
nie wieży. W  jej górnej partii miał 
bowiem znajdować się zbiornik na 
wodę, pompowaną dzięki maszynie 
parowej z fabryki i zaopatrujący poło-
żone przy budynku fontanny. Byłaby 
to więc wieża ciśnień! Warto w  tym 
miejscu zwrócić również uwagę na in-
tencjonalne powiązanie willi z jej oto-
czeniem, obecnie już silnie zatartym. 
Budynek został bowiem umieszczo-
ny pomiędzy zabudowaniami gospo-
darczymi i  fabrycznymi, a od strony 
tylnej sąsiadował z  zaprojektowanym 
przez Odrzywolskiego parkiem krajo-
brazowym, przylegającym do niewiel-
kiego jeziorka. 

O dalszych losach budynku nie-
wiele wiadomo. W  1906  r. właści-
cielem przedsiębiorstwa został Hans 
Hoffmann, a następnie jego syn Wil-
helm Hoffmann. Wobec trudności 
ekonomicznych w  1932  r. przedsię-
biorstwo ogłosiło upadłość, a następ-
nie stało się własnością berlińskiego 

w latach 1873-1874, a także udziało-
wi przy przebudowie dawnego pałacu 
Radziwiłłów na prywatną rezydencję 
Ottona von Bismarcka. Wiadomo 
na pewno tyle, że Odrzywolski zle-
cenie otrzymał w  Berlinie w  1878  r., 
a  po  wykonaniu projektu nadzoro-
wał realizację witnickiej willi w latach 
1879-1882, przy czym w  ostatnim 
etapie prowadzenia prac również ko-
respondencyjnie z  Krakowa. Była to 
jego pierwsza samodzielna realizacja 
architektoniczna, powstała pod wpły-
wem zainteresowań architekturą wło-
ską i  będąca niejako uwieńczeniem 

wspomnianej podróży studialnej, 
która miała być dla niego „ostatnim 
święceniem na samodzielnego artystę”. 
Sam na temat przyjętego zlecenia wy-
powiedział się w następujący sposób: 
„Jednem z  najwdzięczniejszych zadań 
dla architekta jest bezwątpienia willa, 
choćby nawet skromne środki właści-
ciela zmuszały pierwszego do pewnego 
ograniczenia się, tak pod względem wy-
boru materyałów jak i części służących 
do ozdoby”.     

Witnica była ośrodkiem prowin-
cjonalnym, miejscem z  pozoru nie-
dostępnym dla urzeczywistnienia 
marzeń o  realizacji ambitnych dzieł 
architektonicznych, jednak to wła-
śnie tutaj powstawały w XIX w. pręż-
nie działające zakłady przemysłowe, 
w  tym browar, cegielnie i  kaflarnie. 
W 1859 r. w miejscu dawnej odlewni 

2
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koncernu metalurgicznego Deutsche 
Rohstabindustrie. W tym samym cza-
sie willa została przekazana na rzecz 
miejscowego samorządu. Mieścił się 
w niej początkowo zakład opiekuńczy 
dla młodzieży, a od 1933 r. placówka 
edukacyjna przysposabiająca do za-
wodu zduna. W okresie drugiej wojny 
światowej willa była wykorzystywana 
jako ośrodek dla rekonwalescentów. 
Po zakończeniu wojny budynek wraz 
z  zabudowaniami fabrycznymi i  go-
spodarczymi został znacjonalizowany. 

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

2 | Elewacja frontowa 
z wieżą, 1992 r. 

3 | Elewacja boczna − 
zachodnia z werandą, 
stan obecny 

4 | Wejście boczne 
przy ryzalicie elewacji 
frontowej, 1992 r. 

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

4
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Sławomir Odrzywolski urodził się 21 grudnia 1846  r. w  Zakrzówku, zmarł 3 kwietnia 
1933  r. w  Krakowie. Był uznanym i  szanowanym architektem, konserwatorem zabytków 
oraz autorem wielu publikacji, w tym opracowań naukowych. W latach 1860-1866 studio-
wał w Instytucie Technicznym w Krakowie, a następnie w latach 1866-1869 na Akademii 
Budowlanej w Berlinie. Po ukończeniu studiów praktykował w biurze budowy dworca ko-
lei poczdamsko-magdeburskiej, a następnie pracował w państwowym zarządzie budownic-
twa. W latach 1876-1877 odbył podróż studialną do Włoch. Od 1878 r. związał się na stałe 
z Krakowem. Był profesorem w Instytucie Technicznym oraz członkiem Komisji do Badań 
Historii Sztuki w Polsce Akademii Umiejętności w Krakowie. W latach 1887-1913 pełnił 
funkcję konserwatora drugiego okręgu Galicji. Udzielał się społecznie jako członek Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 
oraz Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej. Był projektantem wielu krakowskich bu-
dynków użyteczności publicznej, takich jak siedziby Krakowskiego Towarzystwa Technicz-
nego (1906), Szkoły Przemysłowej (1907), Towarzystwa Rolniczego (1908) oraz Akademii 
Górniczo-Technicznej (1921-1936) wraz z  Wacławem Krzyżanowskim (1881-1953). Za-
projektował wiele kamienic, w tym kamienicę własną przy ul. Studenckiej 19 (1885), przy 
ul. Basztowej 22, 24, 25 (1886-1890), ul. Studenckiej 23 (1886) i 27 (1894), a także przy ul. 
Piłsudskiego 16, 32, 34 i 36 (1890-1908). Z powodzeniem realizował też budowle sakral-
ne, takie jak kościół Nawiedzenia NMP w Miejscu Piastowym (1888), kościół Narodzenia 
NMP w Albigowej (1895) i kościół Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju (1902). Ponadto za-
projektował szafy muzealne dla Muzeum Czartoryskich (1883-1888), a także prospekt or-
ganowy dla kościoła Bożego Ciała w Bieczu (1898). Dziełem wyjątkowym w jego twórczości 
była jednak restauracja Katedry Wawelskiej (1885-1904), polegająca m.in. na odnowieniu 
prezbiterium, naw, ambitu, skarbca, kapitularza. Według projektu Odrzywolskiego wyko-
nano kraty i bramki prowadzące do prezbiterium, sarkofag Adama Mickiewicza (1890), bal-
dachim nad sarkofagiem Władysława Łokietka (1901-1903), a także hełm Wieży Zygmun-
towskiej (1897-1898). Swoje refleksje oraz dokonania na polu architektury popularyzował 
na łamach „Architekta” i „Czasopisma Technicznego”, natomiast wyniki badań naukowych 
opublikował w trzytomowej pracy Dawny Zamek Królewski na Wawelu (1880-1882), Za-
bytki przemysłu artystycznego w Polsce (1894), Renesans w Polsce. Zabytki sztuki z wieku XVI 
i XVII (1899).
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Dawna willa Hoffmanna w Witni-
cy jawi się więc w  skali regionu jako 
dzieło wyjątkowe, a zarazem niezwy-
kle istotne w  twórczości polskiego 
architekta. Na podkreślenie zasługu-
je również ponadprzeciętna świado-
mość inwestora, który zdecydował 
się na zamówienie tego typu projektu 

i  realizację budowli w  ścisłej współ-
pracy z  projektantem. Najprawdo-
podobniej znał i  podzielał fascynację 
architekta architekturą włoską, co 
świadczyłoby o  jego wszechstronnym 
wykształceniu i  szerokich horyzon-
tach, nieograniczających się wyłącz-
nie do wiedzy stricte technicznej. 

Willa została dostrzeżona przez 
władze konserwatorskie, a uznanie jej 
wartości pozwoliło w  2008  r. na ob-
jęcie budynku ochroną prawną przez 
wpis do rejestru zabytków. Dopiero 
jednak teraz, wobec rozpoznania pro-
jektanta i  jego relacji opublikowanej 
w  1882  r. w  „Czasopiśmie Technicz-
nym” (nr 7 i  10) można zrozumieć 
oryginalny zamysł oraz właściwy sens 
zrealizowanej architektury.  

Błażej Skaziński

Jesienią 1945  r. odnotowano w  nim 
znaczne ilości bandaży i  wyposaże-
nia szpitalnego. Od 1948  r. w  willi 
mieściły się biura administracji Pań-
stwowego Ośrodka Maszynowego. 
Obecnie budynek stanowi własność 
prywatną i jest częściowo wykorzysty-
wany do celów administracyjnych. 

5 | Fasada willi wg S. Odrzywolskiego

6 | Plan willi wg S. Odrzywolskiego

(ilustracje: 1, 3 – fot. Błażej Skaziński; 2, 4 − fot. 
Cezary Nowakowski, Archiwum WUOZ w Gorzowie Wlkp.; 
5 – wg „Czasopismo Techniczne”, nr 7, 1882, tabl. 5;  
6 – wg „Czasopismo Techniczne”, nr 10, 1882, tabl. 6-7) 

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

.........................................................................................................................................
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Jarosław Iwaszkiewicz w  Książ-
ce moich wspomnień pisał: „Ze 
wszystkich ludzi i  domów, jakie 
spotkałem w  młodości, najważ- 

      niejszym stał się dla mnie dom w By-
szewach, toteż najdłuższy z  nim utrzy-
małem kontakt. Znaczenie jego dla 
mnie polegało przede wszystkim na tym, 
że otwierał on przede mną nieznany mi 
zupełnie świat ziemiańskiego życia, poza 
tym był on drogą do zaznajomienia się 
z  terenem, na jakim później musiałem 
żyć i  pracować. Trudno sobie wyobra-
zić, i nawet ja sam nie potrafię dokładnie 
zdać sobie z tego sprawy, jak bardzo inny 
wydał mi się świat, jaki zastałem w By-
szewach, od tego wszystkiego, do cze-
go byłem dotychczas przyzwyczajony” 
( J. Iwaszkiewicz, Książka moich wspo-
mnień, Kraków 1957).  

Dwór w  Byszewach, gdzie Iwasz-
kiewicz przebywał latem 1911 r. jako 
korepetytor siostrzeńców wywodzą-
cego się ze starego, szlacheckiego rodu 
Józefa Plichty, położony był wśród 
zielonych łąk, w  samym środku do-
liny. Wzniesiony został na początku 
XIX  w. przez Teodora Plichtę. Dziś, 
mimo rozprzestrzeniającej się wokół 
zabudowy, jako jeden z  elementów 
Krajobrazowego Parku Wzniesień 
Łódzkich, sprawia podobne wrażenie. 
Psują je nieco wybudowane po dru-
giej wojnie światowej popegeerowskie 
budynki. 

Jarosław Iwaszkiewicz spędzał 
w  Byszewach kolejne wakacje aż do 
1913  r. Klasycystyczny, wybudo-
wany na planie wydłużonego pro-
stokąta, dwutraktowy, murowany 

dwór, z sienią na osi, bardzo ucierpiał 
w  operacji łódzkiej podczas pierw-
szej wojny światowej. Po drugiej woj-
nie światowej miał tu siedzibę Urząd 
Bezpieczeństwa i  przetrzymywani 
byli niemieccy jeńcy wojenni. Później 

Jarosław Iwaszkiewicz 
w Byszewach

w  majątku utworzono PGR. W  la-
tach 1978-1982 w budynku przepro-
wadzono generalny remont, a po po-
żarze w  2009  r. został całkowicie od-
budowany. Drewniany gont, którym 
pierwotnie pokryty był naczółkowy 

.........................................................................................................................................
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1

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

1 | 2 | Dwór w Byszewach od frontu (1) 
i od ogrodu (2)
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dach i wsparty na czterech kolumnach 
ganek, zastąpiony został ceramiczną 
dachówką.

Dwór i  otaczający go park znaj-
duje się w  Zasobie Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, administrowanym 
przez Terenowy Oddział Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Łodzi. Dziś mieści się tu Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza typu ro-
dzinnego, której patronem jest Julian 
Andrzej Konecki – współzałożyciel 
Fundacji Dar Dla Potrzebujących. 
Od 2017  r. Fundacja jest dzierżawcą 
obiektu dworskiego i  odpowiada za 
zorganizowanie placówki. Mieszkają-
ca tu rodzina ma poczuć, że znalazła 
swoje miejsce na ziemi, a dzieci ciepłe, 
przytulne schronienie, w  którym zo-
stały otoczone opieką i miłością. Dwaj 
wychowankowie ośrodka, Kuba i Do-
minik, podjęli się funkcji przewodni-
ków po terenie otaczającym ich obec-
ny dom. Opowiadają historię dworu, 
parku i rosnącego w nim, porażonego 
uderzeniem pioruna dębu, nazwane-
go na cześć pisarza Dębem Iwaszkie-
wicza, oraz wzgórka nazwanego przez 
pisarza Świątynią Dumania.

Mariusz Gaworczyk

Gmach 
Wychowawczy 
Warszawskiej 
Gminy 
Starozakonnych 
..........................................................................................................................

Wśród obiektów prze-
znaczonych do rewi-
talizacji do 2020  r. 
na Pradze-Północ 

w Warszawie znalazła się jedna z naj-
bardziej okazałych budowli dzielnicy 
– dawny Gmach Wychowawczy War-
szawskiej Gminy Starozakonnych im. 
Michała Bergsona przy ul. Jagielloń-
skiej 28. Wielu informacji o obiekcie 
dostarcza zarówno prasa z  czasu jego 
budowy, jak i  literatura współczesna 

(o gmachu pisali m.in. Eleonora Berg-
man, Tomasz Grygiel, Henryk Krosz-
czor, Michał Pilich i  Jarosław Zieliń-
ski). Planowana rewitalizacja budow-
li jest pretekstem do przypomnienia 
najważniejszych faktów z historii tego 
efektownego obiektu. 

Budynek – pod ówczesnym adre-
sem ul. Petersburska 4 – wznoszony 
był w  latach 1913-1914. Zrealizowa-
ny został – za niebagatelną kwotę 160 
tys. rubli – w  niespełna 11 miesięcy. 

3 | Dąb Iwaszkiewicza

(zdjęcia: Mariusz Gaworczyk)

................................................................................
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wzniesiono na miejscu rozebranego 
na początku XX w. budynku bejt ha-
-midraszu, czyli domu nauki, trady-
cyjnej instytucji żydowskiej. Dział-
ka, na której stanął obiekt Stifelma-
na i  Weissa, ofiarowana została gmi-
nie żydowskiej w  pierwszych latach 
XIX  w. przez Bera Szmulowicza 
Sonnenberga. Posesja już wcześniej – 
pod koniec XVIII w. – znajdowała się 
w rękach tej rodziny: Szmul Zbytko-
wer wzniósł tu po 1794 r. drewnianą 
bożnicę, służącą lokalnej społeczności 
żydowskiej, zastąpioną w  1835  r. sy-
nagogą murowaną (dziś nieistniejącą) 
przy ówczesnej ul. Szerokiej (obecnie 
Kłopotowskiego). Michał Bergson, 
inicjator wzniesienia domu wycho-
wawczego, był praprawnukiem Szmu-
la Zbytkowera i  prawnukiem Bera 
Sonnenberga. W  latach 1896-1918 
pełnił funkcję prezesa zarządu Gmi-
ny Starozakonnych w Warszawie. Był 
działaczem społecznym i filantropem, 
a także przedsiębiorcą, radcą handlo-
wym Banku Polskiego i  współwła-
ścicielem domu handlowego S. i  M. 
Bergson w Warszawie.

