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Narodowego	 
Instytutu	Dziedzictwa

Od Redakcji

W numerze	1-2,	2019	„Spotkań	z	Zabytkami”	opublikowaliśmy	fragmenty	dwutomo-
wej	książki	prof.	Olgierda	Czernera	Mój wiek XX	(Wydawnictwo	Muzeum	Architek-
tury	we	Wrocławiu,	Wrocław	2015-2016),	z	której	można	się	dowiedzieć	o	znisz-

czeniach	Wrocławia	w	wyniku	działań	drugiej	wojny	światowej,	a	także	m.in.	o	powojennej	
odbudowie	wrocławskiego	Starego	Miasta.	Kontynuujemy	tę	tematykę,	tym	razem	prezen-
tując	 fragmenty	 znakomitej	 publikacji	 autorstwa	 dr	 Małgorzaty	 Gwiazdowskiej	 Ochrona 
i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku	 (Wydawnictwo	 Naukowe	 Uniwersytetu	
Szczecińskiego,	Szczecin	2016).

O	 powojennych	 wyzwaniach	 związanych	 ze	
zniszczeniami	 zabytkowej	 architektury	 polskich	
miast,	w	tym	Szczecina,	pisał	już	w	1947	r.	na	
łamach	 pierwszego	numeru	 „Architektury”	Wi-
told	 Kieszkowski,	 ówczesny	 Generalny	 Konser-
wator	 w	 Naczelnej	 Dyrekcji	 Muzeów	 i	 Ochrony	
Zabytków:	„Największe i najbogatsze w zabytki 
miasta, jak Wrocław, Szczecin i Gdańsk niewiele 
ustępują, jeśli chodzi o stopień zniszczenia zbu-
rzonej Warszawie. Zniszczenia Głogowa, Nysy, 
Kołobrzegu, Raciborza, Starogardu, Kamienia, 
całych okręgów wiejskich zwłaszcza na Pomo-
rzu zachodnim i [w] województwie Olsztyńskim, 
wysuwają problemy niezwykle ciężkie i trudno-

ści zdawałoby się nie do pokonania. Pomimo to osiągnięcia są wielkie, chociaż ogrom cze-
kających jeszcze zadań do spełnienia jest w dalszym ciągu przytłaczający […].

Rozległy teren województwa Szczecińskiego nie został jeszcze niestety całkowicie 
opanowany i roboty nie wszędzie zostały uruchomione. […] Punkt ciężkości prac kon-
serwatorskich leży dotychczas w samym Szczecinie, gdzie na czoło zagadnień wysuwają 
się rozległe zabudowania zamku książąt pomorskich. Spalony podczas działań wojennych 
i pozbawiony dachów, zamek ten znajduje się w stanie szybko posuwającej się ruiny. Część 
ocalałych z pożogi sklepień runęła, inne są poważnie zagrożone […].

Poza zamkiem roboty konserwatorskie prowadzone były przy gotyckim kościele św. 
Jana, gdzie silnie uszkodzone pokrycie dachowe nad całym kościołem naprawiono w czę-
ści prezbiterialnej, przy kościele św. Piotra i Pawła, najstarszym z kościołów Szczecina, 
gdzie uzupełnione zostało pokrycie dachowe, naprawione glify okienne i wstawione szyby, 
oraz przy ratuszu Staromiejskim, gdzie roboty rozpoczęto od odgruzowywania budynku. 
W przyszłym sezonie budowlanym projektowana jest kontynuacja rozpoczętych robót, oraz 
rozszerzenie ich na dotkliwie zniszczoną katedrę i późnogotycką kamienicę Loytzena, ban-
kiera Zygmunta Augusta” (Opieka nad zabytkami na Ziemiach Odzyskanych,	„Architektu-
ra”,	nr	1,	1947,	s.	20-24).

Jak	przebiegały	w	tym	czasie	prace	zabezpieczające	i	konserwatorskie	w	obrębie	szcze-
cińskiego	 Starego	 Miasta,	 pisze	 w	 artykule	 Ochrona zabytków Szczecina po 1945 r. 
(s.	4-11)	Małgorzata	Gwiazdowska.

Poza	wieloma	innymi	tematami	w	tym	numerze	„Spotkań	z	Zabytkami”	w	dziale	Z wi-
zytą w muzeum	zamieściliśmy	uwagi	na	temat	kontrowersyjnego	pokazu	„Leonardo.	Opera 
Omnia.	Pokaz	cyfrowy”	w	Muzeum	Narodowym	w	Warszawie,	które	jednak	nie	odzwiercie-
dlają	w	tej	sprawie	poglądów	całej	redakcji	(s.	52-54).	Zapraszamy	do	lektury.

NA	OKŁADCE:	
August	Zamoyski,	„Ich	dwoje.	XIII”	
(„Tango”),	ok.	1922-1923,	drewno	
lipowe,	zob.	informacja	na	s.	3 
(w	zbiorach	Muzeum	Narodowego	
w	Warszawie)

(fot. Piotr Jamski)

Zamek	Książąt	Pomorskich	w	Szczecinie	
po	zniszczeniach	dokonanych	w	latach	
drugiej	wojny	światowej
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FRAGMENTY	ŚREDNIOWIECZNEGO	
RATUSZA	W	KALISZU
W Kaliszu podczas termoizolacji ra-
tusza natrafiono na stare mury. Oka-
zało się, że to fragment fundamentów 
pierwszej murowanej siedziby władz 
miasta, wybudowanej prawdopodobnie 
w  XIV  w. Odkopane fundamenty sta-
nowią część południowej ściany pier-
wotnego ratusza. Pierwsza wzmianka 
o  budowli pochodzi z  XV  w., ale naj-
prawdopodobniej powstała ona jeszcze 

w poprzednim stuleciu. Budynek prze-
trwał do końca XVIII  w. Spodziewano 
się, że to, co po nim zostało, uległo 
zniszczeniu podczas stawiania i  roz-
budowy kolejnych budynków ratusza. 
Odkryty obecnie fragment fundamen-
tów nie jest jedynym reliktem dawnego 
ratusza, odnalezionym podczas trwają-
cych prac. Wewnątrz budynku, od stro-
ny północno-wschodniej natrafiono na 
fragment gotyckiego muru, prawdopo-
dobnie również z XIV w.

REMONT	BIBLIOTEKI	RACZYŃSKICH	
Historyczny gmach Biblioteki Raczyń-
skich przy pl. Wolności w Poznaniu odzy-
ska swoją biblioteczną funkcję; od sześciu 
lat mieszczą się tu wyłącznie biura. Re-
mont podzielony będzie na kilka etapów 

i ma potrwać do połowy 2021 r. Zmieni się 
układ pomieszczeń, wyburzona zostanie 
część ścian. Zniknie z pierwszego piętra 
gabinet dyrekcji – pokój z  widokiem na 
pl. Wolności i sporym balkonem zostanie 
udostępniony czytelnikom. Na pierwszym 
piętrze pojawią się książki dotyczące 
sztuki i muzyki, będzie także można po-
słuchać zdigitalizowanych nagrań. Prze-
budowane zostanie też drugie piętro, na 
którym mieszczą się biura. Znikną bariery 
architektoniczne, bo dla osób na wózkach 
pojawią się podnośniki hydrauliczne, kli-
matyzacja zapewni nie tylko komfort czy-
telnikom, ale i  odpowiednią wilgotność 
książkom i eksponatom.