Niemal natychmiast po wzniesie-
niu gmach przy Petersburskiej został 
przejęty przez Rosjan z  przeznacze-
niem na koszary. Gminie staroza-
konnych miał być zwrócony przez 
okupantów niemieckich w  czerwcu 
1916  r., ale ostatecznie nastąpiło to 
dopiero pod koniec 1917  r. Budy-
nek stał się wkrótce jednym z  naj-
ważniejszych obiektów dla praskiej 
społeczności żydowskiej. Zgodnie 
z  założeniem pomieścił różne insty-
tucje, dotychczas rozproszone: trzy 
szkoły czteroklasowe (ogółem dla 550 
dziewcząt i chłopców), ochronkę (dla 
150 dzieci żydowskich), przytułek 
dzienny (dla 100 dzieci w  wieku 2-5 
lat), a ponadto: biura dzielnicowego 
wydziału dobroczynności, mieszka-
nia dla nauczycieli i  służby szkolnej, 
muzeum szkolne oraz pomieszcze-
nia pomocnicze, w  tym ambulato-
rium, bibliotekę, salę gimnastyczną, 
jadalnię, sale zabaw itp. Przy obiekcie 
zlokalizowano dwa boiska – jedno 
dla dziewcząt, drugie dla chłopców. 
W  prawym skrzydle części frontowej 
budynku znalazł się obszerny dom 

Zakończenie budowy upamiętnia 
umieszczona od frontu tablica z  pia-
skowca z  napisem w  języku polskim, 
z polskim orłem i warszawską syrenką. 
Obiekt zaprojektowany został przez 
spółkę architektów Henryka Stifelma-
na i  Stanisława Weissa, autorów m.in. 
Domu Sierot Żydowskich Towarzy-
stwa „Pomoc dla Sierot” Janusza Kor-
czaka przy ul. Jaktorowskiej 6 oraz 
wielu znakomitych kamienic warszaw-
skich. Obaj architekci prowadzili także 
nadzór techniczny budowy gmachu. 
Niektórzy badacze uznają za projek-
tanta obiektu przy ul. Jagiellońskiej 
28 wyłącznie Stifelmana, autora m.in. 
Żydowskiego Domu Akademickiego 
(1924-1926) przy obecnej ul. Siera-
kowskiego na Pradze-Północ, jednak 
tę wyłączną atrybucję uznać należy za 
mało prawdopodobną, jako że obaj ar-
chitekci wspólnie prowadzili działania 
projektowe i  wykonawcze przy wielu 
warszawskich realizacjach – we wła-
snym biurze budowlanym funkcjonu-
jącym aż do śmierci Weissa w 1917 r.

Gmach Wychowawczy War-
szawskiej Gminy Starozakonnych 

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

1 | Gmach Instytucji 
Wychowawczych 
Warszawskiej Gminy 
Starozakonnych 
na przedwojennej 
fotografii

2 | Ten sam obiekt 
na współczesnej 
fotografii

....................................
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reportera „Nowej Gazety” z  1914  r. 
na jednego ucznia przypadało 4,5 m3 
powietrza. Okna izb szkolnych po-
prowadzone były aż do sufitu – co 
podkreślał sam Henryk Stifelman na 
łamach „Architekta” w 1924 r. – dzię-
ki czemu klasy były doskonale oświe-
tlone. Korytarze wyłożono łatwymi 
do utrzymania w  czystości płytkami 
terakotowymi, a podłogi klas klep-
ką dębową. Aby nie niszczyć klepki, 
dzieci otrzymywały na czas lekcji obu-
wie zastępcze.

W toaletach wprowadzono spe-
cjalny układ okien, zapewniający od-
powiednią wentylację. Gmach uzy-
skał ogniotrwałe stropy, zainstalowa-
no elektryczne oświetlenie i centralne 
ogrzewanie. Budynek zaprojektowa-
no w  sposób umożliwiający w  przy-
szłości jego łatwą rozbudowę, np. 
poprzez zagospodarowanie jednego 
z boisk szkolnych.

W czasie wojny Niemcy wysiedlili 
wychowanków i nauczycieli domu do 
warszawskiego getta. Według infor-
macji przekazywanych przez miesz-
kańców Pragi w  budynku w  latach 
1939-1945 stacjonował wermacht, 
a  później Armia Czerwona. W  cza-
sie wojny funkcjonował tu też szpi-
tal. Gmach przetrwał zawieruchę 
wojenną w dobrym stanie. Po wojnie 
niektóre pomieszczenia zajmował 

Wojewódzki Komitet Żydów w  Pol-
sce, a salę po domu modlitwy prze-
kształcił do potrzeb swojej działal-
ności Teatr Żydowski (w 1947 r.; za-
murowano wówczas niektóre okna 
elewacji przyulicznej dawnego domu 
modlitwy). Od 1953  r. w  budynku 
funkcjonuje Teatr Lalek „Baj”, miesz-
czą się tu także: przedszkole, porad-
nia wychowawcza oraz mieszkania 
prywatne.

W gmachu przetrwał do dziś 
znaczny procent oryginalnego wy-
stroju architektonicznego – oprócz 
wspomnianych dekoracji plastycz-
nych na elewacjach warto zwrócić 
uwagę na kute kraty w  oknach par-
teru i  arkadach bramy przejazdowej. 
We wnętrzach zachowały się lastryko-
we schody oraz ich balustrady, m.in. 
przy dawnym domu modlitwy oraz 
– o  szczególnie ciekawych formach 
– w  części szkolnej: z  płaskowników 
urozmaiconych motywami m.in. pta-
ków, kwiatków i  filiżanek. Gdzienie-
gdzie przetrwały pozostałości terako-
towych płytek posadzkowych – okta-
gonalnych i kwadratowych. 

Bydynek otacza ogrodzenie o cha-
rakterze zabytkowym. W  południo-
wo-zachodniej części ogrodzenia na 
narożniku znajdują się pozostałości 
po bramie oraz furtka. Na prawym 
narożniku od strony ul. Jagiellońskiej 
zamontowany jest neon „TEATR 
BAJ” – z 1957/1958 r.

W maju 2010  r. obiekt wpisa-
no (pod numerem A-916) do reje-
stru zabytków woj. mazowieckie-
go. W  2017  r. Miasto st. Warszawa 
Dzielnica Praga-Północ przystąpiło 
do prac remontowych i konserwator-
skich przygotowujących gmach do 
rewitalizacji.

Katarzyna  
Komar-Michalczyk

modlitwy, do którego wchodziło się 
bezpośrednio z ulicy.

Część frontowa gmachu założona 
jest na planie litery „U”, partie bocz-
ne – masywne skrzydła – ujmują nie-
wielki dziedziniec, oddzielony od 
ulicy rodzajem trójarkadowej prze-
grody bramnej. Do budynku fronto-
wego przylega od podwórza (dawne-
go ogrodu) prostopadłe skrzydło na 
planie litery „L”. Bryła obiektu jest 
niezwykle malownicza, urozmaico-
na dzięki zróżnicowaniu form, ga-
barytów i  dekoracji poszczególnych 
części, które jednocześnie tworzą 
harmonijną całość. Modernistyczny 
gmach otrzymał detal swobodnie na-
wiązujący do form prowincjonalne-
go renesansu polskiego, profilowane 
szczyty wolutowe, dekoracje o  mo-
tywach roślinnych, zoomorficznych, 
arabeskowych i geometrycznych. Wy-
strój ten jednocześnie przywodzi na 
myśl dekoracje charakterystyczne dla 
architektury dawnych synagog Rze-
czypospolitej. W  szczycie elewacji 
frontowej dawnego domu modlitwy 
znajduje się płycina w kształcie tablicy 
dziesięciorga przykazań w  obramie-
niu o motywach arabeskowych.

Budynek urządzono według no-
woczesnych standardów. Pomieszcze-
nia szkolne były wysokie na 4 m, jasne 
i dobrze wentylowane – według słów 

3 | Gmach Wychowawczy z lotu ptaka

(ilustracje: 1 – wg H. St[ifelman], Gmach Instytucyj 
Wychowawczych Warszawskiej Gminy Starozakonnych 
na Pradze przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie, 
„Architekt”, nr 3, 1924, s. 34; 2 – wikimedia.org,  
3 – fot. Maciej Krüger)

...............................................................................
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Kamienie graniczne 
Wolnego Miasta Gdańska

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

wersalskiego, w  którym Niemcy zrze-
kały się wszelkich praw i  tytułów do 
objętego nimi terytorium. Dokładnym 
jednak ich wytyczeniem miała zająć się 
specjalna komisja delimitacyjna. Two-
rzyli ją mianowany przez główne mo-
carstwa przewodniczący, którym zo-
stał Wysoki Komisarz Ligi Narodów 
w  Wolnym Mieście, Reginald Tower, 
oraz po jednym przedstawicielu Polski 
i  Niemiec. Powołana instancja, przy-
stępując do wytyczania granic Wolne-
go Miasta, miała brać pod uwagę ist-
niejące uprzednio granice gminne.

Oprócz utworzonej z  mocy trak-
tatu trzyosobowej komisji granicznej, 
zarówno strona polska, jak i  niemiec-
ka powołały już wcześniej – każda 
z  osobna – komisje, które przystąpiły 
do prac demarkacyjnych. Wyznaczo-

ne ostatecznie granice Wolnego Mia-
sta Gdańska obejmowały obszar 1952 
km2, przy czym 59,1 km2 zajmowała 
powierzchnia wodna. Długość granic 
wynosiła 290,5 km, łącznie z  granicą 
morską liczącą 66,35 km. Od południa 
i  wschodu granica biegła wzdłuż nur-
tu Wisły i Nogatu, obejmując znaczną 
część elbląskich i  malborskich Żuław, 
leżących pomiędzy tymi właśnie rzeka-
mi. Z  kolei na zachodzie przyłączono 
spore tereny Wyżyny Gdańskiej z daw-
nych powiatów: kartuskiego, kościer-
skiego i  tczewskiego oraz częściowo 

również z  wejherowskiego, łącznie 
z  Sopotem (Historia Gdańska, t. IV, 
cz.  2: 1920-1945, pod red. Edmunda 
Cieślaka, oprac. Marek Andrzejewski, 
Sopot 1998, s. 7-8).

Wytyczoną tak granicę Wolnego 
Miasta Gdańska podzielono na 7 sek-
cji (od A do G) i oznaczono znakami 
granicznymi, których wzory określo-
no w traktacie wersalskim. Były to tzw. 
wspólne znaki graniczne, tzn. takie, 
przez które przechodziła linia granicy. 
Wyjątek stanowiły odcinki przebie-
gające ciekami wodnymi lub wzdłuż 

Jednym z  postanowień kończące-
go pierwszą wojnę światową trak-
tatu wersalskiego, podpisanego 
28 czerwca 1919 r. – obok usank- 

  cjonowania niepodległości Polski 
i określenia zarysu jej zachodnich, pół-
nocnych i południowych granic – było 
utworzenie Wolnego Miasta Gdań-
ska. Decyzja ta, będąca w  sprzeczno-
ści z  postulatem polskiej delegacji na 
konferencję pokojową, zabiegającej 
o  przyłączenie Gdańska do odrodzo-
nej Rzeczypospolitej, była efektem 
rozbieżności interesów dwóch zwycię-
skich mocarstw europejskich – Francji 
i Wielkiej Brytanii. Ta pierwsza, dążąc 
do maksymalnego osłabienia Niemiec, 
opowiadała się za przyznaniem Gdań-
ska Polsce. Anglia natomiast, obawia-
jąc się zbytniego wzmocnienia dotych-
czasowego sojusznika, tj. Francji, do-
magała się pozostawienia miasta w gra-
nicach Niemiec. Wobec odmiennych 
stanowisk Wielkiej Brytanii i  Francji 
w  kwestii Gdańska istotną rolę ode-
grała opinia prezydenta USA, Thoma-
sa W. Wilsona, który poparł stanowi-
sko Wielkiej Brytanii, aby z  Gdańska 
utworzyć odrębny twór polityczny 
w  postaci wolnego miasta, pozostają-
cego pod nadzorem nowo powołanej 
Ligi Narodów, posiadającego własny 
rząd, konstytucję i  politykę gospodar-
czą, z  włączeniem jednak do polskie-
go obszaru celnego oraz daniem Polsce 
możliwości korzystania z  portu gdań-
skiego. Nadmienić należy, iż rozstrzy-
gnięcie to nie było bezprecedensowe 
– Wolne Miasto Gdańsk istniało już 
w  latach 1807-1814, powołane z  ini-
cjatywy Napoleona I na mocy postano-
wień traktatu w Tylży.

Granice Wolnego Miasta Gdań-
ska określał artykuł 100 traktatu 

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

1 | Jeden z zachowanych na Mierzei Wiślanej 
zwyczajnych kamieni granicznych Wolnego 
Miasta Gdańska

2 | Kamień główny (tzw. kamień wersalski) 
znajdujący się w tym samym rejonie, blisko linii 
brzegowej Bałtyku

(zdjęcia: Arkadiusz Malejka)    

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

1

2

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2019    |   45



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

W ramach współpracy 
pomiędzy Muzeum 
Diecezjalnym w  Biel-
sku-Białej i  Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w  Wilanowie 
w  latach 2016-2018 zostały przepro-
wadzone prace konserwatorskie i  re-
stauratorskie przy kapie procesyjnej 
z kościoła parafialnego w Kętach.

Według tradycji tkaninę, z  której 
później wykonano kapę, ofiarował do 
kaplicy św. Jana Kantego przy kościele 
św. św. Katarzyny i Małgorzaty w Kę-
tach król Jan III Sobieski po bitwie 
wiedeńskiej. Informacja ta nie zosta-
ła potwierdzona w  źródłach, ale jest 
bardzo prawdopodobna. Król Jan III 

otaczał beatyfikowanego w  1680  r. 
Jana Kantego szczególnym kultem, 
a po zwycięstwie pod Wiedniem 
w 1683 r. ofiarował cenne wota także 
do grobu św. Jana w kościele św. Anny 
w Krakowie.

Kapa procesyjna w  kolorze litur-
gicznym czerwonym została uszyta 
z  czterech brytów brokatu aksamit-
nego pełnej szerokości oraz małych 
fragmentów wypełniających formę 
przy brzegach. Pas kapy wykonano 
z  jednego brytu przeciętego wzdłuż 
na pół i  zszytego pośrodku, a kaptur 
z  fragmentu tkaniny obejmującego 
główny motyw wzoru. Brzegi kapy 
i  pasa obszyto złotą koronką (brzegi 

dróg. Na przeciwległych bokach zna-
ków granicznych wykuto pierwsze li-
tery graniczących państw: „FD” dla 
Wolnego Miasta Gdańska, „P” dla Pol-
ski oraz „D” dla Niemiec.

Każdą sekcję rozpoczynały tzw. 
główne kamienie graniczne, zwane tak-
że kamieniami wersalskimi (od napisu, 
jaki na nich wykuto, nawiązującego do 
miejsca i daty podpisania traktatu poko-
jowego). Były to bloki kamienne o pod-
stawie kwadratu o  bokach długości 40 
cm i  wysokości ponad grunt około 75 
cm. Właściwy przebieg granicy wyzna-
czały mniejsze normalne i  pomocnicze 
kamienie graniczne. Oznaczone były li-
terą sekcji i kolejnym numerem.

Z 740 znaków granicznych prze-
trwało do naszych czasów – według 
szacunków eksploratorów – w  pier-
wotnym usytuowaniu w  terenie nie-
wiele ponad 10 (kilka sztuk znalezio-
no w  innych miejscach). Trzy z  nich 
napotykamy w  północnej części Mie-
rzei Wiślanej, na terenie wsi Przebrno, 
dzielnicy Krynicy Morskiej, na jej sty-
ku z  gminą Sztutowo. Tędy w  latach 
1920-1939 przebiegała granica po-
między Wolnym Miastem Gdańskiem 
a  Niemcami (Prusami Wschodnimi) 
oznaczona na trzykilometrowym od-
cinku (tyle w tym miejscu mierzy Mie-
rzeja Wiślana) 17 słupami granicz-
nymi. Zachowane znaki znajdują się 
wzdłuż leśnej drogi (ul. Drogowców) 
prowadzącej od drogi wojewódzkiej 
501 (ul. Gdańskiej) na północ w  kie-
runku Morza Bałtyckiego. Przy samej 
drodze znajdują się dwa kamienie nor-
malne, na bokach których widnieją 
wyryte oznaczenia „FD” od zachodu 
i  „D” od wschodu, a na wierzchołku 
linia zarysowująca przebieg granicy. 
Trzeci, najbardziej okazały, to kamień 
główny, znajdujący się na wydmie, 
w  odległości około 100 m od brzegu 
Bałtyku. Jest to ostatni kamień sek-
cji „G” i jednocześnie pierwszy od stro-
ny morza, oznaczony niegdyś nume-
rem „G017”. Odmalowany farbą nu-
mer jest już dziś niewidoczny, wyraźnie 
rysuje się natomiast napis świadczący 
o tym, że jest to tzw. kamień wersalski: 
„Versailles 28.6.1919”.

Arkadiusz Malejka

Konserwacja 
kapy procesyjnej 
z Kęt
..........................................................................................................................

1
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motywem jest stylizowany goździk 
o wachlarzowatym kształcie, na krót-
kiej łodydze z  dwoma wydłużony-
mi listkami po bokach, zwieńczony 
na osi niewielką palmetką. Motywy 
umieszczono naprzemiennie w  każ-
dym kolejnym rzędzie.

W XVI i  XVII  w. w  Turcji 
osmańskiej, będącej w  tym czasie 
pod silnym wpływem perskim, na-
stąpił rozkwit sztuki opartej na or-
namentyce kwiatowej. Ulubionymi 
motywami stały się goździki, tulipa-
ny, hiacynty i róże, a także liście saz, 
cyprysy, owoce karczocha i  granatu. 
Jak pisze prof. Zdzisław Żygulski 
jun., „Bogactwo motywów kwiatowych 
i  ich barwność wspólnie składały się 
na pojęcie raju” (Zdzisław Żygulski 
jun., Sztuka turecka, Warszawa 1988, 
s.  50). Projekty tkanin powstawały 
w  dworskich pracowniach. Artyści, 
zgodnie z  wolą urzędników zatwier-
dzających wzory, projektowali tkani-
ny o  pięknym rysunku i  wyrazistym 
deseniu. Nie dziwi zatem, że były to 
najczęściej duże motywy w  układzie 
sieciowym.

Tkanina, z  której uszyto kapę 
z  Kęt, pochodzi zapewne z  jakiegoś 
prowincjonalnego ośrodka. Wpraw-
dzie nawiązuje kompozycją do najlep-
szych wzorów, ale uproszczone mo-
tywy oraz zastosowany materiał (np. 

różne grubości srebrnego wątku bro-
szowania) i niedociągnięcia w techni-
ce wykonania wskazują na powstanie 
tkaniny w ośrodku poza dworską kon-
trolą jakości.

Najbardziej zbliżone pod wzglę-
dem kompozycji są dwie materie z eu-
ropejskich kolekcji. Pierwsza tkanina, 
opisana jako pokrycie na poduszkę, 
znajduje się w  zbiorach Musée des 
Tissus w  Lyonie. Główne elementy 
zdobiącego ją wzoru są w  ogólnych 
formach identyczne z  umieszczony-
mi na kęckiej kapie, choć tu znacz-
nie uproszczone. Drugą jest tkanina 
z  portugalskiej kolekcji Museu Ca-
louste Gulbenkian w  Lizbonie. Oba 
przywołane tu przykłady są datowa-
ne na XVI  w. i  wiązane z  Bursą, jed-
nym z najlepszych ośrodków tkackich 
działających w tamtym czasie.

W kolekcji Gulbenkiana znajduje 
się także inna tkanina turecka o wzo-
rze nieco uproszczonym – kwiatowa 
korona goździka w  wachlarzowatym 
kształcie nie jest tu dodatkowo zdo-
biona motywami „czterech kwiatów”, 
a zamiast małej palmety na osi kom-
pozycji umieszczono niewielkie, sy-
metryczne drzewko. Datowano ją na 
XVI  w., a jako miejsce pochodzenia 
wskazano Bursę. Ta tkanina również 
może stanowić analogię do tej, z któ-
rej uszyto kapę z Kęt. Makata z iden-
tycznej tkaniny, datowana na XVII w., 
znajduje się w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Krakowie. Także w mu-
zeum w Rogalinie przechowywane są 
makaty z identycznej materii.

Jak wynika z analizy materiału po-
równawczego, tkaniny tureckie, któ-
rych głównym motywem wzoru jest 
kwiat goździka przedstawiony w  for-
mie palmety, datowane są na wiek 
XVI lub XVII, przy czym rozbież-
ność w  datowaniu występuje pomi-
mo identycznych motywów wzoru 
i  tej samej techniki wykonania. Wy-
daje się zatem, że najbezpieczniej bę-
dzie datować kapę z Kęt na podstawie 
tradycji historycznej – jako fundację 
do kaplicy św. Jana po zwycięstwie 

płaszcza – wąską, brzegi pasa – szer-
szą). Kaptur ozdobiono złotym galo-
nem, brzegi – z  trzech stron – złoty-
mi frędzlami, w górnej części naszyto 
trzy jedwabne kokardy.

Brak informacji źródłowych może 
być czasami uzupełniony podczas 
prowadzonych prac konserwator-
skich. Poprzez analizę wzoru i  tech-
niki wykonania tkaniny można przy-
bliżyć miejsce jej pochodzenia i  czas 
powstania. Sposób zniszczenia wie-
le mówi o  użytkowaniu i  pełnionej 
funkcji. Nakładające się na siebie na-
prawy, pozostałości wcześniej użytych 
tkanin i  niedokładnie usunięte pier-
wotne ściegi mogą z  kolei dużo po-
wiedzieć o losach zabytku. Pod wzglę-
dem prowadzenia swoistego śledztwa 
konserwatorskiego kęcka kapa jest 
wyjątkowo wdzięcznym obiektem.

Po demontażu można było stwier-
dzić, że uszyto ją z  czterech pełnych 
brytów tkaniny z zachowanymi brze-
gami warsztatowymi i  piątym prze-
dzielonym na pół. Ten ostatni jest naj-
bardziej interesujący, bowiem zacho-
wała się na nim krajka pozioma, koń-
cząca kupon tkaniny. Na kapie jest to 
miejsce łączenia pasa na środku, ukry-
te pod fragmentem koronki.

Tkanina, z  której uszyto kapę, to 
brokat aksamitny (çatma kadife) z wy-
razistym wzorem, którego głównym 

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

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

1 | 2 | Kapa z Kęt na wystawie w Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie2

   Spotkania z Zabytkami       3-4  2019    |   47



kapy. Szatę liturgiczną z  darowanego 
kuponu uszyto prawdopodobnie na 
miejscu, w Kętach lub innym okolicz-
nym ośrodku. Wykonawca nie starał 
się o zachowanie kompozycji, tj. kon-
tynuacji wzoru, przy łączeniu bry-
tów, być może powodem była ogra-
niczona ilość materiału. O prowin-
cjonalnym ośrodku świadczą także 

problemy przy łączeniu grubej, trud-
no poddającej się igle tkaniny, toteż 
na szwach pojawiają się zmarszczenia 
i nierówności.

Kapa pierwotnie miała jedwab-
ną taftową podszewkę w  kolorze zie-
lonym, której fragmenty zachowały 
się np. na jej brzegu. Zniszczoną je-
dwabną podszewkę zastąpiono inną, 

wiedeńskim. Tkanina musiała więc 
powstać przed 1683 r.

Jan III Sobieski prawdopodob-
nie przekazał do parafii w  Kętach 
kupon tkaniny, z  którego następnie 
uszyto kapę. Może o  tym świadczyć 
kompozycja z  pełnych brytów i  za-
chowany poziomy brzeg warszta-
towy kuponu na jednym z  nich, co 
zdarza się rzadko. W  zdobytych pod 
Wiedniem tureckich taborach mu-
siało znajdować się wiele kuponów 
tkanin. Brokat aksamitny użyty do 
uszycia kapy nie nosi śladów prze-
szywania czy przerabiania z  innego 
wyrobu (np. czapraka). Na aksamit-
nym tle nie odcisnęły się żadne ślady 
wcześniejszych ściegów (przeróbek); 
również uszkodzenia (przetarcia) nie 
są spowodowane innym przeznacze-
niem niż obecna funkcja. W  przy-
padku wtórnego zastosowania tka-
niny zazwyczaj takie ślady pozostają, 
zwłaszcza na aksamicie. Kapę uszyto 
z  pełnych brytów, małe fragmenty są 
jedynie dopełnieniem formy, a  miej-
sca przetarć i  uszkodzeń mecha-
nicznych (zwłaszcza na pasie kapy) 
świadczą, że zniszczenia powstały 
na skutek użytkowania tkaniny jako 

Z WARSZTATU KONSERWATORA

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

3 | Kapa z Kęt, fragment 
(kaptur) po konserwacji

4 | 5 | Fragment 
kapy (kokarda) 
po konserwacji (4) 
i przed konserwacją (5)

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

3
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odsłoniły grube, luźne wątki. Uszko-
dzenia te częściowo zabezpieczono 
cerami z grubej nitki bawełnianej.

Lniana podszewka z  czasem tak-
że stała się przetarta i  coraz bardziej 
osłabiona, zwłaszcza na środku kapy. 
Ubytki systematycznie uzupełniano 
łatami – najpierw z  płótna lnianego, 
potem – bawełnianego. Wszystkie na-
prawy zostały wykonane niestarannie. 
Lniane fragmenty płótna przy brze-
gach kapy przycięto nierówno. Nie-
dbale wycinano również uszkodzone 
części wymagające usunięcia.

W bardzo „interesujący” sposób 
poradzono sobie z  brakującym ha-
czykiem do umocowania kaptura. 
Haczyk został zastąpiony fragmen-
tem niebieskiej tkaniny, za pomocą 
której przywiązano kaptur do uszko-
dzonych wątków. Ten z  pozoru nie-
ważny kawałek tkaniny jest dowo-
dem na to, że naprawy były wyko-
nywane na miejscu, zapewne przez 
osobę dobrej woli, ale kompletnie 
pozbawioną umiejętności, choć nie-
pozbawioną sprytu.

Drukowane tkaniny lniane bar-
wione indygiem były wykonywane 
na terenie Żywiecczyzny już pod ko-
niec XVIII  w. Są charakterystycz-
ne dla tego terenu i były używane na 
codzienne ubiory. Tkacze z  poszcze-
gólnych wiosek dostarczali swoje 
płótna do Andrychowa (położonego 

nieopodal Kęt), skąd były rozsyłane 
na okoliczne jarmarki aż do lat trzy-
dziestych-czterdziestych XIX w., kie-
dy andrychowski ośrodek zdomino-
wała produkcja z bawełny.

Prace konserwatorskie i  restaura-
torskie rozpoczęto od oczyszczenia 
tkanin z kurzu za pomocą odkurzacza 
z filtrem HEPA i mikrokońcówkami. 
Następnie oddzielone zostały koron-
ki, podszewka i  poszczególne bry-
ty tkaniny. Usunięto plamy z  wosku 
i nieprawidłowo wykonane naprawy.

Brzegi tkaniny, najbardziej uszko-
dzone miejsca brokatu aksamitnego 
oraz koronki przed przystąpieniem 
do prania zostały zabezpieczone na 
podkładzie z siatki poliestrowej. Ko-
lejne części oczyszczono w  wodzie 
demineralizowanej w roztworze nie-
jonowego środka powierzchniowo 
czynnego. Na koniec tkaniny płu-
kano aż do całkowitego usunięcia 
detergentu. Po wstępnym osuszeniu 
za pomocą bibuły filtracyjnej frag-
menty brokatu aksamitnego zostały 
ułożone na szklanym stole zgodnie 
z kierunkiem włókien; osnowa runo-
wa aksamitu została ułożona w  od-
powiednim kierunku. Oczyszczenie 
przywróciło jedwabnym włóknom 
właściwości fizyczne i  charaktery-
styczny połysk.

Następnym etapem prac było za-
bezpieczenie brokatu aksamitnego. 
Kolejne bryty zostały zdublowane 
na podkładzie z  organzy jedwabnej, 
ściegami punktowymi – w  wypadku 
zabezpieczenia uszkodzonych metalo-
wych nitek wątku broszowania – lub 
w systemie siatki konserwatorskiej, co 
3 mm – w przypadku miejsc z braku-
jącą osnową.

Koronki zdublowano na odpo-
wiednio przygotowanym podkładzie 
z  podwójnej warstwy krepeliny bar-
wionej na odpowiedni kolor, połą-
czonej cienką warstwą kleju. Warstwy 
połączono tak, aby tworzyły przezro-
czysty, ale stabilny podkład dublujący, 
na którym zabezpieczono koronki za 
pomocą ściegów punktowych z greży 
jedwabnej ufarbowanej na odpowied-
ni kolor.

Po zabezpieczeniu wszystkich frag-
mentów kapę ponownie zmontowano.

z  płótna lnianego. Zapewne w  tym 
czasie wymieniono także patki, na 
których naszyte były zapiny, widocz-
ne jeszcze na zdjęciu z  zorganizowa-
nej w  1883  r. w  Krakowie „Wysta-
wy zabytków z  czasów króla Jana III 
i  Jego wieku”. Sądząc z  zachowanych 
fragmentów tkanin użytych do uszy-
cia patek pod zapiny, zmiany mogły 
nastąpić około połowy lub po połowie 
XVIII w.

Przewieziona do pracowni kon-
serwatorskiej kapa była brudna i silnie 
zakurzona. Na całej powierzchni bro-
katu aksamitnego, łącznie z kapturem, 
widoczne były liczne plamy z  wosku. 
Może to świadczyć o tym, że kapa poza 
przeznaczeniem liturgicznym mogła 
pełnić także inną funkcję, np. dekoracji 
na ołtarzu lub tła do prezentowania re-
likwii po św. Janie Kantym.

Najobszerniejsze partie zniszczeń 
występują tam, gdzie tkanina była 
najbardziej eksploatowana podczas 
użytkowania. Największe naprężenia 
bardzo ciężkiej szaty liturgicznej wy-
stępowały w  miejscu zakładanym na 
ramiona (po obu stronach kaptura) 
oraz na pasie z  przodu. Występują 
tu rozległe przetarcia aksamitu oraz 
srebrnego wątku broszowania (na 
kwiatach goździka), a także uszko-
dzenia cienkiej jedwabnej osnowy, 
która wraz z grubym wątkiem tworzy-
ła tzw. dno tkaniny. Braki w osnowie 

5
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Podczas zwołanej w  trakcie prac 
komisji konserwatorskiej postano-
wiono zachować istniejącą pod-
szewkę i  wykonać kopię pierwotnej 

z  jedwabnej tafty. Podszewka z  płót-
na lnianego wraz ze wszystkimi póź-
niejszymi naprawami została zacho-
wana i  wszyta pod nową, wykonaną 
z tafty jedwabnej ufarbowanej na ko-
lor zachowanych fragmentów jesz-
cze wcześniejszej, prawdopodobnie 
pierwotnej.

Pierwotne zapiny nie zachowały 
się, wykonano zatem zabezpieczenie 
istniejących do naszych czasów wtór-
nych patek z  małych fragmentów 

tkaniny z  około połowy XVIII  w. 
Fragmenty tkanin jedwabnych zostały 
zdublowane greżą jedwabną na pod-
kładzie z  jedwabiu w  odpowiednim 
kolorze, a stanowiące podszewki frag-
menty płótna lnianego zabezpieczo-
no na podkładzie z krepeliny z klejem 
Mowilith 5 i  podobnie jak pozostałą 
część zakryto nową taftą jedwabną 
w  odpowiednim kolorze. Jako świad-
ka pozostawiono stosunkowo dobrze 
zachowaną podszewkę lnianą pod 
kapturem kapy.

Kapa z kościoła w Kętach była wie-
lokrotnie eksponowana na wystawach 
związanych z  kolejnymi rocznicami 
odsieczy wiedeńskiej lub z  postacią 
króla Jana III, ostatnio w 2017 r. w wie-
deńskim Winterpalais na wystawie 
„Jan III Sobieski. Polski król w Wied-
niu”. Obecnie (w dniach od 15 marca 
do 21 lipca 2019 r.) można ją zobaczyć 
już po konserwacji na wystawie „Kapa 
z Kęt. Świadek triumfu króla Jana III” 
w Wielkiej Sieni Pałacu Muzeum Kró-
la Jana III w Wilanowie. 

 Więcej informacji na temat konser-
wacji kapy oraz jej ekspozycji znajduje 
się na stronie internetowej Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Barbara Kalfas

6 | Kapa z Kęt przed konserwacją 

7 | Kapa z Kęt przed konserwacją, fragment 
(wcześniejsze naprawy, które zostały usunięte 
w pierwszym etapie konserwacji)

(zdjęcia: 1, 2 – Agnieszka Indyk; 3-7 – Barbara Kalfas)

...............................................................................
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Nowe ekspozycje stałe 
Muzeum Historii 
Włocławka

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

Po kilkuletniej przerwie, 
4  grudnia 2018  r. udostęp-
nione zostało do zwiedzania 
Muzeum Historii Włocław-

ka, utworzone w 1972 r. jako oddział 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i  Do-
brzyńskiej w  połączonej przestrzeni 
trzech zabytkowych kamienic przy 
zbiegu Starego Rynku i ul. Szpichler-
nej we Włocławku.

W 2013 r., z powodu bardzo złe-
go stanu budynków, muzeum zosta-
ło zamknięte na czas gruntownego 
remontu, który objął wymianę da-
chów, okien, odwodnienie i  zabez-
pieczenie przeciwwodne piwnic oraz 
fundamentów, rozbudowę części re-
cepcyjno-socjalnej i  układu komuni-
kacyjnego, remont konserwatorski 
elewacji, a  także zagospodarowanie 
dziedzińca.