REWALORYZACJA	
PL.	KOLEGIACKIEGO	W	POZNANIU
Trwa przebudowa pl. Kolegiackiego w Po-
znaniu, zakończenie prac przewiduje się 
na 2020  r. Przestrzeń placu ma zyskać 
nową jakość. Zmieni się na nim wszystko 

prócz kształtu narzuconego przez histo-
ryczny układ urbanistyczny. Stanie się 
placem publicznym i strefą ruchu piesze-
go. Znikną parkujące dziś samochody, dla 
których przeznaczono wybudowany par-
king przy ul. „Za Bramką”. Układ komu-
nikacyjny zostanie zachowany jedynie po 
południowej części placu, a reszta prze-
strzeni dostępna będzie dla pieszych bez 
ograniczeń. Plac będzie także przyjazny 
dla osób z  niepełnosprawnościami i  po-
zbawiony barier architektonicznych. 

PRZYGOTOWANIA	DO	REMONTU	
RATUSZA	W	CIESZYNIE	

Samorząd Cieszyna rozpoczął przygoto-
wania do remontu ratusza. 
Klasycystyczny, dwukon dygnacyjny ra-
tusz o  siedmioosiowej fasadzie został 
oddany do użytku w 1800 r. W kolejnym 
roku dobudowano wieżę, a w  1818  r. 
salę, służącą na posiedzenia radnych. 
W  1836  r. ratusz częściowo spłonął. Po 
dziesięciu latach odbudowano wnętrza 
i salę posiedzeń ozdobiono wówczas fry-
zem złożonym z tarcz herbowych szlachty 
cieszyńskiej oraz godeł cechów rzemieśl-
niczych. Podczas wichury w 2017 r. zosta-
ła złamana metalowa iglica z ratuszowej 
wieży. Ponadto cały budynek jest w  nie 
najlepszym stanie, stąd przygotowania do 

remontu. Oprócz powrotu na wieżę iglicy 
planuje się termomodernizację budynku, 
wymianę stolarki okiennej i  drzwiowej, 
wybudowanie windy, a także odświeże-
nie elewacji. 

OBLICZA	POLSKI	–	OBLICZA	
POLAKÓW
Prace Jacka Malczewskiego, Zbignie-
wa Pronaszki, Leona Wyczółkowskie-
go, a  także malarzy współczesnych: 

Wiesława Szamborskiego i  Romualda 
Oramusa prezentowane są w Pałacu Pre-
zydenckim na wystawie pt. „Oblicza Pol-
ski – oblicza Polaków”. Ekspozycja uka-
zuje historię, kulturę i postawy Polaków 
poprzez galerię różnorodnych portretów. 
Każdy z  nich to niezależna opowieść, 
a jednocześnie część obrazu naszego na-
rodu. Obok portretów wielkich wodzów, 
jak Jan III Sobieski czy Józef Piłsudski, 
i znanych artystów możemy zobaczyć na 
wystawie wizerunki robotników i biedo-
ty, np. „Śmieciarze”, a także „Koncert” 
Wlastimila Hofmana, „Kowal” Franciszka 
Teodora Ejsmonda czy „Kobiety modlące 
się w kruchcie” Mieczysława Reyznera.
Wystawa „Oblicza Polski – oblicza Pola-
ków” stanowi kolejną odsłonę prezenta-
cji sztuki polskiej w  Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie; przygotowana została 
przez Muzeum Narodowe w  Krakowie, 
a potrwa do początku 2020 r. (omówienie 
katalogu wystawy na s. 66).Wlastimil Hofman, „Koncert”, olej, płótno, 1900

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Pl. Kolegiacki w Poznaniu

Ratusz w Cieszynie (fot. Renata Karpińska / UM Cieszyn)

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2019           2



PRZEGLĄDY, POGLĄDY

PROJEKT	„ZAMOYSKI	OCALONY”
Dzięki współpracy Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Na-
rodowego w Warszawie oraz Muzeum Li-
teratury im. Adama Mickiewicza w War-
szawie można zapoznać się z  twórczo-
ścią Augusta Zamoyskiego, jednego 
z  najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy 
XX  w. Dnia 21 marca 2019  r. dyrektor 
Muzeum Narodowego w Warszawie prof. 
dr hab. Jerzy Miziołek oraz dyrektor Mu-
zeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie dr hab. Jarosław Klejnocki 
podpisali porozumienie otwierające pro-
jekt „Zamoyski ocalony”, którego celem 
jest ukazanie polskiej publiczności spu-
ścizny rzeźbiarza Augusta Zamoyskiego 
(1893-1970). Deklaracjom współpracy 
obu muzeów towarzyszył przedpremiero-
wy pokaz wybranych prac artysty, które 
w nocy z 19 na 20 marca br. przywiezione 
zostały do warszawskiego Muzeum Na-
rodowego z południa Francji. 
Przywieziony zbiór składa się z  93 rzeźb 
i  został zakupiony do zbiorów Muzeum 

Narodowego w  Warszawie. Są to prace 
pochodzące ze wszystkich okresów twór-
czości Augusta Zamoyskiego – od tych naj-
wcześniejszych, powstałych jeszcze w jego 
rodzinnym Jabłoniu na Lubelszczyźnie, po 
rzeźby z ostatnich lat życia (m.in. „Zmar-
twychwstanie”, które przygotowywał na 
swój nagrobek w  Saint-Clar-de-Rivière). 
Obok dzieł rzeźbiarskich do kolekcji należy 
12 rysunków i szkiców przygotowawczych, 
a także kilka rzeźb uczniów Zamoyskiego, 

oraz zestaw narzędzi liczący ponad 200 
obiektów, pozwalający szczegółowo po-
znać warsztat artysty. 
August Zamoyski ogromnie troszczył 
się o  zachowanie swego dorobku: nie-
chętnie pozbywał się rzeźb, a kilka razy 
nawet odkupił sprzedane prace od wła-
ścicieli. Pragnął, aby kolekcja nie uległa 
rozproszeniu i  aby znalazła miejsce od-
powiednie dla jej ekspozycji.
Zakupiona kolekcja od 17 maja 2019  r. 
udostępniona jest zwiedzającym na wy-
stawie-pokazie „Arcydzieła Augusta 
Zamoyskiego. Pokaz konserwatorski” 
w  Muzeum Narodowym w  Warszawie. 
Eksponowane rzeźby poddawane są 
procesowi konserwacji w salach muzeal-
nych, na oczach publiczności.
Od 17 października wybrane odrestauro-
wane rzeźby wraz z pozyskanym do zbio-
rów warszawskiego Muzeum Literatury 
w  latach 2007-2016 archiwum artysty 
będzie można oglądać w  tym muzeum 
na wystawie „August Zamoyski. Myśleć 
w kamieniu”.

PAŁAC	SASKI	W	KUTNIE	 
ZOSTANIE	ODRESTAUROWANY
Remont, przebudowa, częściowa odbu-
dowa i  rozbudowa, takie prace zostaną 
przeprowadzone w  Pałacu Saskim, naj-
starszym zabytku w  Kutnie. To również 
jedyny zachowany w  Polsce zabytek 
dziedzictwa historycznego po unii pol-
sko-saskiej, a także jedyny zachowany 
królewski pałac podróżny. Wzniesiony 
został w 1750 r. w konstrukcji szachulco-
wej. Planowane prace obejmą nie tylko 
sam pałac, lecz również otaczające go 
budowle. Remont i przebudowę przejdzie 
dawny ratusz miejski (obecnie siedziba 
Muzeum Regionalnego), wybudowany 
zostanie dwukondygnacyjny pawilon 

ekspozycyjny, ponadto powstaną trzy 
łączniki, w  tym jeden podziemny, który 
połączy pawilon ekspozycyjny z  budyn-
kiem pałacu.

REMONT	KRUŻGANKÓW	 
KLASZTORU	FRANCISZKANÓW	
W	KRAKOWIE	
Od września br. krużganki klasztoru fran-
ciszkanów w  Krakowie mają być udo-
stępnione w  całości dla zwiedzających. 

Teraz prowadzone są prace przy wymia-
nie posadzki i kamieniarki oraz trwa kon-
serwacja dzieł sztuki i epitafiów. 
Krużganki pełnią w  klasztorze funkcję 
komunikacyjną − łączą poszczególne 
sale, które przylegają do krużganków 
i  są wykorzystywane w  celach eduka-
cyjnych czy duszpasterskich, oraz funk-
cję liturgiczną. W  czasie złej pogody 
wewnątrz krużganków odbywają się 
procesje liturgiczne. Na co dzień tylko 
część krużganków była udostępniona 
do zwiedzania, po remoncie całość ma 
być dostępna dla zwiedzających.

REWITALIZACJA	 
PAŁACU	DIETRICHSTEINÓW	 
W	WODZISŁAWIU	ŚLĄSKIM
Trwa kompleksowa rewitalizacja Pałacu 
Dietrichsteinów w  Wodzisławiu Śląskim. 
Zespół pałacowo-parkowy w Wodzisławiu 
Śląskim wzniesiony został w latach 1744- 
-1747 przez hrabiego Józefa von Dietrich-
steina, a jego projektantem był wybitny mo-
rawski architekt Franciszek Anton Grimm. 
Od czasu swojego powstania pałac pełnił 
różne funkcje. Początkowo był oczywiście 
siedzibą rodową, a od śmierci ostatniego 
właściciela dóbr wodzisławskich w 1881 r. 
aż do 1974 znajdowała się w nim siedziba 
magistratu. Obecnie w pałacu działa Urząd 
Stanu Cywilnego oraz mieści się Muzeum 

Miejskie, które gromadzi przede wszystkim 
pamiątki archeologiczne, etnograficzne i hi-
storyczne z terenu powiatu wodzisławskie-
go i ziemi wodzisławskiej. 
Przy okazji prowadzonych obecnie prac 
archeologicznych w  pałacu w  Wodzisła-
wiu Śląskim udało się dotrzeć m.in. do 
fundamentów dawnego zamku, który stał 
w  tym miejscu. Natrafiono też na kafle, 
fragmenty unikatowych pozłacanych na-
czyń, ceramiki i  dzbanów średniowiecz-
nych, a także kości zwierzęce, na podsta-
wie których będzie można określić dietę 
poprzednich właścicieli. Po zakończeniu 
remontu pałacu w jego wnętrzu znajdą się 
pomieszczenia dla muzealników oraz sale 
wystawowe. Będzie też sala koncertowa.

Rzeźby Augusta Zamoyskiego

Wizualizacja Pałacu Saskiego po remoncie autorstwa 
prof. Macieja Świtały

Krużganki klasztoru franciszkanów w Krakowie
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Ochrona zabytków 
Szczecina po 1945 r.

małgorzata gwiazdowska

Teren	dzisiejszego	Starego	Miasta	w	Szczecinie	to	fragment	
obszaru,	który	w	wyniku	zniszczeń,	a	następnie	procesu	odbudowy	
został	poddany	największym	przekształceniom	architektonicznym	
w	stosunku	do	sylwety	miasta	znanej	z	czasu	przed	wybuchem	
drugiej	wojny	światowej.



Ataki powietrzne w kwietniu 1943 r. 
spowodowały pierwsze straty na 
obszarze szczecińskiej starówki. 
Zapaliły się przy ul. Staromłyń-

skiej m.in. budynki hotelu Preussenhof (ob. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny) oraz Wol-
kenhauer Haus (ob. Szkoła Muzyczna II st.). 
Uszkodzona została bryła zamku książęce-
go oraz część kamienic Podzamcza. Kolejne 
bombardowania miasta, które miały miejsce 
w 1944 r., szczególnie w sierpniu, unicestwi-
ły zabudowę starówki, zamieniając w  ruiny 
większość domów, pod którymi śmierć zna-
lazły setki mieszkańców. To wówczas znisz-
czono główne budowle historyczne miasta 
wraz z  otaczającą je zabudową i  praktycznie 
wszystkimi budynkami dzisiejszego Pod-
zamcza. Zniszczenia te w przypadku Starego 
Miasta oszacowano wtedy na poziomie 90%. 
Najstarsze fragmenty miejskiej zabudowy, 
zabytkowe budowle sakralne, obiekty uży-
teczności publicznej oraz liczne kamienice 
kryjące w  swych murach fragmenty również 
średniowiecznych i nowożytnych budowli zo-
stały silnie uszkodzone lub zburzone. Gruz 
po zburzonych kamienicach pokrywał ulice, 
których przebieg był niewidoczny, a  poje-
dyncze ściany będące fragmentami budyn-
ków stanowiły zagrożenie i wymagały pilnie 
rozbiórki z  powodu braku możliwości ich 
odbudowy w  najbliższym krótkim czasie. 
Brak środków na podjęcie kompleksowych 
prac na terenie Starego Miasta spowodował, 
że degradacja ocalałych fragmentów zabudo-
wy trwała do początku lat sześćdziesiątych, 
a w  przypadku szczecińskiego Podzamcza 
nawet do połowy lat dziewięćdziesiątych, 
kiedy przystąpiono do zagospodarowywa-
nia i zabudowy terenów. Zrujnowany zamek 
książęcy, przebudowany w końcu XVIII i na 
przełomie XIX i XX w., chociaż nie przypo-
minał dawnej renesansowej rezydencji zna-
nej z grafik Zeunera i Meriana, górował mo-
numentalną bryłą pośród resztek zabudowy. 
Pomimo doznanych zniszczeń pozostawał 
znaczącym akcentem architektonicznym sta-
rówki. Często fotografowany przed wojną, 
był również jednym z ulubionych motywów 
malarskich przedstawiających miasto.

Nie nadawały się do pełnienia swoich 
funkcji cenne historyczne budowle, kościół 
św. Jakuba Apostoła, Stary Ratusz, budynek 
giełdy będący siedzibą szczecińskich kupców, 
kamienica Loitzów oraz Baszta Panieńska, 
zachowany pośród zabudowy mieszkaniowej 
relikt średniowiecznych murów obronnych. 
Baszta przed wojną została nadbudowana 
o dwie kondygnacje i przeznaczona w cało-
ści na cele mieszkalne. Wzdłuż ciągów ulic 
dawnego Starego Miasta ocalały fragmenty 
pierzejowej zabudowy przy Tkackiej, Ma-
riackiej i al. Niepodległości. Zostały podda-
ne remontom i są użytkowane podobnie jak 
odbudowane dawne Miejskie Gimnazjum 
Królewskie, które powstało w miejscu spalo-
nego kościoła Mariackiego. Dzisiaj w budyn-
ku mieści się IX Liceum Ogólnokształcące. 