Finalnym etapem modernizacji 
muzeum było zorganizowanie no-
wych ekspozycji stałych prezentu-
jących historię Włocławka i  regio-
nu od pradziejów do okresu PRL. 
W nowo zaaranżowanych wnętrzach, 
w  układzie chronologicznym wy-
odrębniono dziewięć tematycznych 
przestrzeni ekspozycyjnych: „Pra-
dzieje Kujaw i  ziemi dobrzyńskiej 
(12 000 p.n.e. − V w. n.e.)”; „Począt-
ki Civitas Vladislavia (IX-XV w.)”; 

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

1 | Siedziba Muzeum Historii Włocławka 
po remoncie

2 | Ekspozycja archeologiczna „Pradzieje Kujaw 
i ziemi dobrzyńskiej” 

1

2
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Zawartość ekspozycji stanowią 
przede wszystkim artefakty bezpo-
średnio związane z  historią Wło-
cławka. Wyjątkiem jest rozbudowa-
na wystawa archeologiczna, na której 
zaprezentowano świadectwa kultury 
materialnej z regionu Kujaw wschod-
nich i ziemi dobrzyńskiej – od epoki 
kamienia do okresu wpływów rzym-
skich. Konteksty regionalne zawar-
te są również w  kolejnych częściach 
ekspozycji – od średniowiecza (bitwa 
pod Płowcami) do okresu powstań 
narodowych (powstanie styczniowe 
na Kujawach).

Wystawy w  całości bazują na 
obiektach pochodzących ze zbio-
rów Muzeum Ziemi Kujawskiej 

i  Dobrzyńskiej we Włocławku. Du-
żej liczbie różnorodnych rodzajowo 
zabytków towarzyszy bogaty mate-
riał ilustracyjny: tekstowy, mapowy, 
ikonograficzny, a także rekonstrukcje 
panoram Włocławka zrealizowane 
na podstawie wyników badań nauko-
wych, wykonywanych na potrzeby 
aranżacji ekspozycji stałych Muzeum 
Historii Włocławka.

Zadanie „Modernizacja i  rozbu-
dowa Muzeum Historii Włocławka” 
zrealizowano ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

☐

„W  Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów (XVI-XVIII  w.)”; „Niespełnio-
ne nadzieje wolności (1806-1864)”; 
„W  cieniu fabrycznych kominów 
(1816-1914)”; „Na progu niepod-
ległości (1914-1921)”; „W Drugiej 
Rzeczypospolitej (1918-1939)”; 
„W latach II wojny światowej (1939- 
-1945)”; „W szaro-czerwonym świe-
cie PRL (1945-1989)”.

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

Muzeum Okręgowe w Toruniu opublikowało w 2018 r. katalog Galeria ma-
larstwa i rzeźby polskiej od końca XVIII do początku XXI wieku w Mu-

zeum Okręgowym w Toruniu, który ukazał się również w formie bezpłatnego  
e-booka. Bogato ilustrowane wydawnictwo autorstwa Anny 
Kroplewskiej-Gajewskiej prezentuje dzieła malarstwa i rzeź-
by polskiej znajdujące się w kolekcji Muzeum Okręgowego 
w Toruniu. 

W pierwszej części publikacji umieszczony jest plan 
topograficzny galerii (eksponowanej w toruńskim Ratuszu 
Staromiejskim) i przewodnik z komentarzem do poszcze-
gólnych jej sal. Część katalogowa, zawierająca opisy 290 
dzieł sztuki wykonanych przez 183 artystów, została po-
dzielona na 17 rozdziałów, w których zestawiono obiekty 
reprezentujące sztukę klasycyzmu, realizmu i akademizmu 
XIX w., Młodej Polski, sztukę portretu od końca XIX do po-
czątku XX w., sztukę pierwszej połowy XX w. i lat 1920- 

-1939, dzieła powstałe po drugiej wojnie światowej, pod koniec XX i na po-
czątku XXI w. W ramach każdego rozdziału przedstawiono obiekty w porząd-
ku chronologicznym. Do najznamienitszych artystów, których prace pojawiają 

się w publikacji, należą m.in. Jan Matejko, Jacek Malczewski, 
Julian Fałat, Jacek Chełmoński, Andrzej Wróblewski, Tadeusz 
Kantor, Zdzisław Beksiński, Jakub Tatarkiewicz czy Wiktor 
Brodzki. 

Noty katalogowe zawierają tytuł dzieła (z uwzględnieniem 
tytułów występujących wcześniej), czas powstania, sygnatu-
rę, napisy na licu i odwrociu, materiał i technikę wykonania, 
wymiary, sposób nabycia obiektu, numer inwentarzowy. Do 
każdego obiektu podano bibliografię, opisy zawierają też 
cytaty wypowiedzi samych autorów, historyków sztuki i kry-
tyków. W katalogu uwzględniono biogramy artystów mało 
znanych lub tych, których twórczość związana była ze środo-
wiskiem artystycznym Torunia.

Spotkanie z książką

GALERIA	MALARSTWA	I	RZEŹBY	POLSKIEJ

3 | Fragment ekspozycji „W cieniu fabrycznych 
kominów” 

4 | Fragment ekspozycji „Na progu 
niepodległości”

(zdjęcia: Jarosław Czerwiński)

...............................................................................
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W 2019  r. przypada 80. 
rocznica wybuchu 
drugiej wojny świa-
towej. W  Muzeum 

II Wojny Światowej w  Gdańsku do 
23 czerwca 2019  r. można oglądać 

wystawę „Dziedzictwo utracone”, 
która z  jednej strony przybliża zjawi-
sko niszczenia polskiego dziedzictwa 
przez okupantów, z drugiej przypomi-
na o  jego ratowaniu – procesie, któ-
ry nigdy się nie zakończył, a którego 

bohaterowie, tacy jak Karol Estreicher 
czy Stanisław Lorentz, po dziś dzień 
stanowią przykład inspirujący do tro-
ski o wspólną spuściznę.

Autorzy wystawy pytają: „Do 
czego potrzebne jest nam dziedzictwo 
kulturowe? W  XXI  w. coraz częściej 
traktowane jest ono jako zasób strate-
giczny. Miasta, realizując różnorodne 
projekty w  sektorze dziedzictwa, za-
równo inwestycyjne (np. rewitaliza-
cje), jak i  miękkie ( festiwale, wysta-
wy), zwiększają swoją wartość i  kon-
kurencyjność, a tym samym siłę przy-
ciągania nowych mieszkańców, inwe-
storów, oraz turystów. Dziedzictwo 
pomaga budować poczucie tożsamości 
i wspiera integrację lokalnych społecz-
ności, może także podnosić satysfakcję 
z  życia. Ale jego istnienie, co pokaza-
ła druga wojna światowa, wcale nie 
jest oczywiste. Okupanci, negując pra-
wo Polaków do prowadzenia własne-
go życia kulturalnego, doprowadzili 
do największych w  dziejach strat kul-
tury polskiej. To, co zachowało się do 
dnia dzisiejszego, ma zatem wartość 
szczególną”.

Wystawa „Dziedzictwo utracone” 
przybliża zjawisko NISZCZENIA 
dziedzictwa przez okupantów. Przy-
pomina również o  jego RATOWA-
NIU – procesie, który nigdy się nie 
zakończył.

Drewniana rzeźba „Kobiety Jero-
zolimskie” z początku XV w. (obecnie 
w  zbiorach Muzeum Diecezjalnego 
w  Pelplinie) jest jednym z  przykła-
dów dzieł ewakuowanych z  Pelplina 
do Torunia, gdzie zaopiekowało się 
nimi wojsko, umieszczając je w  sute-
renach koszar miejscowego batalionu 
balonowego.

Dziedzictwo utracone
.........................................................................................................................................

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

1 | Autor nieznany, „Kobiety Jerozolimskie”, 
początek XV w., drewno polichromowane 
(w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie)
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miasta wkroczyła Armia Czerwo-
na. Od 2004 r. popiersie znajduje się 
w  zbiorach Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Sulejówku.

Fragment kartusza herbowego 
rodu Radoszewskich ze zbombar-
dowanego kościoła pokolegiackiego 
w Wieluniu to niemy świadek tragicz-
nej historii tego miasta (zbiory Mu-
zeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu).

Na wystawie znalazła się też sym-
boliczna instalacja – ściana z  repro-
dukcjami dzieł utraconych znajdu-
jących się w  Bazie Strat Wojennych 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego. Zwiedzający mają moż-
liwość pobrania kart, na których znaj-
dują się opisy i  archiwalne fotografie 
najcenniejszych zabytków spośród 
wymienionych w tej bazie, takich, jak 
np. „Portret młodzieńca” Rafaela San-
ti, arcydzieło, którego poszukiwanie 
trwa nadal.

☐

Popiersie Józefa Piłsudskiego au-
torstwa Alfonsa Karnego, pochodzą-
ce z pomnika odsłoniętego w 1936 r. 
w Brasławiu, przywiózł do Polski do-
piero w  1991  r. Jan Klenowcz, bra-
sławianin, jeden z  uczestników akcji 
zdemontowania i  ukrycia pomnika 
marszałka we wsi Zaborne Gumna 
koło Brasławia po tym, jak we wrze-
śniu 1939  r. do jego rodzinnego 

Wystawę „Dziedzictwo utracone” można zwiedzać w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, od 
wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-18.00. Kuratorami ekspozycji są: Marta Baranowska, Izabela Boguszewska, Bartłomiej Garba, 
Dmitriy Panto, Marek Zambrzycki. Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Grzegorz Berendt, dr Karol Nawrocki, dr hab. Wojciech Turek. 
Patronat honorowy: Jarosław Sellin – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2 | Alfons Karny, „Popiersie Józefa Piłsudskiego” 
(fragment pomnika odsłoniętego w 1936 r. 
w Brasławiu), 1936, brąz (w zbiorach Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) 

3 | Fragment kartusza herbowego rodu 
Radoszewskich ze zbombardowanego kościoła 
pokolegiackiego w Wieluniu (w zbiorach Muzeum 
Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu)

(zdjęcia: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

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

32

.........................................................................................................................................
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Półtora kilometra drewna kon-
strukcyjnego, 150 m półek 
i  250 m oświetlenia ledowe-
go. W  Gmachu Głównym 

Muzeum Narodowego w  Krakowie 
powstała przepiękna secesyjna biblio-
teka. Wszystko po to, by wyekspono-
wać księgozbiór Stanisława Wyspiań-
skiego, jego projekty edytorskie oraz 
pierwodruki dramatów. „– Na wysta-
wie »Wyspiański. Nieznany« oprócz 
kilku fantastycznych, rzadko lub wca-
le niepokazywanych dotąd pasteli pre-
zentujemy reformatorską działalność 
typograficzną Stanisława Wyspiańskie-
go i  jego fascynacje czytelnicze” – mó-
wiła kurator ekspozycji Magdalena 
Laskowska.

„Wyspiański. Nieznany” to uzu-
pełnienie i  zarazem całkiem nowa 
część wystawy „Wyspiański”, którą 

w  2018  r. zwiedziło ponad 200  000 
widzów. Atrakcją tej odsłony ekspo-
zycji (wernisaż wystawy odbył się 15 
stycznia 2019 r., w 150. rocznicę uro-
dzin artysty) były liczne prace oraz 
przedmioty z  otoczenia Stanisława 
Wyspiańskiego, które publiczność 
mogła oglądać po raz pierwszy. To 
przede wszystkim pastelowy „Por-
tret własny artysty” (1897) i „Portret 
doktora Jana Raczyńskiego” (1904), 
zakupione do kolekcji Muzeum Na-
rodowego w  Krakowie w  listopadzie 
ubiegłego roku.

Tę część ekspozycji uzupełniły 
prace wypożyczone m.in. z  Muzeum 
Narodowego w  Poznaniu (olejne 
„Wnętrze pracowni artysty w  Pary-
żu” z  1892  r.), Muzeum Lubelskiego 
w  Lublinie („Dziewczynka w  czer-
wonej sukience” z  1893  r., jeden 

z  niewielu portretów namalowanych 
przez Wyspiańskiego farbą olejną) 
czy Muzeum Śląskiego („Śpiący Staś” 
z 1902 r.). Z prywatnych kolekcji po-
chodziły m.in. pastelowy „Portret ko-
biety” i  subtelne, sangwinowe „Stu-
dium aktu”, obie prace z 1893 r., oraz 
barwne „Macierzyństwo” z 1904 r.

Na wystawie „Wyspiański. Niezna-
ny” po raz pierwszy publiczność mo-
gła zobaczyć także liczący blisko 600 
pozycji księgozbiór artysty, zakupiony 
przez Muzeum Narodowe w Krakowie 

Wyspiański  
– odsłona druga

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

1 | Stanisław Wyspiański, „Portret własny 
artysty”, 1897, pastel, papier, wym. (w świetle 
passe-partout) 61 x 51,5 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie)

2 | Stanisław Wyspiański, „Portret doktora Jana 
Raczyńskiego”, 1904, pastel, papier, wym. 46,5 
x 61,5 cm (w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie)

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

2

1
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służących do poznania tła 
epoki świadczą listy Wy-
spiańskiego i  dokumenty 
z masy spadkowej po arty-
ście ze zbiorów Biblioteki 
Jagiellońskiej.

Część „biblioteczną” 
zamknął komplet pierwo-
druków dramatów Wy-
spiańskiego, od Legendy 
i  Warszawianki (1898) 
po opublikowane w  roku 
śmierci artysty: Skałkę, Po-
wrót Odysa i Sędziów.

Jednym z  najważniej-
szych zadań, jakie posta-
wili sobie twórcy wysta-
wy, było zilustrowanie roli 

Stanisława Wyspiańskiego na polskim 
rynku wydawniczym. Jako dyrektor 
artystyczny czasopisma „Życie” zre-
wolucjonizował szatę graficzną tej 
gazety, wyznaczając przy tym nowe 
standardy poligraficzne. Starannie 
projektował swoje druki, wydając dra-
maty na własny koszt, z własnymi ilu-
stracjami i  starannie dobraną czcion-
ką. Jednym z  przełomowych osią-
gnięć Wyspiańskiego, zmieniających 
polskie myślenie o  zdobnictwie, były 
ilustracje do I księgi Iliady Homera 
w przekładzie Lucjana Rydla z 1896 r.

Na wystawie można było zobaczyć 
nie tylko gotowe wydawnictwa, ale 
też płytki cynkotypowe do odbijania 
zdobników w  czasopismach i  na pa-
pierach listowych artysty, a także do-
kumenty ze zbiorów Sekcji Rękopi-
sów Oddziału Zbiorów Specjalnych 
Biblioteki Jagiellońskiej, dotyczące 
kontaktów Wyspiańskiego z  druka-
rzami, wydawcami i księgarzami.

„– Dzięki tej wystawie można sobie 
uświadomić i zrekonstruować imagina-
rium Wyspiańskiego, poznać jego inspi-
racje, a przez to zrekonstruować sposób 
tworzenia i myślenia artysty” – podsu-
mował dyrektor Andrzej Betlej.

Marta Bosak

w 1910 r. od wdowy po Wy-
spiańskim, Teodory Teofi-
li z  domu Pytko. Zrąb tego 
księgozbioru stanowi histo-
ryczna biblioteka wujostwa 
Janiny i  Kazimierza Stan-
kiewiczów, natomiast drugą 
pokaźną część tworzą publi-
kacje nabyte przez samego 
Wyspiańskiego, świadomie 
budującego własną kolek-
cję książek. Prawie wszyst-
kie tomy są podpisane ręką 
artysty i  datowane. W  wielu 
z nich znajdują się ołówkowe 
szkice Wyspiańskiego, w  in-
nych – dedykacje współcze-
snych poetów i  pisarzy, któ-
rzy podarowali mu swoje książki.

Bibliotekę Wyspiańskiego uzupeł-
nił na wystawie „podręczny warsz-
tat ikonograficzny malarza”, poda-
rowany do muzeum przez Helenę 
z  Wyspiańskich Chmurską (córkę 
artysty): zespół luźnych kart z  ksią-
żek, widokówek i  rycin. O tworze-
niu tego typu kolekcji reprodukcji 

Wystawa „Wyspiański. Nieznany” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1, 16 stycznia - 5 maja 2019 r. 