Ocalały z  bombardowań pojedyncze ka-
mienice na terenie naprzeciwko katedry, przy 
dzisiejszej południowej i  północnej pierzei 
ul. Grodzkiej do narożnika ze Staromłyńską, 

1 | Rozpoznanie	lotnicze	
zabudowy	Szczecina	z	19	
sierpnia	1944	r.	–	zdjęcie	
lotnicze,	szklany	negatyw	
(fotografia	udostępniona	
dzięki	uprzejmości	
Aleksego	Pawlaka	z	jego	
zbiorów)
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oraz obu pierzei ul. Farnej i Sołtysiej. Budyn-
ki nie zostały odbudowane. Wyburzono je 
na początku lat pięćdziesiątych, także sto-
sunkowo dobrze zachowany secesyjny bu-
dynek narożny u  zbiegu Farnej i  Grodzkiej. 
Podobnie jak nie odbudowano secesyjnego 
gmachu przy pl. Orła Białego. Wykorzystano 
konstrukcję budynku, dla którego przyjęto 
współczesną formę, usuwając m.in. secesyjną 
dekorację elewacji. To niekorzystne rozwiąza-
nie, a także funkcja sklepu ze sprzedażą części 
samochodowych wraz z warsztatowym zaple-
czem na tyłach budynku sprawiły, że obiekt 
stanowi obecnie dysharmonijny element 
zabudowy placu, niedostosowany skalą i wy-
glądem do ocalałych historycznych kamie-
nic. Wyburzono również zachowane wraz 
z dachami trzy kamienice pierzei wschodniej 

placu oraz kolejne dwie z  pierzei południo-
wej, znacznie powiększając jego pierwotnie 
niewielką powierzchnię. Plac był zabudowa-
ny w  1939  r. głównie niewysokimi kamie-
nicami, wśród których wyróżniał się dawny 
gmach towarzystwa ubezpieczeniowego 
National. W  wyniku odbudowy przesunię-
to w całości w kierunku wschodnim uliczkę 
dawnej wschodniej pierzei pl. Orła Białego.

Na znacznym fragmencie nie ocalała za-
budowa wschodniej pierzei ul. Staromłyń-
skiej aż do budynku muzeum, gdzie już po 
wojnie wyburzono jedyną z  zachowanych 
kamienic. Podobnie zniszczeniu uległy bu-
dynki w  pierzei na narożach ul. Łaziebnej 
od strony zachodniej i  wschodniej, w  tym 
gmach obecnej Szkoły Muzycznej II st., 
oraz budynek dzisiejszego Klubu 13 Muz 
przy pl. Żołnierza Polskiego. Oba obiekty 
zostały odbudowane z  nadaniem wnętrzom 
współczesnego wystroju. Zniszczona zosta-
ła natomiast zabudowa południowej pierzei 
pl. Żołnierza Polskiego oraz ul. Rycerskiej 
z  zespołem domków profesorskich, a także 
kamieniczki przy ul. Kuśnierskiej. Przy ul. 
Korsarzy zachowały się pojedyncze kamie-
nice, które zostały rozebrane i zastąpione na 
początku lat sześćdziesiątych XX  w. współ-
czesną zabudową. Odtworzono usytuowany 
pośród nich jedynie budynek dawnej książę-
cej ujeżdżalni przy ul. Rycerskiej. Znacznych 
uszkodzeń doznał w  partii dachu i  wnętrz 
Dom Koncertowy (Konzerthaus) oraz 
w  mniejszym stopniu Teatr Miejski (Stadt-
theater). Oba gmachy zostały rozebrane po 
wojnie, teatr w latach pięćdziesiątych, a Dom 
Koncertowy w latach sześćdziesiątych XX w. 
Na obrzeżach północnej części Starego Mia-
sta ocalał średniowieczny kościół św. św. Pio-
tra i  Pawła oraz barokowe bramy: Królew-
ska i  Berlińska. Detal architektoniczny obu 
bram został na czas wojny zdemontowany 
i  zabezpieczony w  schronie na terenie Lasu 
Arkońskiego w  pobliżu wieży Quistorpa. 
Dzięki temu ocalał i po wojnie powrócił na 
swoje miejsce. Zabudowa w sąsiedztwie obu 
barokowych bram uległa w większości znisz-
czeniu. Zachowane relikty kamienic przy ul. 
Malczewskiego, m.in. na narożu z Małopol-
ską oraz w miejscu obecnego PZU, nie zosta-
ły odbudowane. Stały tam jeszcze do połowy 
lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Ogólnie można stwierdzić, że najsil-
niejsza fala zniszczeń dotknęła obszary od 

2 | Widok	nabrzeża	
Starego	Miasta	
z	sygnaturki	kościoła	
św.	Jana	Ewangelisty,	
około	1946-1947	
(Archiwum	Wojewódzkiego	
Konserwatora	Zabytków	
w	Szczecinie)

3 | Widok	na	ratusz	
z	sygnaturki	kościoła	
św.	Jana	Ewangelisty,	
około	1946-1947	
(Archiwum	Wojewódzkiego	
Konserwatora	Zabytków	
w	Szczecinie)

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2019           6



4 | Ratusz	Staromiejski	od	strony	południowej,	2006
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południa ograniczone ul. Dworcową, od 
północy ul. Małopolską, od zachodu al. Nie-
podległości, zamieniając w gruzy substancję 
mieszkaniową oraz budowle użyteczności 
publicznej. Tutaj także w sposób zasadniczy 
uległ zmianie układ ulic. Częściowo zmieniła 
swój bieg i w sposób znaczny została posze-
rzona dawna Breite Straße, której zachodni 
odcinek i  fragment wschodniego stano-
wi dzisiejsza ul. Wyszyńskiego, utworzona 
wskutek likwidacji historycznej linii zabudo-
wy. Uproszczono siatkę ulic dawnej starówki 
pomiędzy Wyszyńskiego a Małopolską. Na-
leży podkreślić, że znaczny zakres zniszczeń, 
które dotknęły dzisiejsze Stare Miasto, nie 

wykluczał możliwości podjęcia jego odbu-
dowy z zachowaniem historycznego układu 
przestrzennego oraz także odbudowy nie-
których kamienic mieszkalnych i budynków 
użyteczności publicznej. 

31 stycznia 1949  r. zostały dokonane 
oględziny Starego Miasta przez Wacława 
Podlewskiego z  Naczelnej Dyrekcji Muze-
ów i  Ochrony Zabytków w  towarzystwie 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
Zygmunta Knothego i  jego zastępcy Zo-
fii Krzymuskiej. Przedmiotem wizyty było 
określenie obszarów zabudowy przeznaczo-
nej do rozbiórki. Zgodzono się wówczas na 
likwidację przede wszystkim zabudowy we-
wnątrz kwartałów jako niezbędnych rozbió-
rek z  możliwością odbudowy fasad domów 
i zabudowy obrzeżnej. 

Dokonany 28 listopada 1952 r. wpis ob-
szaru urbanistycznego Starego Miasta do 

rejestru zabytków był wyrazem nie tylko 
chęci ochrony układu urbanistycznego wraz 
z  ocalałą zabudową historyczną, lecz także 
wynikiem oceny stanu zachowania substan-
cji zabytkowej w  tym czasie, a więc już po 
siedmiu latach funkcjonowania polskiego 
Szczecina. W ocenie ówczesnych historyków 
sztuki i konserwatorów zabytków obszar ten 
kwalifikował się do podjęcia trudu odbudo-
wy z uwagi na zachowany układ urbanistycz-
ny oraz ocalałe relikty historycznych budyn-
ków. Dla służb konserwatorskich, obok od-
budowy zabytków, miał również znaczenie 
kontekst, w  jakim zostały usytuowane. Była 
nim zabudowa z XIX i XX w. niepodlegają-
ca wówczas ochronie konserwatorskiej, ale 
istotna według służb konserwatorskich dla 
pokazania ciągłości rozwoju architektonicz-
nego miasta i  w  wielu wypadkach kryjąca 
relikty starszych budowli. Niewątpliwie naj-
trudniej było wówczas planować odbudowę 
obszaru Podzamcza, gdzie pomimo złego 
stanu technicznego wszystkich budowli po-
stanowiono odtworzyć kamienicę Loitzów, 
ratusz i  Basztę Panieńską. Pozostały teren 
Podzamcza, w  tym zwłaszcza bezpośrednio 
przylegający do nabrzeża Odry, był rumowi-
skiem gruzów przez blisko pięćdziesiąt lat od 
zakończenia działań wojennych. Niemniej 
jednak centrum Starego Miasta zachowało 
układ ulic, a usytuowane przy nich pojedyn-
cze budowle wyznaczały linię dawnej zabu-
dowy. Na terenie starówki ocalały także frag-
menty zabudowy, której stan techniczny nie 
wykluczał odbudowy, a w wielu przypadkach 
także możliwości kontynuacji pierwotnej 
funkcji. Świadczą o tym fotografie z tamtego 
czasu, jak również nadane polskie nazwy uli-
com, które funkcjonowały jako trakty komu-
nikacyjne, a których już dzisiaj nie ma na pla-
nie miasta. Tu zwłaszcza należy zwrócić uwa-
gę na zachowane pojedyncze budynki w są-
siedztwie katedry, w tym już wzmiankowane 
dwie secesyjne budowle u zbiegu Grodzkiej 
i  Farnej oraz przy pl. Orła Białego. Podob-
nie były zachowane kamienice wzdłuż skar-
py przy Sołtysiej i  Farnej od strony pierzei 
wschodniej i  kamienice przy południowej 
pierzei ul. Staromłyńskiej. Przy ciągach hi-
storycznych ulic miasta pozostały kamienice 
w sąsiedztwie kościoła św. Jana Ewangelisty. 
Na obrzeżach południowej części starówki 
nie była zniszczona średniowieczna świąty-
nia zbudowana przez franciszkanów, chociaż 

5 | Kamienica	Loitzów,	
około	1946-1947	
(Archiwum	Wojewódzkiego	
Konserwatora	Zabytków	
w	Szczecinie)

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2019           8



nie przetrwała praktycznie cała zabudowa 
mieszkalna istniejąca obok kościoła św. Jana 
Ewangelisty, która została zburzona po woj-
nie. Kamienice w bezpośrednim sąsiedztwie 
tego kościoła, tworzące pierzeję ulicy prowa-
dzącej od dawnej świątyni franciszkanów do 
kościoła św. Jakuba Apostoła, w  mniejszym 
lub większym stopniu zachowały swoje mury 
oraz częściowo uszkodzone zadaszenie, ale 
wskutek braku zabezpieczenia uległy dewa-
stacji i  zostały przeznaczone do rozbiórki. 
Przesądziła o  tym także decyzja o  zmianie 
układu ulic w  części Starego Miasta przy-
legającej do nabrzeża Odry. Jedną z  takich 
późnych rozbiórek była likwidacja kamie-
nicy położonej w  pobliżu kościoła św. Jana 
Ewangelisty przy ul. Podgórnej 59, którą do-
piero w styczniu 1956 r. uznano komisyjnie 
za zagrażającą bezpieczeństwu i przeznaczo-
no do rozbiórki. Podobnie jak w północnej 
części starówki nadawały się do odbudowy 
kamienice w sąsiedztwie kościoła św. św. Pio-
tra i Pawła oraz oba reprezentacyjne gmachy: 
Teatru Miejskiego i Domu Koncertowego. 

Rozbiórki zniszczonych budynków na 
terenie Starego Miasta były kontynuowane 
jeszcze w  późnych latach pięćdziesiątych 
XX  w. Wojewódzki konserwator Henryk 
Dziurla przesłał 21 lipca 1956  r. pismo, 
w  którym zakazał odgruzowywania terenu 
między Panieńską i Kuśnierską a wschodnim 
skrzydłem zamku poprzez rozbiórki budyn-
ków, ponieważ może to spowodować „ka-
tastrofę i  zniszczenie wartości zabytkowych”. 

Adresatem pisma było Miejskie Przedsię-
biorstwo Rozbiórkowe. Pismo zostało też 
przesłane do wiadomości  głównemu archi-
tektowi miasta oraz do Komisariatu Milicji 
Obywatelskiej i Prezydium MRN (Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).

W celu dokonania oceny przydatności ka-
mienic do dalszej eksploatacji albo podjęcia 
decyzji o rozbiórce były zwoływane komisje 
połączonych służb miejskich z udziałem wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków. Komi-
sje takie pracowały do późnych lat pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. Komisja z  1958  r. 
podjęła ostateczną decyzję dotyczącą wybu-
rzenia pozostałości przedwojennej zabudo-
wy ul. Wielkiej (w rejonie Bramy Portowej) 
oraz Farnej. Rozbiórki dotyczyły zwłaszcza 
obiektów na obrzeżach Starego Miasta, któ-
rego wizja była już wtedy realizowana w cen-
tralnej części starówki zgodnie z przyjętą no-
woczesną koncepcją zabudowy. W  związku 
z  tym postanowiono zakończyć niezbędne 
prace rozbiórkowe, usuwając pozostałości 
zniszczonej zabudowy, by odzyskać teren 
pod ewentualne nowe budynki. Pomimo 
starań, by możliwie szybko usunąć wszyst-
kie gruzy, niektóre zniszczone kamienice na 
terenie Starego Miasta przetrwały w  formie 
ruiny do początku lat sześćdziesiątych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że 
powstały na początku lat pięćdziesiątych 
projekt odbudowy starówki będący dziełem 
szczecińskich architektów to praktycznie 
całkowite odejście od rekonstrukcji dawnej 

6 | Szczecin	–	projekt	
wyburzeń	(obszar	ten	
oznaczono	kolorem	
czarnym)	opracowany	
w	1945	r.	przez	Wydział	
Techniczny	Zarządu	Miasta	
(Archiwum	Państwowe	
w	Szczecinie)
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zabudowy na rzecz nowoczesnej formy nie-
wielkich budynków usytuowanych wzdłuż 
nowo utworzonych ciągów komunikacyj-
nych. Odstąpiono od zabudowy kwartałowej 
z  tradycyjną zabudową pierzejową wzdłuż 
ulicy na rzecz tzw. układów grzebieniowych 
utworzonych przez niewysokie bloki usta-
wione do siebie równolegle z  niewielkim 
przesunięciem i  oddzielone pasami zieleni. 
Ówczesny prezydent Piotr Zaremba jako 
priorytet przy odbudowie Starego Miasta 
uznał polepszenie warunków mieszkanio-
wych i  komunikacyjnych tej części miasta 
zgodnie ze współcześnie obowiązującymi 
standardami preferującymi likwidację za-
mkniętych podwórek, wprowadzenie zieleni 
przydomowej i rozbicie układu tradycyjnego 
kwartału na rzecz nowoczesnej zabudowy 
blokowej z  zielenią pomiędzy budynkami. 
W  przeciwieństwie do odbudowywanych 
wtedy starówek Warszawy, Torunia czy 