3 | Stanisław Wyspiański, „Dwaj Atrydzi”, 
1896, rysunek do Iliady Homera, kredka, papier, 
wym. 24,6 x 28,3 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie)

4 | Biblioteka Stanisława Wyspiańskiego na 
wystawie „Wyspiański. Nieznany” w Muzeum 
Narodowym w Krakowie

(zdjęcia: 1 – Michał Obarzanowski / Mirosław Żak; 
2 – Karol Kowalik; 3 – Mateusz Szczypiński; 4 – Bartosz 
Cygan)

3

4
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Czternaście lat temu, zapo-
wiadając na łamach „Spo-
tkań z Zabytkami”, w felie-
tonie Od redakcji, obcho-

dy Roku Mikołaja Reja w  Polsce, pi-
sałem: „W bieżącym roku mija dokład-
nie pięćset lat od urodzin tego, uważa-
nego za ojca literatury polskiej i  cenio-
nego już za życia, genialnego samouka. 
Czy jest on nam jednak wystarczają-
co znany i  bliski? Czy potrafimy doce-
nić jego wkład w naszą kulturę? Przed 
stu laty różnie z  tym bywało. Kiedy 
w  1905  r. obchodzono czterechsetną 
rocznicę urodzin Mikołaja Reja, świa-
tły skądinąd i niezaprzeczalnie wybit-
ny (może nawet najwybitniejszy) mło-
dopolski twórca, Stanisław Wyspiań-
ski, w jednym z listów skierowanych do 
przyjaciela, Adama Chmiela, napisał: 
»Akademia wydaje tego głuptasa Reja. 
Tumana Bożego z XVI wieku, którego 
już czas byłoby raz zapomnieć! wła-
śnie z  okazji Jubileuszu jego. Pisał po 
polsku, – dobrze – ale co? [Bad Hall, 
1 sierpnia 1904 r.]«”.

Wtedy też postawiłem wstępną 
diagnozę, że być może, „nie posądza-
jąc autora »Wesela« o  aż tak niepo-
chlebną opinię dotyczącą spuścizny 
Reja, należałoby chyba jedynie przyjąć 
wersję o  jakiejś urażonej jego ambicji 
i odmiennym zdaniu na temat potrze-
by wykonywania kosztownych reedycji 
dzieł Dostojnego Jubilata, które przy-
gotowywano. Faktem jest bowiem, że 
»Akademia Umiejętności w Krakowie 
[…] pragnąc uczcić czterechsetną rocz-
nicę urodzin Mikołaja Reja trwałym 
pomnikiem jego niespożytych zasług 
około języka i  literatury ojczystej, po-
stanowiła sporządzić nowe wydanie 
jednego z najcelniejszych jego utworów 
„Źwierciadła”, w  postaci nowożytnej, 
oddającej jednak stylowe właściwości 

XVI stulecia«”. I uczciła, czego do-
wodem są pojedyncze egzemplarze 
jubileuszowej edycji Źwierciadła 
z  1905  r. (na ogół oznaczone do-
datkowym wyróżnikiem cime-
lium), z  pietyzmem przechowywane 
w  zbiorach najważniejszych naszych 
bibliotek.

Niewykluczone, że Wyspiańskie-
go (który sam projektował, jak wiemy, 
okładki książek, wprowadził do typo-
grafii nowe kroje czcionek i nowator-
ską kompozycję paginy, a  na realiza-
cję tych pomysłów niejednokrotnie 
poszukiwał funduszy) zbulwersował 
nie tylko pomysł wydania reedycji 
Źwierciadła Reja, lecz także jej wysoki 
koszt oraz fakt, że wsparło tę inicjaty-
wę wydawnictwo Gebethnera i Wolf-
fa, z  którym (mówiąc delikatnie) ar-
tyście nie układała się współpraca. 
Jak czytamy w  dołączonej do księgi 
informacji od wydawcy: „Koszta wy-
dania pokryto częściowo z funduszu ś.p. 
Andrzeja Deskura. – Księgarnia Gebe-
thnera i Wolffa w Warszawie zakupiła 
niemal cały nakład, ułatwiając w  ten 
sposób Akademii wykonanie tak kosz-
townego przedsięwzięcia”.

Zwiedziwszy wystawę „Wyspiań-
ski. Nieznany” w  Muzeum Naro-
dowym w  Krakowie, nie mamy już 
żadnych wątpliwości w  tej spra-
wie. Książki, które artysta zgroma-
dził w  swojej bibliotece (w zbiorach 
MNK zachował się jej pokaźny frag-
ment, liczący 429 pozycji), miały mu 
być przede wszystkim użyteczne, przy 
czym zdarzało się, że korzystał z nich 
w  sposób brutalny, dziś nieakcepto-
wany. „– Ze wspomnień z epoki wiemy, 
że książki służyły Wyspiańskiemu do 
pracy i nie przywiązywał wagi do opieki 
nad nimi, np. z tomu IV dzieł Szekspi-
ra wydarł w całości tekst »Hamleta«” 

– mówi kurator wystawy Magdalena 
Laskowska. „Opis zwyczajów czytelni-
czych Wyspiańskiego – dodaje w kata-
logu wystawy Halina Marcinkowska 
– pozostawił Maciej Szukiewicz na 
kartce wklejonej do książki »La Révo-
lution française« Armanda Dayota, 
z  której artysta wyrwał kilkadziesiąt 
stron. »Powyższe braki nie zadziwią 
nikogo, kto zna pogląd Wyspiańskiego 
na książki. Nie było w poecie ani krzty 
snobistycznego bibliofilstwa. Gdy czer-
pał z  jakiegoś dzieła potrzebne dla sie-
bie wiadomości, bez żadnego skrupułu 
wydzierał z publikacyj – nieraz bardzo 
kosztownych – odnośne karty. Byłem 
parokrotnie świadkiem takiego wan-
dalizmu, który Wyspiański uzasadniał 
zdaniem: Książki są po to, aby ich uży-
wać«” (H. Marcinkowska, Bibliote-
ka Stanisława Wyspiańskiego w  Mu-
zeum Narodowym w  Krakowie, [w:] 
Wyspiański nieznany, Kraków 2019, 
s. 235, przyp. 37).

Wynika więc z  tego, że piękna, 
bibliofilska reedycja Źwierciadła Mi-
kołaja Reja, poety, którego Wyspiań-
ski nie cenił, nie była mu do niczego 
potrzebna.

Wojciech Przybyszewski

Mało znane oblicze 
wybitnego artysty

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

| Okładka do nut: Bolesław Raczyński, Pieśni, 
Słowa Lucyana Rydla, Drukarnia Uniwersytecka, 
Kraków 1903, projekt okładki i rysunek 
autorstwa Stanisława Wyspiańskiego

(fot. Bartosz Cygan)

..............................................................................
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haftowany ornat z motywem Pasji, kie-
lichy mszalne, puszkę na komunikan-
ty, monstrancję, tryptykowy ołtarzyk. 
Sferę życia świeckiego obrazują nato-
miast przedmioty użytkowe, będące 
na wyposażeniu domostw – skrzynia-
-dłubanka,  kafle piecowe, dzbanki. 
W  grupie metalowych naczyń uwagę 
zwraca późnoromańska akwamanila 
w kształcie lwa – naczynie do symbo-
licznego obmywania rąk. 

Obok, w  ekspozycji Zbrojow-
ni nawiązano do sieni staropolskie-
go dworu, gdzie broń zawieszona na 
ścianach demonstrowała rycerską wa-
leczność. Przyjęto podział na Europę 
i Bliski Wschód z kolekcją broni białej 
oraz palnej – długiej i krótkiej. 

W sali poświęconej sztuce Odro-
dzenia centralne miejsce zajmuje tzw. 
stół humanisty, który stanowi odnie-
sienie do renesansowych tendencji 
laickich i  humanistycznych, poszuki-
wań i odkryć. W tej części ekspozycji, 
obok zegarów słonecznych i  mecha-
nicznych, szachownicy etc. na uwagę 
zasługują też dwa kabinety służące do 
przechowywania i przewożenia doku-
mentów. Stół dzieli salę na dwie części 
– w jednej zgromadzono sztukę połu-
dnia Europy, przede wszystkim Italii, 
w  drugiej – wyroby powstałe w  tym 
czasie na północy Europy. Sztukę po-
łudnia reprezentuje włoska majolika 
i  weneckie szkło. Wyroby powstałe 

W Muzeum Sztuk Użyt-
kowych, Oddziale 
Muzeum Narodowe-
go w  Poznaniu, wy-

odrębnionym w  strukturze muzeum 
w 1965 r. (obecna nazwa obowiązuje 
od 1991 r.), w 2017 r. otwarto nową 
stałą wystawę. W  połączonych bu-
dynkach Raczyńskiego oraz Zamku 
Przemysła, na powierzchni prawie 
1500  m², prezentowana jest jedyna 
w Polsce ekspozycja poświęcona w ca-
łości sztuce użytkowej. W  18 prze-
strzeniach na 4 kondygnacjach zapre-
zentowano około 2000 przedmiotów. 

W układzie chronologicznym 
od średniowiecza do współczesności 
przyjęto narrację problemową, akcen-
tując rolę przedmiotu w służbie czło-
wieka. Wybrane tematy i  aranżacja 
w  każdej z  sal nawiązują do klimatu 
ideowo-artystycznego właściwego da-
nej epoce. 

W sali poświęconej średniowieczu 
zaprezentowano sztukę z  XII-XVI  w. 
Dwa wątki – sfera świętości (sacrum) 
i  życia świeckiego (profanum) wyzna-
czają ramy tej części wystawy. Średnio-
wiecze było okresem tworzenia uni-
wersalnej kultury europejskiej, z  silną 
pozycją Kościoła i wpływem władców 
oraz początkiem znaczenia miesz-
czaństwa. W  sali tej widzimy m.in. 
kwatery witrażowe z  krużganków 
krakowskiego kościoła św. Katarzyny, 

Wystawa 
w poznańskim 
Muzeum Sztuk 
Użytkowych
.........................................................................................................................................

Spotkanie z książką

OPRAWY	KSIĄŻKOWE	
W	ZBIORACH	KSIĄŻNICY	

KOPERNIKAŃSKIEJ

W zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej – Książnicy Kopernikańskiej 

w Toruniu znajduje się jedna z najcenniej-
szych kolekcji bibliotecznych w Polsce, która 
zawiera m.in. średniowieczne kodeksy, in-
kunabuły, dokumenty kartograficzne oraz 
druki z XIV-XVIII stulecia. W 2018 r. wydana 
została najnowsza publikacja dotycząca tej 
kolekcji, zatytułowana Oprawy książkowe 
XIV-XVIII wieku w zbiorach Książnicy Koper-
nikańskiej w Toruniu. Część I: Rzeczpospoli-
ta, Prusy, Dolny Śląsk. 

Publikacja w formie katalogu jest podsu-
mowaniem badań nad zbiorem, prowadzo-
nych od dwóch lat przez Arkadiusza Wagne-
ra, pracownika Instytutu Informacji Nauko-
wej i Bibliologii Uni-
wersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toru-
niu, we współpracy 
z pracowniczkami 
Działu Zbiorów Spe-
cjalnych Książnicy, 
Beatą Madajewską 
i Anną Mazerską. 
Towarzyszyła ona 
z o r g a n i z o w a n e j 
w 2018 r. III Ogólnopolskiej Konferencji 
Oprawoznawczej pt. „Zbiory polskie” oraz 
otwartej w Książnicy wystawie, na któ-
rej zaprezentowano najcenniejsze oprawy 
książkowe od XIV do końca XVIII w., w tym 
wcześniej nieznane unikatowe dzieła, m.in. 
z warsztatów introligatorskich Torunia, 
Krakowa, Gdańska, Królewca, Poznania 
i Warszawy. Wśród nich znalazły się oprawy 
mnisze, kopertowe, zdobione herbami, pla-
kietami i superekslibrisami. 

Katalog zawiera opisy 71 wybranych 
na wystawę obiektów. Noty katalogowe, 
uporządkowane chronologicznie, oparto 
na schemacie opisu i komentarza oraz ca-
łostronicowej ilustracji. W opisach znajdują 
się podstawowe informacje o eksponatach: 
identyfikacja introligatora, data wykona-
nia dzieła, nota bibliograficzna, materiał, 
z którego wykonano oprawę, zapięcia i oku-
cia lub więzadła, dekoracja, proweniencja. 
Na końcu katalogu zamieszczono indeks 
introligatorów. 

Ta ważna publikacja przybliża czytel-
nikom rozwój introligatorstwa od XIV do 
XVIII w. i zbiory Książnicy. Z pewnością za-
inicjuje też badania nad innymi obiektami 
znajdującymi się w toruńskiej bibliotece. 

|    Spotkania z Zabytkami       3-4  2019           58



Z WIZYTĄ W MUZEUM

Epokę baroku prezentuje na wy-
stawie kultura dwóch obszarów: 
Gdańska i  Rzeczypospolitej. Gdańsk 
w XVII w. był prężnym miastem por-
towym, zamieszkanym przez boga-
cących się mieszczan. W  części eks-
pozycji poświęconej kulturze Gdań-
ska dominują przedmioty związane 
z  wyposażeniem siedziby mieszczań-
skiej, m.in. meble gdańskie z  okazałą 
szafą, kafle powstałe w  Amsterdamie 
około 1700  r., zdobione pejzażami 

holenderskimi i  przedstawieniami 
floty morskiej. Ekspozycja podkreśla 
silne związki Gdańska z  Niderlanda-
mi; sprowadzone stamtąd naczynia 
pełniły funkcję użytkową i  zdobni-
czą. W  XVII i  XVIII  w. Gdańsk był 
głównym ośrodkiem złotniczym Rze-
czypospolitej, oddziałującym na wy-
twórczość Torunia, Elbląga i Królew-
ca. Rozwijało się zegarmistrzostwo, 
konwisarstwo, drobna produkcja. Na 
gdańskie targi docierały kamionki 
nadreńskie i bolesławieckie. 

Wielonarodowość i  wielowyzna-
niowość Rzeczypospolitej wpłynęła 
na wykształcenie się tu specyficznej 
obyczajowości i kultury. Prym wiodła 
szlachta, wywodząca pochodzenie od 
Sarmatów. Sarmatyzm jako zjawisko 
kulturowe cechował się dumą, wa-
lecznością i zamiłowaniem do Orien-
tu. Takie eksponaty, jak kobierce, ma-
katy, ceramika i  metale, a  zwłaszcza 
broń, pełniły funkcję użytkową, zwią-
zane też były z obyczajem sarmackim. 
W  ubiorze szlacheckim, kształtowa-
nym pod wpływem Orientu, uwa-
gę zwracają złotolite pasy wschod-
nie i  pas kontuszowy z  manufaktury 
w  Słucku czy pasy metalowe, tzw. 
przeworskie. Sarmata podkreślał po-
chodzenie zamawianiem herbowych 
sprzętów, szkieł i  sreber. Przykłada-
mi takich wyrobów są naczynia eks-
ponowane w  wykreowanym bufecie 
– bogato zdobione srebra, paradne 
złocone kufle, w tym monetowy z po-
krywą (należący do Adama Jordana 
herbu Trąby) i  szklane puchary opa-
trzone herbami. Kolejno eksponowa-
ne sprzęty – zegary powozowe, na-
czynia sepetowe, łyżki, używane były 
nie tylko od święta, ale i na co dzień, 
w domu, podróżach, na polowaniach. 
Człowiek baroku odczuwał też lęk 
przed śmiercią. Przejawem pobożno-
ści były dary wotywne. Zaprezento-
wany zespół dewocjonaliów – kato-
lickich, protestanckich i  prawosław-
nych, naczynia i  sprzęty liturgiczne 
zwracają uwagę na rozbudowaną 

w  północnej i  środkowej Europie to 
nadreńskie kamionkowe dzbany, ku-
fle do piwa i wina, oprawione w cynę 
i zdobione monochromatyczną deko-
racją reliefową. Wśród szkieł wyróżnia 
się roemer – kielich do wina reńskiego 
z  kolistą czaszą i  szerokim trzonem, 
wśród mebli – śląska szafa, będąca 
rozwiniętą formą pierwotnej skrzyni. 
W dodatkowej przestrzeni, oddzielo-
nej od reszty sali, nawiązano do gabi-
netu kolekcjonerskiego.

1 | Fragment ekspozycji – średniowiecze 

2 | Historyzm – realizacje złotnicze

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

2

1
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półmiski, miski i  talerze, solniczki, 
sosjerki, karafki do oliwy i  octu, po-
jemniki na musztardę. Prezentowane 
są także sztućce, a  obok łyżki i  noża 
pojawia się widelec. Po przeciwnej 
stronie stołu znajdują się naczynia do 
deserów i egzotycznych wówczas na-
pojów – kawy, herbaty i  czekolady: 
kubeczki, filiżanki, dzbanki, cukier-
nice, kosze do owoców, kieliszki do 
coraz częściej pijanego wina. Wokół 
stołu stoją osiemnastowieczne krze-
sła, zaprojektowane m.in. przez Tho-
masa Chippendale’a, pod ścianami − 
bogato intarsjowana śląska sekretera 
i genueńska komoda. Kolekcję szkieł 
reprezentują wyroby śląskie, czeskie 
i  weneckie, a  wśród nich śląski pu-
char z  przedstawieniem bijących się 
puttów. 

W XVIII w. zapanowała moda na 
chińszczyznę i  fantastyczne dekora-
cje o  orientalnym charakterze. Przy 

jednej ze ścian, na licznych półecz-
kach i  konsolkach widzimy naczynia 
z porcelany wschodniej i miśnieńskiej 
oraz z wczesnej kamionki. Czasy, gdy 
królowało rokoko – to lekka stylisty-
ka i  dekoracyjność. Panująca jednak 
wówczas tendencja horror vacui, czy-
li potrzeba wypełniania ornamen-
tem każdego kawałka płaszczyzny, 
prowadziła do nagromadzenia zdo-
bień. Wielobarwny żyrandol z  ko-
lekcji muzeum fascynuje rozmiarami 
i  rokokową formą, a  zbiory ozdabia 
słynny Serwis Łabędzi z manufaktury 
w Miśni. 

W kolejnej sali znajdują się przed-
mioty charakterystyczne dla trzech 
nurtów stylowych: klasycyzmu, em-
pire i  biedermeieru. Klasycyzm naj-
czystszą formę zyskał w  Anglii. An-
gielskie realizacje cechuje lekkość 
i  elegancja, spójność struktury i  de-
koracji. Wśród eksponatów znajduje 

obrzędowość w  wielowyznaniowej 
Rzeczypospolitej. Z  sarmackim po-
grzebem związane są eksponowane 
funeralia, w  tym portrety i  tablice 
trumienne. 

Z baroku wyrosło rokoko, które 
było jego częściową kontynuacją. Wy-
stawa ukazuje wykwintność otoczenia 
człowieka doby rokoka, zwanej „stu-
leciem porcelany”. W środku sali po-
święconej sztuce rokoka znajduje się 
stół podzielony na trzy części. Cen-
tralnie wykreowano rokokowe sur-
tout-de-table – dekoracyjną kompo-
zycję, której zadaniem było bawienie 
biesiadników. Po jednej stronie stołu 
pokazano naczynia do dań głównych, 
pochodzące z różnych zastaw. Wyko-
nawcą prezentowanej srebrnej teryny 
– najbardziej okazałej wazy zdobio-
nej rocaillami − był Johann Gott-
fried Schlaubitz z  Gdańska. Wokół 
niej stoją wazy i  wazki porcelanowe, 

3
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prezentowanych eksponatów wiąże 
się z  postacią Napoleona i  jego apo-
teozą. Uwagę zwracają kandelabry 
w  stylu egipskim wykonane według 
wzoru Pierre-Philippa Thomire – 
znanego brązownika epoki, porcela-
nowy kosz z  manufaktury w  Sèvres, 
dwa dzbany z zastawy stołowej należą-
cej do Franciszka Ksawerego hr. Bra-
nickiego i  jego żony, projektu Jeana 
Baptiste’a Claude’a Odiota. Wyro-
by porcelanowe charakteryzuje duża 
ilość złoceń. 

Między prezentacją klasycyzmu 
i  empiru wykreowano na wystawie 
kameralny salonik biedermeierowski. 
Zaaranżowany jest on w stylu ukształ-
towanym w  Europie Środkowej, 
w  okresie między Kongresem Wie-
deńskim 1815 r. a falą rewolucyjnych 
wystąpień roku 1848. Stoją tu proste 
i funkcjonalne meble − berlińska sza-
fa zdobiona polichromią, pulpit do 
czytania, wiele wyrobów polskich: 
krakowski zegar kominkowy, niciak – 
stolik do robótek fornirowany czeczo-
tą brzozową, porcelana z  Korca i  Ba-
ranówki. Osobną grupą są pamiątki 
patriotyczne nawiązujące do polskich 
bohaterów i wydarzeń historycznych, 
stanowiące przejaw romantycznego 
kultu bohaterskich wodzów i  będące 

manifestacją patriotyczną, w  tym 
przedmioty z  wizerunkiem ks. Józefa 
Poniatowskiego oraz upamiętniają-
ce powstanie listopadowe. Istotnym 
elementem mody pierwszej połowy 
XIX w. były wyroby z żeliwa, odlewa-
ne w  pruskich giserniach w  Berlinie 
i  Gliwicach, w  tym realizacje projek-
tów Johanna Conrada Geissa i  Karla 
Friedricha Schinkla. 

Drugą połowę XIX  w. cechowała 
różnorodność ideologiczna i  estetycz-
na. W  Europie zakończyło się kształ-
towanie nowoczesnych państw naro-
dowych. Romantyczny nacjonalizm, 
idealizujący kulturę narodową, pro-
pagował sięganie po wzory z  czasów 
największego rozkwitu sztuki danego 
regionu. Podziwiano cechy dawnej wy-
twórczości i czerpano z repertuaru or-
namentów dawnych epok. Nabywcami 
kosztownych wyrobów stali się przed-
stawiciele burżuazji przemysłowej 
i  bankierzy. Mniej zamożni kupowali 
przedmioty produkowane fabrycz-
nie. W centrum sali poświęconej sztu-
ce historyzmu znajdują się naczynia 
srebrne, realizacje złotnicze z czwartej 
ćwierci XIX  w., głównie z  Hanau – 
najważniejszego ośrodka historyzmu 
złotniczego w Niemczech, w tym neo-
gotycki puchar dwoisty, praca Augusta 
Schleißnera według rysunku Albrechta 
Dürera. Są tu też prace złotnika fran-
cuskiego Antoine’a Vechte’a, zwanego 
„nowym Cellinim”. Srebra ozdobione 
są scenami historycznymi, biblijnymi 
i mitologicznymi. 

Elegancką formą wyróżnia się 
krzesło Chippendale’a w wersji z koń-
ca XIX lub początku XX  w. z  typo-
wym dla historyzmu przerysowaniem 
form dekoracyjnych czy zestaw fa-
jansowych naczyń z  angielskiej firmy 
Samuel Alcock & Co. Szkła z hut ślą-
skich nawiązują do motywów antycz-
nych i technik wypracowanych w do-
bie renesansu. 

Na ziemiach polskich patriotycz-
nym odniesieniem w  tym czasie był 
okres Rzeczypospolitej szlacheckiej 
i sztuka sarmacka. Nastąpił wielki po-
wrót stroju polskiego. Makata z  Bu-
czacza nawiązuje do tkanin turec-
kich i  polskich pasów kontuszowych 
okresu baroku. Majolikę z Nieborowa 

się szafa zegarowa okleinowana ma-
honiem, fotel z  około 1800  r. – ber-
lińskie nawiązanie do projektów an-
gielskich klasycystów Georga Hap-
plewhite’a i  Thomasa Scheratona, 
londyński srebrny zestaw toaletowy 
czy plakietki dekoracyjne z  białej ka-
mionki jaspisowej – realizacje Josiaha 
Wedgwooda. Zwraca uwagę teryna 
projektu Johanna Georga Bandaua I – 
najwybitniejszego złotnika wczesnego 
klasycyzmu. Charakterystyczna dla 
epoki klasycyzmu była moda na pla-
stykę figuralną. W sali znajdują się fa-
jansowe figury angielskie czy biskwity 
z  Königliche Porzellan Manufaktur 
w Berlinie. 

Styl I Cesarstwa – empiru roz-
winął się przede wszystkim we Fran-
cji, Rosji i  Austrii. Przy wytwarzaniu 
przedmiotów korzystano z  antycznej 
ornamentyki i  wyobrażeń charakte-
rystycznych dla Cesarstwa Rzym-
skiego oraz starożytnego Egiptu, dą-
żąc do form monumentalnych. Dużo 

3 | Zbrojownia

4 | Biedermeier – salonik

(zdjęcia: Andrzej Urbanowicz, Sławomir Obst / 
Pracownia Fotografii Cyfrowej MNP)

................................................................................
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światowej. Pokazano przykłady „sty-
lu narodowego”, wylansowanego 
przez Pawilon Polski, nagrodzony 
Grand Prix na Międzynarodowej 
Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Pa-
ryżu w  1925  r. Uwagę zwracają ki-
lim Zofii Stryjeńskiej i  stolik do gry 
w karty projektu Edmunda Węcław-
skiego. Oba wyroby mają cechy wy-
wodzące formy z rodzimej sztuki lu-
dowej, przetworzone przez estetykę 
art déco. Rozwiązania techniczne 
w stylu tym wymagały dużych umie-
jętności i  perfekcyjnego wykończe-
nia z  drogich materiałów: kości sło-
niowej, hebanu czy złoconego brą-
zu, jak np. figurka tancerki w  futu-
rystycznym stylu, autorstwa Gerdy 
Gottstein. W  latach trzydziestych 
elitarny styl ustępuje funkcjonali-
zmowi. Naczynia porcelanowe z  fa-
bryk  Rosenthal i  Ćmielów ukazują 
dążenie do równowagi między funk-
cjonalnością, estetyką i techniką. 

Następna część wystawy to pre-
zentacja sztuki po 1945  r. W  części 
tej wydzielono dwie strefy. W  jednej 
zgromadzono przykłady wzornic-
twa z  drugiej połowy lat pięćdziesią-
tych i  z  początku lat sześćdziesiątych 
XX  w.: ceramikę, meble, tkaniny. 
Autorami większości projektów są 
artyści wywodzący się z  powstałe-
go w  Warszawie w  1950  r. Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego. W  dru-
giej części znajdują się przykłady de-
signu światowego z  drugiej połowy 
XX  w., reprezentowanego głównie 
przez artystów z  Włoch i Skandyna-
wii. Wówczas to  wzornictwo objęło 
kształtowanie wszystkiego, co wiąże 
się z relacją człowieka z przedmiotem.

Ekspozycję zamyka sala prezen-
tująca polską współczesną sztukę 
unikatową.

Wystawie towarzyszy bogato ilu-
strowany album (200 sztuk) oraz 
przewodnik po ekspozycji (Muzeum 
Sztuk Użytkowych – przewodnik).

☐

zdobią wizerunki Stefana Batorego 
i Jana III Sobieskiego. 

Kolejna część wystawy przedsta-
wia wyroby dalekowschodnie. Spro-
wadzano je w XIX stuleciu do Euro-
py jako obiekty kolekcjonerskie lub 
przedmioty do dekorowania wnętrz. 
Wśród eksponatów widzimy chiń-
skie kadzielnice figuralne, naczynia 
użytkowe i  rytualne. Większość eks-
ponowanej porcelany to tzw. wyroby 
eksportowe. Dominują wazony z wie-
lobarwną lub kobaltową dekoracją 
roślinną. 

Prezentowane w  następnej prze-
strzeni przedmioty z  różnych ośrod-
ków artystycznych, wytworzone 
w  epoce secesji, wyrażają dążenie do 
kształtowania otoczenia człowieka 
w  nowym duchu. Stoliki projektu 
Émila Gallé charakteryzują się płyn-
ną linią konstrukcji. Małe rzeźby 
w  ceramice i  brązie zaprojektowali 
europejscy artyści: Michael Powol-
ny, Ingeborg Plockross-Irminger, Ri-
chard Aigner, Karl Himmelstoss, Paul 
Scheurich; ich prace są zindywidu-
alizowane i  proponują nowe formy 
wyrazu. Zestawiono przedmioty ar-
tystyczne ze szkła, ceramiki i  metali. 
Szkła francuskie z  wytwórni Émila 
Gallé i Braci Daum ukazują nowator-
skie techniki trawienia ornamentów 
w szkle warstwowym z użyciem barw-
ników proszkowych. W ceramice wi-
doczne są inspiracje dalekowschod-
nie. Uwagę zwraca porcelana berliń-
ska Theo Schmutz-Baudissa. Prace 
z  miedzi i  mosiądzu pochodzą m.in. 
z  Metallwarenfabrik Eduard Hueck, 
a platery – z warszawskich firm Bracia 
Henneberg oraz Norblin, Bracia Buch 
i  T. Werner. Indywidualne podejście 
prezentują kamionki z  wytwórni na 
terenie Westerwaldu. 

Kolejną salę wystawy poświęco-
no sztuce lat dwudziestych i  trzy-
dziestych XX  w. Zaprezentowano 
głównie dokonania polskie, zesta-
wione z  kilkoma wyrobami sztuki 

Czy środkowoeuropejska 
awangarda była zawsze 
„przednią strażą”, czy też 
pozostawała w  tyle ten-

dencji dyktowanych przez Paryż, 
Berlin czy Nowy Jork? Czego dowie-
my się o  ruchu awangardowym, gdy 
porzucimy narracje budowane przez 
narodowe historie sztuki? Wystawa 
„Czas przełomu. Sztuka awangardy 
w  Europie Środkowej 1908-1928” 
w  Międzynarodowym Centrum Kul-
tury w Krakowie, to rozpisana na roz-
działy opowieść o nowej sztuce w re-
gionie, szczególnie doświadczonym 
tragiczną historią początku XX w.

Wystawa (czynna od 8 marca do 
9 czerwca br.) jest próbą ukazania pa-
noramy ruchu awangardowego i zaak-
centowania punktów stycznych oraz 
różnic, jakie ujawniała w  tym czasie 
sztuka nowych środkowoeuropejskich 
państw. Ramy czasowe 1908-1928 
roztaczają szeroką perspektywę, nie 
tylko ukazującą drogę artystycznych 
przemian, ale także konfrontującą ich 
zróżnicowany rytm i chronologię. Eu-
ropa Środkowa po zakończeniu Wiel-
kiej Wojny w 1918 r. stała się miejscem, 
gdzie zainicjowane bądź przepracowa-
ne wcześniej artystyczne tendencje na-
bierały wielkiego rozmachu.

1 | Leon Chwistek, „Portret kobiety”, 1919- 
-1921, olej, płótno, wym. 66,5 x 58 cm 
(własność Galeria Dyląg, Kraków)

2 | Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), 
„Kompozycja z dziobatymi stworami”, 1922, 
olej, tempera, płótno, wym. 101 x 125,5 cm 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)

Muzeum otwarte w czasie zimowym od wtorku do niedzieli w godzinach: wtorek 
− czwartek 9.00-15.00 (latem 11.00-17.00), piątek − 12.00-21.00, sobota − 
niedziela 11.00-18.00, we wtorki wstęp bezpłatny. 

1
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Podczas gdy starsi artyści konty-
nuowali po wojnie swoją wcześniej-
szą twórczość, młodsza generacja 
twórców zaczęła traktować kubizm, 
ekspresjonizm i  futuryzm jako zbyt 
skostniałe i wyczerpane formuły, opo-
wiadając się przede wszystkim za kon-
struktywizmem i  abstrakcją. Szybkie 
wskrzeszenie sztuki nowoczesnej na-
stąpiło pod znakiem „miasta i  ma-
szyny” oraz fascynacji cywilizacją 
miejską. Środkowoeuropejscy artyści 
często występowali z  propozycjami 

nowych „-izmów”, takich jak węgier-
ski aktywizm, polski formizm czy 
czeski poetyzm, który stanowił chyba 
najbardziej znaczący wkład środko-
woeuropejskiej awangardy w  sztukę 
światową.

Wyjątkowość wystawy „Czas prze-
łomu…” polega na zestawieniu i  skon-
frontowaniu artystów środkowoeuro-
pejskich – polskich, czeskich, słowac-
kich, węgierskich, rumuńskich, chor-
wackich czy serbskich, dla których co 
prawda wciąż punktem odniesienia 

w  twórczości pozostawały wielkie ar-
tystyczne centra, jak Paryż, Berlin czy 
Nowy Jork, ale czerpane stamtąd im-
pulsy i  inspiracje twórczo przetwarza-
li bez kompleksu peryferyjności bądź 
zapóźnienia. Łączyła ich rozwinięta 
sieć wzajemnych i  ożywionych kon-
taktów. Lata przedwojenne były dla 
wielu z nich ważnym okresem reorien-
tacji koncepcji artystycznych, poczucia 
nieuchronnie rozpadającego się świa-
ta, co manifestowali przede wszyst-
kim w  obrazach odzwierciedlających 

Tworzyć, nie odtwarzać!
.........................................................................................................................................
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z  jednej strony maszynowa wizja 
świata i  idea artysty-konstruktora, 
z  drugiej zaś koncepcja archetypicz-
nej istoty natury, co przełożyło się na 
tworzenie panteistycznych wizji oraz 
rozwijanie różnych nurtów sztuki 
abstrakcyjnej. 