Gdańska w Szczecinie całkowicie zrezygno-
wano z  podjęcia chociaż częściowej rekon-
strukcji dawnego pierzejowego układu ulic. 
Warto jednak zaznaczyć, że we wspomnia-
nych miastach również przy odbudowie sta-
romiejskich zespołów starano się utrzymać 
ich kameralną skalę i  ceramiczne pokrycie 
dachów. Konstanty Kalinowski, powołując 
się na dyskusje z  lat 1945-1948 o  odbudo-
wie Gdańska, podkreśla przewagę głosów 
optujących za odbudową miasta w  nowo-
czesnej formie. Jednocześnie dodaje, że de-
cyzja o odbudowie centrum miasta w formie 
historycznej była decyzją władz centralnych 
i  „nie miała szerszego poparcia społeczności 
lokalnej, składającej się w zdecydowanej więk-
szości z  ludności przesiedlonej i  napływowej” 
(K. Kalinowski, Odbudowa zabytkowych 
miast w  Polsce. Teoretyczne podstawy i  reali-
zacja na przykładzie Gdańska, [w]: Ochrona 
dziedzictwa kulturowego zachodnich i północ-
nych ziem Polski, red. J. Kowalczyk, Warsza-
wa 1995, s. 62-63). 

Stanisław Latour, pod którego kierunkiem 
zostały opracowane w  1953  r. wytyczne do 
odbudowy Starego Miasta, jako walory zreali-
zowanego projektu odbudowy tej części Szcze-
cina uznał m.in. „uzyskanie wyodrębnionego 
organizmu dawnego starego miasta, o  indywi-
dualnym charakterze i  właściwie dobranym 
programie” (S. Latour, Rewaloryzacja zabytko-
wych miast na Pomorzu Zachodnim, Warsza-
wa-Poznań 1981, s.  48-49). Niemniej jednak 
w wyniku takiego rozwiązania miasto zostało 
odsunięte od rzeki poprzez budowę wielopa-
smowej ulicy wzdłuż Odry. Przestał więc ist-
nieć cały logiczny system połączeń dawnych 
uliczek w  rejonie Trasy Zamkowej, a główne 
ciągi spacerowe tej części miasta, prowadzące 
od Dworca Głównego w stronę starówki, zo-
stały zabudowane lub stały się fragmentami 
niezagospodarowanej przestrzeni. Szczególnie 
niekorzystnym rozwiązaniem odcinającym 
odbudowane Stare Miasto od pozostałych 
fragmentów Szczecina stała się obecna ul. 
Wyszyńskiego, utworzona w formie znacznie 
poszerzonej arterii, która odcięła południową 
część Starego Miasta od układu przestrzenne-
go centrum starówki i  Podzamcza. Podobnie 
stało się z  mostami łączącymi oba nabrzeża 
rzeki. Zniszczony most Kłodny, stanowiący 
przedłużenie ciągu komunikacyjnego przez 
Odrę, nie połączył ponownie po wojnie roz-
dzielonych nurtem rzeki części miasta.

7 | Kościół	św.	Jakuba	
Apostoła,	1946	(Pracownia	
Fotograficzna	PP	Pracownie	
Konserwacji	Zabytków,	
obecnie	w	zbiorach	
Narodowego	Instytutu	
Dziedzictwa	w	Szczecinie)

8 | Kościół	św.	Jakuba	
Apostoła	po	odbudowie	
ze	zniszczeń	wojennych,	
1998
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Wskutek tak odbudowanego Starego 
Miasta Szczecin utracił to, co tworzy klimat 
i  nastrój każdego miasta – swoją starówkę 
z zabudową pokazującą historyczną ciągłość 
jego rozwoju i  obraz zachodzących prze-
mian. Rozwiązanie to spowodowało wiele 
niekorzystnych następstw, które miasto po-
nosi do dzisiaj. Jednym z istotniejszych jest 
rozbicie funkcji city i zagubienie na wiele lat 
przywoływanego w  ostatnim czasie w  dys-
kusjach o przyszłości Szczecina „serca mia-
sta” jako centrum kulturalno-usługowego. 
Odsunięcie miejskiej zabudowy od rzeki 
sprawiło, że Szczecin utracił również dawny 
urok miasta portowego. Rezygnacja z  pla-
ców z zabudową otaczającą ich najważniej-
sze budowle, jak ratusz czy średniowieczne 

kościoły Starego Miasta, pomimo samej 
odbudowy obiektów architektonicznych 
w efekcie końcowym nie przywróciła miej-
scom wcześniejszej atrakcyjności. Zabrakło 
przede wszystkim historycznego kontekstu, 
którego zabytki były elementem, a nowa za-
budowa nie wypełniła tej luki. Zabudowa 
ul. Wyszyńskiego wysokimi punktowcami 
utrwaliła niekorzystny efekt zmiany pejzażu 
architektonicznego szczecińskiej starówki, 
z czym zgadzał się (trzydzieści lat później) 
również wspomniany Stanisław Latour. Nie 
przewidziano poza tym konsekwencji wie-
loletniej izolacji, w jakiej pozostawał odbu-
dowany obszar miasta. 

Małgorzata Gwiazdowska

9 | Stare	Miasto	
–	zabudowa	według	
koncepcji	Miastoprojektu,	
1954	(u	góry	zdjęcia)	
oraz	zabudowa	według	
koncepcji	z	początku	lat	
dziewięćdziesiątych	XX	w.	
(u	dołu)	(fot.	z	2004,	
w	zbiorach	archiwum	
Miejskiego	Konserwatora	
Zabytków	w	Szczecinie)

(zdjęcia: 4, 8 – Grzegorz 
Solecki; 9 – Cezary Skórka)

Artykuł	przygotowany	na	podstawie	książki	Małgorzaty	Gwiazdowskiej,	Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina 
po 1945 roku,	Wydawnictwo	Naukowe	Uniwersytetu	Szczecińskiego,	Szczecin	2016.	Publikacja	została	wyróżniona	
w	2017	r.	w	Konkursie	na	Najlepszą	Książkę	Akademicką	o	nagrodę	Ministra	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	oraz	
JM	Rektora	Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu.

   Spotkania z Zabytkami       5-6  2019    |   11



W	2018	r.	Polska	uroczyście	obchodziła	100-lecie	odzyskania,	
a	Łotwa	100.	rocznicę	proklamowania	niepodległości.	Łączy	nas	
wspólna	historia	i	bliskie	sąsiedztwo,	ale	większość	Polaków	nie	
jest	świadoma	wspólnego	dziedzictwa	kulturowego	naszych	krajów.	
Polscy	turyści,	udając	się	na	Łotwę,	najczęściej	wybierają	jako	cel	
podróży	stołeczne	miasto	Rygę,	jednak	rzadko	odwiedzają	dawne	
Inflanty	Polskie	–	Łatgalię.	A	jest	to	obszar	o	pewnej	szczególnej	
odrębności	wynikającej	ze	znaczącej	obecności	etnosu	polskiego	
i	religii	katolickiej.