Na bogatą ekspozycję w  MCK 
składa się ponad 170 prac pozwalają-
cych prześledzić przemiany ówczesnej 

myśli artystycznej poprzez obrazy, 
rzeźby, rysunki i grafiki. Niezwykłym 
walorem prezentacji jest wielki wybór 
unikatowych awangardowych czaso-
pism o  sztuce, publikacji, plakatów, 
folderów, scenariuszy filmowych, fo-
tografii, będących przykładem eks-
perymentów i  prób wypracowania 
nowatorskiej typografii i  technik 
obrazowania.

Ekspozycja, która miała swoją pre-
mierę w Muzeum Sztuki w Ołomuń-
cu we wrześniu 2018  r., jest zwień-
czeniem kilkuletniego międzynaro-
dowego projektu „Narodziny nowo-
czesnego Środkowoeuropejczyka”, 
realizowanego wspólnie od 2016  r. 
przez cztery partnerskie instytucje: 
Muzeum Sztuki w  Ołomuńcu, Ga-
lerię Miasta Bratysławy, Muzeum Ja-
nusa Pannoniusa w  Peczu oraz przez 
Międzynarodowe Centrum Kultury, 
które dla krakowskiej publiczności 
przygotowało nową jej wersję o zmie-
nionym wyborze dzieł. 

Z wystawą związany jest, jak za-
wsze w MCK, bogaty program wyda-
rzeń towarzyszących – odbędą się dni 
otwarte, wykłady, spacery, pokazy fil-
mowe, warsztaty plastyczne dla dzieci 
i dorosłych, spotkania dla seniorów.

☐

indywidualne stany psychiczne i auto-
portretach. Szczególnie po rewolucyj-
nych zmianach, jakie zainicjowali fran-
cuscy kubiści, był to dla środkowoeu-
ropejskich artystów okres odkrywania 
nowych form ekspresji, a  szczególnie 
innego podejścia do ujmowania prze-
strzeni tak w malarstwie, jak i rzeźbie. 

Po koszmarze pierwszej wojny świa-
towej wielu twórców zaintry go wała 

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

3 | Sava Šumanović, 
„Rzeźbiarz 
w pracowni”, 1921, 
olej, płótno, wym. 97 
x 73 cm  
(w zbiorach Moderna 
galerija Zagreb)

4 | Imre Szobotka, 
„Marynarz”, 1915, 
olej, płótno, wym. 35 
x 29 cm (w zbiorach 
Janus Pannonius 
Múzeum, Modern 
Magyar Képtár, Pécs)

5 | František Kupka, 
„Kształt niebieski 
A II”, 1919-1924, 
olej, płótno, 
wym. 68 x 68 cm 
(Robert Runták 
sbírka  Olomouc)

..................................
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wzajemne powiązania między artysta-
mi – miało również swe źródło w ści-
słych kontaktach między Berlinem 
a Wrocławiem, a głównie współpraca 
dwóch muzeów: Galerii Narodowej 
w Berlinie i Śląskiego Muzeum Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu.

Galeria Narodowa w  Berlinie od-
grywała w  Cesarstwie Niemieckim 
przodującą rolę. Od kiedy w  1919  r. 
jej dyrektor, Ludwig Justi, otwo-
rzył w  Kronprinzenpalast Galerię 
Żyjących, punkt ciężkości jej zbio-
rów przesunął się w  kierunku sztuki 
współczesnej. Przykładem tego była 
wystawa poświęcona pamięci Ottona 
Muellera („Otto Mueller – Gedächt-
nisausstellung”), zorganizowana z ini-
cjatywy Ericha Wiesego, dyrektora 

Mueller, urodzony w  Lu-
bawce w  1874  r., czło-
nek grupy Die Brücke, 
ponad dekadę czyn-

ny pedagog wrocławskiej Akademii 
Sztuki i  Rzemiosła Artystycznego, 
zyskał międzynarodową sławę jako 
malarz ekspresjonista. W latach dwu-
dziestych XX  w. wrocławska Aka-
demia była zaliczana do najbardziej 
progresywnych uczelni artystycznych 
w  Europie. Charakteryzujący się wy-
jątkową siłą wpływ Ottona Muellera 
na krąg zaprzyjaźnionych z nim arty-
stów, architektów, krytyków sztuki, 
pisarzy, kolekcjonerów i  studentów 
nie został dotąd wystarczająco przeba-
dany. Artystyczne i  intelektualne od-
działywanie Akademii – szczególnie 

Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych, 
w 1931 r. we Wrocławiu, trzy miesią-
ce po śmierci malarza. Jeszcze w  tym 
samym roku Ludwig Justi przejął tę 
ekspozycję i zaprezentował w Berlinie 
w nowej odsłonie jako „Gedenk-Aus-
stellung” (wystawa upamiętniająca). 
Obu dyrektorów muzeów cechowała 
dyplomatyczna dystynkcja i  zamiło-
wanie do sztuki współczesnej. Wiese 
utrzymywał kontakty z przedstawicie-
lami lokalnej sceny artystycznej sku-
pionej wokół Akademii, szczególnie 
z  Ottonem Muellerem i  Johannesem 
Molzahnem, których dzieła kupował 
do zbiorów muzealnych i  gromadził 
we własnej kolekcji sztuki.

Otto Mueller w  1910  r. przeby-
wał już w Berlinie, gdzie związał swą 
działalność z  grupą artystyczną Die 
Brücke. Malarz podzielał pokrewne 
jej członkom idee: zespolenie czło-
wieka i  przyrody, a  także sztuki i  ży-
cia. Ponadto bardziej zdecydowanie 
niż jego koledzy przeciwstawiał się 
autorytetowi akademickich metod 
nauczania i  mieszczańskiej moralno-
ści. Jeszcze w tym samym roku – pod-
czas wspólnej podróży artysty z przy-
jacielem Ernstem Ludwigiem Kirch-
nerem do Czech − powstał obraz 
„Kobieta w  łódce” („Frau im Boot”). 
Płótno urzeka spontanicznością szki-
cowo ujętego aktu kobiecego i  świa-
domie wywołanym efektem dzieła 
niedokończonego. Artystycznym 

Otto Mueller, grupa Die Brücke 
i Wrocław – wystawa w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu 

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

1 | Johannes Molzahn, „Kompozycja 
abstrakcyjna”, 1921, szkło malowane,  
wym. 24,7 x 30,3 cm (w zbiorach Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze)

.........................................................................................................................................
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pedagoga do Państwowej Akademii 
Sztuki i  Rzemiosła Artystycznego 
we Wrocławiu. Miał tam „zrewo-
lucjonizować” temat aktu w  malar-
stwie, który do tej pory reprezento-
wał Eduard Kaempffer, przedstawiciel 
konserwatywnego nurtu malarstwa 
historycznego.

Rozważając problem „kontynu-
acja i nowe impulsy”, Marek Śnieciń-
ski w  katalogu obecnej wrocławskiej 

wystawy „Malarz. Mentor. Mag. Otto 
Mueller a  środowisko artystyczne 
Wrocławia” zwrócił uwagę na wpływ 
Ottona Muellera na twórczość współ-
czesnego artysty Zdzisława Nitki 
(ur. 1962), który jest obecnie profe-
sorem na Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocła-
wiu i współtworzy już od okresu stu-
diów tutejsze środowisko artystycz-
ne. Nitka, malarz neoekspresjonista, 

ideom Die Brücke odpowiadało pły-
nące z niego wrażenie estetyki malar-
stwa freskowego. Zarówno sam Muel-
ler, jak i  późniejszy właściciel obrazu 
Erich Heckel postrzegali tę kompo-
zycję jako fundamentalny przykład 
malarstwa z kręgu Die Brücke. Z tego 
względu zapewne nie jest przesadą 
uznanie obrazu „Kobieta w  łódce” 
jako dzieła programowego.

Naczelnym motywem w  malar-
stwie Muellera, podobnie jak i innych 
artystów z  grupy Die Brücke, był te-
mat aktu sytuowanego na tle krajo-
brazu. Element erotyczny jako impuls 
twórczości artystycznej odgrywał 
w  jego twórczości analogiczną rolę 
jak u  Kirchnera, ale inaczej oddzia-
ływał na widza, przede wszystkim ze 
względu na bardziej oszczędne wyko-
rzystanie formy i  koloru. Przez wiele 
lat Mueller rozwijał swój ekspresjoni-
styczny warsztat malarski, który w la-
tach 1919-1930 w  czasie pobytu we 
Wrocławiu charakteryzował się indy-
widualnym wykorzystaniem właści-
wości barwy, formy i płaszczyzny oraz 
wyraźną dynamiką.

Oryginalny sposób ujmowania 
motywu aktu lub aktu na tle kra-
jobrazu przez Muellera przyczynił 
się do powołania go w  1919  r. jako 

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

2 | Otto Mueller, „Kobieta w łódce”, 
1910, farby klejowe na płótnie, 
wym. 96 x 70 cm (w zbiorach 
Brücke-Museum w Berlinie)

3 | Otto Mueller, „Dwie 
dziewczyny”, około 1927, farba 
klejowa na płótnie jutowym, wym. 
175 x 111 cm (w zbiorach Staatliche 
Museen zu Berlin, Nationalgalerie)

4 | Zdzisław Nitka, „Opalający się 
jesienią”, 1986, tempera i collage 
na kartonie, wym. 50 x 70 cm 
(własność prywatna)

...........................................................
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Wrocławiu znajduje pewien rodzaj 
kontynuacji współcześnie.  

W październiku 1929  r. w  Aka-
demii Sztuki we Wrocławiu przyjął 
profesurę Oskar Schlemmer. Wspól-
nie z kolegami Georgiem Muche i Jo-
hannesem Molzahnem kontynuował 
on zasadnicze idee innowacyjnych 
metod nauczania praktykowanych 
w  Bauhausie. Na początku Schlem-
mer opracował wspólnie z  uczniami 
scenografię do dwóch kameralnych 
utworów operowych, które zrealizo-
wano na scenie wrocławskiego teatru. 

Liberalny sposób prowadzenia 
Akademii i  przyzwolenie na plura-
lizm estetyczny postulowany przez 
dyrektora Oskara Molla umożliwiły 
pedagogom znaczną swobodę dzia-
łania i  poświęcenie się pracy twór-
czej. Schlemmer, korzystając z  tych 
dogodnych warunków, rozwinął 

„szał malowania”, w  którego efekcie 
powstało m.in. jego główne dzieło 
„Schody Bauhausu” („Bauhaustrep-
pe”; obecnie w  MoMA, Nowy Jork) 
oraz liczne studia do tego obrazu. Na-
leży je interpretować jako protest ma-
larza skierowany przeciw zamknięciu 
Bauhausu w Dessau w 1932 r.

Sztukę i  magię wciąż stawiano na 
równi, a  twórczość artystyczna była 
traktowana jako akt o magicznej sile. 
Proces odzwierciedlania natury miał 
wymiar duchowy i  magiczny. Już od 
czasu romantyzmu wzrastało znacze-
nie artysty jako maga, który wkra-
czał w  tajemnicze kręgi, niedostępne 
dla zwykłego człowieka. Ów mit ar-
tysty miał się odrodzić w  szczególny 
sposób na początku XX w. w okresie 
modernizmu.

Charakterystyczne, że postać ar-
tysty-maga cieszyła się największą 

podkreśla ważność dla jego rozwoju 
artystycznego wystawy grupy Die 
Brücke, która odbyła się w 1979 r. we 
wrocławskim Muzeum Narodowym. 
Odwołuje się też często w  swoich 
pracach do tradycji sztuki moderni-
stycznej, a  szczególnie do ekspresjo-
nizmu i  malarstwa Ottona Muellera. 
W  obrazie „Opalający się jesienią” 
z  1986  r. odżywa w  oczywisty spo-
sób duch twórczości grupy Die Brüc-
ke. Przedstawione na nim akty na tle 
krajobrazu i  ekspresyjna kolorystyka 
kompozycji ilustrują zasadniczy te-
mat przedstawienia, ponadto, stosu-
jąc technikę montażu, malarz cytuje 
drzeworyt członka grupy Die Brücke 
Karla Schmidta-Rottluffa „Akty na 
tle dywanu” z 1911 r.  W ten sposób 
dyskurs z  modernizmem reprezento-
wanym przez Państwową Akademię 
Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we 

5 | Oskar Schlemmer, „Schody Bauhausu” 
(„Bauhaustreppe”), 1932, akwarela, tusz 
i ołówek na papierze tłoczonym, wym. 27,7 x 
21,9 cm (kolekcja prywatna) 

6 | Alexander Camaro, „Czarodziej” 
(„Dyptyk I”), 1983, technika mieszana na 
płótnie, wym. 200 x 160 cm (Camaro Stiftung 
[Fundacja Camaro], Berlin) 

(ilustracje: 1 – © und Werk-Documentation im Johannes-
Molzahn-Centrum für Documentation und Publication ® 
[Dzieło-Dokumentacja w Centrum Dokumentacji i Publikacji 
im. Johannesa Molzahna] w D34131 Kassel; 2 – © Brücke-
Museum [Muzeum Brücke], Berlin / fot. Roman März; 3 – © 
bpk/Nationalgalerie [Galeria Narodowa], SMB/fot. Jörg P. 
Anders; 4 – © Zdzisław Nitka; 5 – © fot. Peter McClennan; 
6 – © Camaro Stiftung [Fundacja Camaro] Berlin/VG Bild-
Kunst [VG Obraz-Sztuka], Bonn 2019 / fot. Eric Tschernow)

................................................................................
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popularnością przede wszystkim 
w kręgach bohemy i awangardy, tam, 
gdzie próbowano się uwolnić od re-
guł mieszczańskiego społeczeństwa. 
Temat metamorfozy artysty i  ob-
raz maga służyły samoinscenizacji 
w  twórczości innych artystów – za-
równo w  nurcie polskiego, jak i  nie-
mieckiego ekspresjonizmu. 

Za najbardziej znanego ucznia Mu-
ellera uznawany jest obecnie Alexander 
Camaro, który w  Państwowej Akade-
mii Sztuki i  Rzemiosła Artystyczne-
go we Wrocławiu studiował w  latach 
1920-1926. Obu malarzy łączyła nie 
tylko śląska ojczyzna, lecz także po-
dobne upodobania artystyczne: „On 
[Otto Mueller] był właściwie magiem. 
Ja również uważałem, że sztuka jest 
sprawą magii” – wyjaśniał Camaro 
w wywiadzie przeprowadzonym z nim 
w  1976  r. (Philip Peter Schmidt, Ist 
Kunst Erfindung? Ateliergespräche, 
Poczdam 2011, s.  75). W  obrazie 
„Czarodziej” z 1983 r. malarz odniósł 
się do bogatej tradycji artysty jako 
maga. Tematem płótna jest artysta i akt 
twórczy. Malarz wznosi ręce w  geście 
zaklinania. Przed nim widać zarysowa-
ny schematycznie kształt. Czarodziej 
jest twórczym artystą-magiem, za po-
mocą jego ręki staje się widzialne to, co 
było dotąd niewidzialne. Godny uwagi 
jest fakt, że Camaro ożywia tu swego 
nauczyciela w roli czarodzieja, a  także 
to, że obaj malarze – Camaro i  Mu-
eller – zostali pokazani podczas aktu 
malowania.

Wpływ Ottona Muellera jako ma-
larza, mentora i  maga nie ograniczał 
się tylko do oddziaływania na jego 
studentów, promieniował także na 
powojenny modernizm, sięgając do 
czasów współczesnych.

Dagmar Schmengler

saskiego Fryderyka Augusta I), war-
to odwiedzić malowniczo położone 
miasteczko Stolpen w Saksonii (około 
25 km na wschód od Drezna, niecałe 
80 km od Zgorzelca).

Nad okolicą góruje usytuowany 
na bazaltowej skale zamek (częścio-
wo w  ruinie). Na początku XIII  w. 
istniejący w tym miejscu dwór obron-
ny został przekształcony w  siedzibę 
biskupów miśnieńskich i  stał się jed-
ną z  ich ważniejszych rezydencji. Od 
XVIII  w. zamek stopniowo podupa-
dał. Po przejściu wojsk Napoleona 
w 1813 r. część twierdzy została wysa-
dzona, co zakończyło okres świetno-
ści rezydencji – ważnego miejsca stra-
tegicznego. Rozległy obiekt w XIX w. 
został zabezpieczony i  udostępniony 

Burzliwe losy hrabiny Cosel, 
czyli Anny Konstancji von 
Brockdorff (1680-1765) 
opisał w  jednej ze swoich 

licznych powieści Józef Ignacy Kra-
szewski. Pod koniec lat sześćdziesią-
tych ubiegłego stulecia dzieło emigra-
cyjnego pisarza doczekało się ekrani-
zacji. Powstał film i  serial w  reżyserii 
Jerzego Antczaka, który w  głównych 
rolach obsadził Jadwigę Barańską 
(tytułowa hrabina Cosel) i  Mariusza 
Dmochowskiego (August II Mocny). 
Tym samym losy ambitnej kobiety, jej 
wzloty oraz dramatyczny koniec na 
stałe zapisały się na kartach polskiej 
literatury i kinematografii. Chcąc po-
znać bliżej historię faworyty króla 
Polski Augusta II Mocnego (elektora 

Zamek w Stolpen 
– symbol upadku 
hrabiny Cosel
............................................................................................................................

1

Wystawę „Malarz. Mentor. Mag. Otto 
Mueller a środowisko artystyczne 
Wrocławia” zwiedzać można w Gmachu 
Głównym Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu od 9 kwietnia do 30 czerwca br. 
Kuratorki: Dagmar Schmengler i Barbara 
Ilkosz. Więcej informacji na stronie 
internetowej muzeum.
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w  tajemnicy obietnicę małżeństwa, 
uznawał hrabinę Cosel za elektorową 
i królową.

Przez następne blisko dziesięć lat 
hrabina była osobą bardzo wpływową 

na drezdeńskim dworze, rodząc 
w tym czasie trójkę królewskich dzie-
ci. Prawdopodobnie zbyt wpływową 
i  zaangażowaną w  kwestie politycz-
ne, co spotkało się z  zawiścią dworu. 
Oponenci hrabiny, wychodząc na-
przeciw jej aspiracjom i  ingerowaniu 
w  decyzje króla, zawiązali całą sieć 
intryg, które ostatecznie przekonały 
władcę i  przyczyniły się do zarzewia 
konfliktu między królem i hrabiną. 
Na nic zdała się tajna umowa sprzed 
lat, Anna Konstancja musiała opuścić 
drezdeński dwór i po całym ciągu dra-
matycznych wydarzeń (pełnych zwro-
tów i  ucieczek) została umieszczona 
jako więzień (wówczas 36-letnia ko-
bieta) na zamku w  Stolpen. Zapo-
mniana i upokorzona przez los zmarła 
w  wieku 84 lat w  wieży Jana, zwanej 
też wieżą Cosel. Została pochowana 
w dawnej kaplicy zamkowej.

We wspomnianej wieży Jana moż-
na zwiedzić stałą ekspozycję, przypo-
minającą o  życiu jednej z  najbardziej 
znanych kobiet w  historii Saksonii. 
Wystawa wzbogacona jest m.in. iko-
nografią, związaną z  okresem unii 
polsko-saskiej oraz czasami baroku 
w Saksonii.

Odwiedzając Stolpen, warto także 
odszukać na rynku zrekonstruowany 
słup poczty polsko-saskiej. Obiekt 
stanowi pamiątkę po panowaniu 
dynastii Wettynów w  Polsce, kiedy 
dużą wagę przywiązywano do funk-
cjonowania komunikacji pomiędzy 

zwiedzającym. Dziś należy do gru-
py Schlösserland Sachsen – Staatli-
che Schlösser, Burgen und Garten 
(Państwowe zamki, pałace i  ogrody 
Saksonii).

Najbardziej znaną postacią utoż-
samianą z  zamkiem Stolpen pozosta-
je hrabina Cosel. Pochodziła z holsz-
tyńskiej rodziny szlacheckiej von 
Brockdorff. Przyszła na świat w  ma-
jątku Depenau (obecnie niemiecki 
kraj związkowy Schleswig-Holstein). 
Po pobytach na dworach w Gottford 
i Wolfenbüttel przeniosła się do Dre-
zna, gdzie poślubiła Adolfa Magnusa 
von Hoyma, saksońskiego ministra 
finansów. Małżeństwo nie trwało jed-
nak długo. Pełna temperamentu ko-
bieta została w  1705  r. oficjalną me-
tresą króla Polski Augusta II Mocne-
go, który przyczynił się do nadania jej 
tytułu hrabiowskiego (nazwa Cosel 
– według historyków – nawiązywała 
do rodzinnego majątku) i  złożywszy 

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

1 | 2 | Zamek 
w Stolpen, w tle 
z prawej strony 
wieża Jana, 
zwana też wieżą 
Cosel (1), widok 
zamku od strony 
południowej (2)

3 | „Hrabina 
Anna Konstancja 
Cosel”, malarz 
nieznany, 
około 1715 r. 
(w zbiorach 
zamku 
w Stolpen)

4 | „Portret 
króla Augusta 
II Mocnego”, 
malarz nieznany, 
pierwsza 
ćwierć XVIII w. 
(w zbiorach 
zamku 
w Stolpen)

............................
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dworami w  Warszawie i  Dreźnie. 
Z  rozkazu króla Polski i  elektora sa-
skiego, Augusta II Mocnego (Fryde-
ryka Augusta  I), powołano pocztę 
polsko-saską, a od 1722 r. zaczęto sta-
wiać kamienne słupy dystansowe na 
pocztowym trakcie. Ideę tę wprowa-
dzał w  życie Adam Friedrich Zürner 
(1679-1742) – kartograf i  komisarz 

jeden z najbardziej płodnych rozdzia-
łów swojej bogatej twórczości. W tym 
okresie napisał około 160 powieści, 
m.in. „Saską trylogię” (Hrabina Cosel, 
Brühl, Z siedmioletniej wojny), cykl 29 
powieści z dziejów Polski zainicjowa-
ny Starą baśnią, a także publikował 
teksty na łamach prasy.

Muzeum pisarza Józefa Ignace-
go Kraszewskiego powstało w  Dreź-
nie w  1960  r. i  jest obecnie jednym 
z  ośmiu oddziałów Związku Mu-
zeów Miasta Drezna (niem. Muse-
en der Stadt Dresden). Od początku 
działalności placówki aż po dzień 
dzisiejszy za aranżację stałej wystawy 
odpowiadało Muzeum Literatury im. 
Adama Mickiewicza w  Warszawie. 
Niebagatelne znaczenie dla obec-
nego kształtu muzeum miało także 
wsparcie polskiego Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Pla-
cówka muzealna znajduje się w domu 
przy Nordstrasse 28, w  którym pi-
sarz mieszkał w  latach 1873-1879 
(zob. omówienie przewodnika po 
muzeum, „Spotkania z  Zabytkami, 
nr 1-2, 2016).

Marcin Goch

graniczny. Na każdym słupie zostały 
wyryte litery „AR”, monogram łaciń-
skiego Augustus Rex (Król August). 
Z kolei bardziej okazałe słupy dystan-
sowe zdobią po dzień dzisiejszy godła 
Rzeczypospolitej i  Saksonii, zwień-
czone polską koroną królewską.

Na koniec warto wrócić do hra-
biny Cosel, przypominając saksoń-
ski epizod polskiego pisarza, który 
poświęcił jej tragicznym losom jeden 
z tomów trylogii saskiej i tym samym 
przyczynił się do rozpowszechnienia 
historii o jej burzliwym życiu.

Józef Ignacy Kraszewski przybył 
do Drezna w  1863  r., opuszczając 
Warszawę przed spodziewanym ze-
słaniem na Sybir, w  związku ze swo-
im zaangażowaniem w  sprawy nie-
podległościowe. W  stolicy Saksonii, 
w której mieszkał do 1883 r., przeżył 

Artykuł powstał w ramach stypendium twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: opieka nad zabytkami. 
W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania kierownictwu Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat 
Wojennych za życzliwość w czasie realizacji stypendium.

5 | Tablica upamiętniająca miejsce pochówku 
hrabiny Cosel na zamku 

6 | Słup poczty polsko-saskiej w Stolpen

7 | Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Dreźnie

(zdjęcia: Marcin Goch)

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

inż. arch. Robert Hirsch, Miejski 
Konserwator Zabytków w Gdy-
ni, dr hab. Monika Murzyn-Ku-
pisz, pracownik naukowy w In-
stytucie Geografii i Gospodar-
ki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i dr hab. Rafał 
Wiśniewski, dyrektor Narodowe-
go Centrum Kultury. Prelegen-
ci dzielili się swoim bogatym 
i różnorodnym doświadczeniem 
wskazując, jakie czynniki należy 
brać pod uwagę przy tworzeniu 
skutecznej strategii zarządzania 
dziedzictwem.

Drugą debatę pt. Harmoni-
zacja procedur i standaryzacja 
działań z zakresu ochrony za-

bytków poprowadził Mariusz 
Czuba, zastępca dyrektora Na-
rodowego Instytutu Dziedzic-
twa. W debacie zabrali głos: 
Mirosław Jonakowski, dyrektor 
Muzeum Mikołaja Kopernika we 
Fromborku, prof. Andrzej Koss, 
dyrektor Międzyuczelnianego In-
stytutu Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki w Warszawie, Marek 
Rubnikowicz, dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Toruniu i dr hab. 
inż. arch. Maria Jolanta Sołty-
sik, prof. Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej. Eksper-
ci zwracali uwagę na korzyści 

płynące ze standaryzacji pro-
cedur, ale również wskazywali 
na trudności, z jakimi wiąże się 
ustandaryzowanie działań z za-
kresu opieki nad zabytkami.

Kolejną debatę zatytułowaną 
Jak zachęcić samorządy i orga-
nizacje pozarządowe do zaanga-
żowania na rzecz lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego? poprowa-
dził Bartosz Skaldawski. Udział 
w niej wzięli: dr Monika Herkt, 
zastępca dyrektora Centrum Tu-
rystyki Kulturowej TRAKT, dr Pau-
lina Legutko-Kobus, doktor nauk 
ekonomicznych, Barbara Kazior, 
fundator i prezes Fundacji Miejsc 
i Ludzi Aktywnych, dr inż. arch. 

Marek Stępa, naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Dziedzictwa Urzędu 
Miasta Gdyni, Pełnomocnik Pre-
zydenta Gdyni. Goście panelu 
dzielili się pomysłami na nawią-
zanie skutecznej współpracy z sa-
morządami i organizacjami poza-
rządowymi w zakresie działań na 
rzecz lokalnego dziedzictwa kul-
turowego.

Tradycyjnie już odbyło się 
spotkanie nominowanych w kon-
kursie „Zabytek Zadbany” z Ka-
pitułą, na którym omówiono wa-
runki i efekty prac konserwator-
skich przy obiektach ocenianych 

w tegorocznej edycji konkursu. 
Spotkanie poprowadziła dr Iwo-
na Liżewska, kierownik Oddziału 
Terenowego NID w Olsztynie.

Głównym punktem obcho-
dów była uroczysta gala, którą 
otworzyła wiceminister MKiDN, 
prof. Magdalena Gawin. W cza-
sie ceremonii wręczone zostały 
odznaczenia Prezydenta RP oraz 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, rozstrzygnięty zo-
stał konkurs „Zabytek Zadbany” 
2019 oraz zaprezentowany zo-
stał konkurs o gdyńskich zabyt-
kach pt. Kochamy gdyńskie za-
bytki. Na scenie wręczono także 
wyróżnienie dla najciekawszego 

projektu realizowanego w ra-
mach programu „Wspólnie dla 
dziedzictwa”.

25 kwietnia br. uczestnicy 
MDOZ wzięli udział w warsztatach 
prowadzonych przez ekspertów 
NID, a na zakończenie udali się na 
zwiedzanie gdyńskich moderni-
stycznych  zabytków.

Szczegółowe informacje 
o na gro dzonych i wyróżnionych 
obiektach w konkursie „Zabytek 
Zadbany” znajdują się na stro-
nie: www.nid.pl.

Wioletta	Łabuda-Iwaniak

Debaty, warsztaty, spotkania, 
uroczysta gala składały się 

na obchody Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków (MDOZ), 
które odbyły się 24-25 kwiet-
nia 2019 r. w Muzeum Emigracji 
w Gdyni. Program tegorocznych 
obchodów to ponad 10 wydarzeń 
przygotowanych dla historyków 
sztuki, konserwatorów, zarząd-
ców obiektów zabytkowych, na-
ukowców, popularyzatorów, edu-
katorów oraz miłośników historii 
i zabytków.

Gospodarzami spotkania byli 
Bartosz Skaldawski, dyrektor Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa 
oraz dr Wojciech Szczurek, pre-

zydent Miasta Gdyni. Wydarzenie 
patronatem honorowym objęła 
prof. Magdalena Gawin, General-
ny Konserwator Zabytków, pod-
sekretarz stanu w MKiDN.

24 kwietnia br. goście MDOZ 
wzięli udział w debatach poświę-
conych zarządzaniu dziedzic-
twem kulturowym. Debatę Jak 
tworzyć strategię zarządzania 
dziedzictwem kulturowym? po-
prowadził dyrektor Bartosz Skal-
dawski. Ekspertami byli: Łukasz 
Galusek, zastępca dyrektora ds. 
programowych Międzynarodo-
wego Centrum Kultury, dr hab. 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2019

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

| Nagrodzeni, 
wyróżnieni oraz 
gospodarze 
obchodów MDOZ 
2019 w Gdyni

(fot. Paweł Kobek / NID)  

...................................
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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:

Maria	Minkowska	z	Wałcza	– Jan Skłodowski, Rafajłowa − huculska wieś w Karpatach Wschodnich, 
wyd. Narodowy Instytut POLONIKA i Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2018
Dorota	 Pietkiewicz	 z	 Koszalina − Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku, katalog wystawy 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wyd. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2018
Krzysztof	Borkowski	z	Dobrzyniewa	Dużego − Maciej Szymczyk, Rainer Sachs, Rafał Eysymontt, Jan 
Bałchan, Monografia młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju, wyd. Muzeum Papiernictwa w Duszni-
kach-Zdroju, Duszniki Zdrój 2018
Krzysztof	Szulecki	 z	Białegostoku − Powojenna metaloplastyka. Element „genius loci” ośrodków 
staromiejskich, wyd. Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2018
Biblioteka	Instytutu	Archeologii	i	Etnologii	Polskiej	Akademii	Nauk	z	Warszawy	− Hala Stulecia 
we Wrocławiu. Konserwatorski Plan Zarządzania, wyd. Muzeum Architektury we Wrocławiu i The Getty 
Foundation, 2016

II Międzynarodowa 
Konferencja 

Proweniencyjna „Kolekcje 
prywatne w zbiorach 

książki dawnej”

Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich zaprasza w dniach 18-19 
czerwca 2019 r. do udziału w mię-
dzynarodowej konferencji poświę-
conej dawnym prywatnym bibliote-
kom. Celem planowanej konferencji 
jest zebranie i upowszechnienie in-
formacji o dawnych kolekcjach pry-
watnych z terenów Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, Śląska i Pomorza, 
które przechowywane są obecnie 
w całości lub części w bibliotekach, 

archiwach i  muzeach w kraju i za 
granicą. W założeniu organizatorów 
konferencja ma stanowić kolejny 
krok do bliższego poznania i nauko-
wej rekonstrukcji księgozbiorów hi-
storycznych rozproszonych w ciągu 
wieków.

Referaty będą dotyczyć dziejów, 
charakteru i zasobów poszczegól-
nych kolekcji prywatnych przecho-
wujących do roku 1939 stare druki 
i  rękopisy z XV-XVIII w., a  także 
prezentować losy zespołów ksią-
żek lub pojedynczych cymeliów 
pochodzących z tych bibliotek czy 
omawiać źródła służące do prowa-
dzenia badań nad księgozbiorami 
historycznymi.

Uczestnicy niewygłaszający refe-
ratów proszeni są o nadsyłanie zgło-
szeń do 30 maja 2019 r. pod adres: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Dział Starych Druków, ul. Szew-
ska 37, 50-139 Wrocław. Formularz 
zgłoszenia oraz szersze informacje 
dostępne są na stronie internetowej 
konferencji: https://ossolineum.pl/
index.php/ii-miedzynarodowa-konf-
erencja-proweniencyjna-kolekcje-
prywatne-w-zbiorach-ksiazki-dawnej. 
Planowane jest wydanie materiałów 
pokonferencyjnych.
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Narodowy Instytut Dziedzictwa
zaprasza na film

„Krajobraz mojego miasta”

Do obejrzenia na kanale youtube: TV NID

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

Piękne polskie miasta i miasteczka  
bez reklam zasłaniających obiekty zabytkowe?

To możliwe!

www.nid.pl