Inflanty Polskie 
– Łatgalia 
Wspólne dziedzictwo 
kulturowe Polski i Łotwy

dorota janiszewska-jakubiak



Pamiątką wielowiekowej obecności 
na tym obszarze, który po pierw-
szym rozbiorze znalazł się w  gra-
nicach Imperium Rosyjskiego, jest 

dziedzictwo rodzin: Platerów, Borchów, 
Mohlów, Ryków, Hylzenów, Zyberków, 
Manteufflów, Tyzenhauzów, Bujnickich, 
Benisławskich, Karnickich, Żabów, Sobań-
skich, Szadurskich… – pozostałości założeń 
pałacowo-parkowych i dworskich, fundowa-
ne przez szlachtę inflancką świątynie i obiek-
ty użyteczności publicznej. Wśród atutów, 
które przyciągać mogą turystów, są również 
zachowane na terenie Łatgalii ślady daw-
nych siedzib kawalerów mieczowych i zamki 
(Wolkenberg, Lucyn, Rzeżyca, Kryżbork) 
oraz zabytki sztuki sakralnej – nie tylko ka-
tolickiej – prawosławne cerkwie, świątynie 
staroobrzędowców, kościoły luterańskie, 
synagogi.

Dla polskich badaczy zajmujących się hi-
storią i dziedzictwem kulturowym dawnych 
Inflant Polskich punktem wyjścia niezmien-
nie pozostają prace Gustawa Manteuffla 
(1832-1916), historyka, etnologa i  krajo-
znawcy pochodzącego ze spolszczonej inf-
lanckiej rodziny Manteuffel-Szoege z Drycan 
(z inflancko-niemieckiego rodu Soie/Zoge, 
potem Szoege). W swoich pracach sięgał do 
historii Inflant i  Księstwa Kurlandii i  Semi-
galii. Wśród przeszło 350 jego prac miejsce 
szczególne zajmuje album poświęcony „Zie-
mi Maryi” – Terra Mariana 1186-1888. Jest 
to sporządzone w jednym egzemplarzu dzieło 
wieloosobowego zespołu, w  którym Gustaw 
Manteuffel był pomysłodawcą, autorem ła-
cińskiego tekstu oraz redaktorem i głównym 
sponsorem dzieła. Oprawiony w  białą skórę 
wolumin został wręczony w  1888  r. papie-
żowi Leonowi XIII z  okazji 50-lecia posługi 
kapłańskiej. Tekst przedstawia w skrócie kilka 
wieków historii Inflant, wraz z Estonią i wy-
spą Ozylią, i zawiera barwne ryciny, m.in. 48 
zamków i ruin zamkowych, 29 kościołów oraz 
66 herbów rodów rycersko-inflanckich. Ory-
ginał Terra Mariana przechowuje Biblioteka 
Watykańska.

Pomocna w  badaniach jest opracowa-
na przez Gustawa Manteuffla Bibliografia 

inflancko-polska (obejmuje dzieła traktujące 
o Inflantach polskich a wydane w ciągu ostat-
nich 5-ciu stuleci, mianowicie od roku 1567 do 
1905-go), opublikowana w 1906 r. w „Rocz-
nikach Poznańskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk”, oraz obszerna praca opatrzona 
wstępem Józefa Ignacego Kraszewskiego 
Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzu-
tem oka na siedmiowiekową przeszłość całych 
Inflant (Poznań 1879). Szczegółowa mono-
grafia Inflant Polskich, mająca wciąż dużą 

wartość merytoryczną, obejmuje opis geo-
graficzny, historyczny i etnograficzny, mapy, 
herbarz rodzin inflanckich oraz bibliografię 
dzieł traktujących o tych ziemiach, doprowa-
dzoną do 1878 r. Drzeworyty przedstawiają 
widoki miast, zamków i wizerunki pieczęci.

Materiały genealogiczne do dziejów zwią-
zanego z Łatgalią rodu Platerów, wzbogaco-
ne historią platerowskich siedzib oraz wspo-
mnieniami m.in. ks.  Leona Broel-Platera 
(1897-1980) Cieniom Krasławia w  hołdzie, 
opracował Szymon Konarski i  opubliko-
wał w  1967  r. w  pracy pt. Platerowie (Bu-
enos Aires − Paryż 1967). Losy siedzib 

1 | Ekslibris	Konstantego	
Ludwika	Broel-Platera	
(ze	zbiorów	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)
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2 | Mapa	Inflant	Polskich,	1879
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inflanckich pokrótce opisał również Roman 
Aftanazy w tomie III Dziejów rezydencji na 
dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wojewódz-
two trockie, Księstwo Żmudzkie, Inflanty Pol-
skie, Księstwo Kurlandzkie (Wrocław 1992).

Zasługą prof. Krzysztofa Zajasa jest opu-
blikowanie nigdy wcześniej niewydanej pra-
cy Gustawa Manteuffla Zarys z dziejów krain 
dawnych inflanckich czyli Inflant właściwych 
(Kraków 2007). Książka ta poprzedziła kil-
kutomową krytyczną edycję Pism wybra-
nych Gustawa Manteuffla, pod red. Krzysz-
tofa Zajasa, rozpoczętą wydaniem Inflant 
Polskich oraz Listów znad Bałtyku (Kraków 
2009). Istotne znaczenie dla badań nad dzie-
dzictwem kulturowym dawnych Inflant Pol-
skich ma praca Krzysztofa Zajasa Nieobecna 
kultura. Przypadek Inflant Polskich (Kraków 
2008). Autor starał się uchwycić cechy feno-
menu lokalnej tożsamości polsko-inflanckiej. 

Poddał analizie spuściznę piśmienniczą 
i  badania naukowe polskich Inflantczyków. 
W ten nurt badań wpisuje się również Do-
rota Samborska-Kukuć, autorka książek Pol-
ski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788- 
-1878) – pisarz i  wydawca (Kraków 2008) 
czy Hrabianka z  Inflant Polskich. Twórczość 
literacka Ludwiki Platerówny (1821-1897) 
(Białystok 2014).

Wśród zabytków Łatgalii i  sąsiedniej Se-
migalii miejsce szczególne zajmują fundacje 
rodu Platerów (Plater-Broel, Plater-Zyberk) 
związane z takimi miejscowościami, jak Kra-
sław, Indryca, Kombul, Borówka, Pustyń, 
Likszna, Nidzgal, Bebra, Subocz czy Dweta.

Krasław (łot. Krāslava) ma szczególne 
predyspozycje, by stać się jednym z  klu-
czowych punktów na mapie wspólnego 
dziedzictwa kulturowego Polski i  Łotwy. 
Nie tylko jako gniazdo rodzinne Platerów. 

3 | Napoleon	Orda,	
„Krasław	nad	Dźwiną”	
(ze	zbiorów	Muzeum	
Narodowego	w	Warszawie)
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Dodatkowym walorem jest położenie mia-
sta między Krasławiem a Dyneburgiem (łot. 
Daugavpils). Dźwina płynie głębokim jarem, 
tworząc malownicze zakola. Ten unikatowy 
obszar chronionego krajobrazu, noszący na-
zwę „Daugavas loki” (pol. Zakola Dźwiny), 
włączono do sieci Natura 2000. Nazywany 
jest również Szwajcarią Inflancką i  zajmuje 
ważne miejsce w planach związanych z pro-
mocją Łatgalii.

Krasław to także „mała ojczyzna” wielu 
narodów,  różnorodna kulturowo, obfitująca 
w  zabytki, miasto, którego władze i  miesz-
kańcy doceniają rolę dziedzictwa kulturowe-
go w promocji miasta i regionu. Przykładem 
są prace konserwatorskie w miejscowym ko-
ściele św. Ludwika, prowadzone dzięki fun-
duszom łotewskim i polskim – Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, a od 
2018 r. również Narodowego Instytutu Pol-
skiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 
„Polonika” (w skrócie: Instytut Polonika). 
Ekspertem wspierającym polskich i  łotew-
skich konserwatorów pracujących w  świą-
tyni jest Rūta Kaminska, łotewska historyk 
sztuki, od lat zajmująca się sztuką obszaru 
dawnych Inflant Polskich w  XVIII-XIX  w. 
Jest ona autorką najnowszych prac poświęco-
nych kościołowi w Krasławiu oraz artystom 
działającym na terenie Łatgalii.

Efekty pracy polskich i  łotewskich kon-
serwatorów stały się magnesem przyciąga-
jącym turystów − nie tylko z  Łotwy i  Pol-
ski. Odwiedzając Krasław, poznają dzieje 
barokowej świątyni św. Ludwika, ufundo-
wanej przez Konstantego Ludwika Platera 
i  jego żonę Augustę z  Ogińskich, budowli 

4 | Pałac	Kierbedziów	
w	Rybiniszkach	na	fotografii	
z	1905	r.	(ze	zbiorów	
Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)

5 | Przyjęcie	w	sali	
jadalnej	pałacu	Kierbedziów	
w	Rybiniszkach	na	fotografii	
z	1906	r.	(ze	zbiorów	
Biblioteki	Narodowej	
w	Warszawie)

6 | Politechnika	Ryska,	
kartka	pocztowa	z	lat	1890- 
-1900	(ze	zbiorów	Biblioteki	
Kongresu	w	Waszyngtonie)
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zaprojektowanej przez genueńczyka Anto-
nia Paracco jako miejsce kultu św. Donata 
Męczennika, z freskami Filippo Castaldiego 
i  monumentalnym obrazem „Św. Ludwik 
wyruszający na wyprawę krzyżową”, namalo-
wanym przez współpracowników i uczniów 
Jana Matejki według szkicu samego mi-
strza. Pierwotnie kościół w  Krasławiu miał 
pełnić szczególną funkcję. Decyzją Sejmu 
warszawskiego w  1768  r. zatwierdzono ko-
ściół krasławski na katedrę biskupów inflanc-
kich. Pomimo uposażenia wyznaczonego 
przez Stolicę Apostolską, Krasław ostatecz-
nie nie stał się rezydencją biskupa. Powo-
dem był pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej 
w  1772  r. i  oderwanie prowincji inflanckiej 
od Polski. Po 1772 r. pozostał biskupom inf-
lanckim tylko tytuł i protestancka w znacz-
nej mierze Kurlandia.

Obok Sanktuarium Maryjnego w  pobli-
skiej Agłonie (łot. Aglona), pielgrzymkowy 
kościół św. Ludwika w Krasławiu to obecnie 
najważniejsza świątynia na terenie Łatgalii. 

Agłona to ważny ośrodek kultu maryjne-
go, malowniczo położony pomiędzy jeziora-
mi Cirišs i Egles, z cudownym wizerunkiem 
Matki Bożej, nazywanej „Przewodniczką 
z Kwiatem” i „Królową Północy”. Dzisiejsze 
sanktuarium mieści się w  dawnym zespole 
klasztornym dominikanów, ufundowanym 
przez Ewę Justynę z Sielickich Szostowicką; 
nazwa „Agłona” wywodzi się od łatgalskiego 
aglojs, agliena, aglaine oznaczającego „las 
jodłowy”.

Wśród polsko-łotewskich projektów 
konserwatorskich wspomnieć jeszcze nale-
ży restaurację iluzjonistycznego malarstwa 
w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny w położonym niedaleko Krasławia 
Przydrujsku (łot. Piedruja). Jest to projekt 
finansowany ze środków polskich resortów 
kultury, spraw zagranicznych i  Senatu RP. 
Malarska dekoracja świątyni wiązana jest 
z Kazimierzem Antoszewskim, artystą, który 
od wczesnych lat osiemdziesiątych XVIII w. 
do początku XIX stulecia działał na północ-
no-wschodnim obszarze dawnego Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, specjalizując się 
w  tworzeniu iluzjonistycznych malowideł 
ściennych. Historia Przydrujska, położonego 
przy trasie z  Połocka do Dyneburga, niero-
zerwalnie wiąże się z usytuowaną po drugiej 
stronie rzeki Dźwiny Drują, czyli dawnym 
Sapieżynem. Miasto składało się z  trzech 

dzielnic: Starego Miasta na lewym brzegu 
rzeki Drujki, dzielnicy prawobrzeżnej, czyli 
Sapieżyna, oraz Przydrujska na przeciwle-
głym brzegu Dźwiny. Otton Hedemann, 
autor książki Magdeburskie miasto Druja, 
wydanej w Wilnie w 1934 r., pisze o powsta-
niu Przydrujska równocześnie z Sapieżynem, 
określając go jako „swego rodzaju przyczó-
łek i  łącznik handlowy miasta macierzystego 
w  jego stosunkach z  prawobrzeżnem inflanc-
kiem zadźwiniem”. Obecnie Druja znajduje 
się na terytorium Białorusi.

Wśród osób związanych z Łatgalią – Inf-
lantami Polskimi jest wiele postaci, które 
zajmują istotne miejsce w  polskiej historii 
i  kulturze. Dość wymienić takie nazwiska, 
jak wspomniani już: kronikarz Inflant Jan 
August Hylzen z Dagdy i historyk, etnolog, 

7 | Dawny	karcer	
Politechniki	Ryskiej	
(ze	zbiorów	Muzeum	
Uniwersytetu	Łotewskiego	
w	Rydze)

8 | Uczestnicy	rozmów	
w	sprawie	delimitacji	
granicy	polsko-łotewskiej,	
fotografia	z	1937	r.	
(ze	zbiorów	Biblioteki	
Narodowej	w	Warszawie)
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krajoznawca Gustaw Manteuffel z  Drycan 
przez wiele lat mieszkający w  Rydze, a pod 
koniec życia w  Bonifacowie. Z  Posiniem 
związana była Konstancja z Ryków Benisław-
ska, autorka mistycznych Pieśni sobie śpiewa-
nych, wydanych w Wilnie w 1766 r., z Dagdą 

– pamiętnikarz i  wydawca „Rubonu” Kazi-
mierz Bujnicki, a z  Warklanami poeta, dra-
matopisarz, tłumacz i mineralog Michał Jan 
Borch herbu Trzy Kawki. W majątku Liksna 
wychowała się bohaterka powstania listo-
padowego Emilia Plater. Poetce Kazimierze 
Iłłakowiczównie wczesna młodość upłynęła 
w Inflantach – w Dorotpolu, Stanisławowie, 
Baltyniu, Indrycy i Krasławiu. W Krasławiu 
urodził się orientalista August Kościesza-
-Żaba, w  inflanckim Podgórzu – Bolesław 
Limanowski, polityk, publicysta, historyk 
i  socjolog, jeden z  organizatorów ruchu 
niepodległościowego i  demokratycznego, 
współtwórca Polskiej Partii Socjalistycznej, 
w Rzeżycy – wybitny polski historyk Tade-
usz Manteuffel-Szoege i  jego bracia: Leon, 
twórca polskiej szkoły chirurgii klatki pier-
siowej i serca oraz Edward – malarz i grafik 
użytkowy, znakomity ilustrator i  dekorator 
wnętrz. W Lucyniu urodził się pisarz, dzien-
nikarz i podróżnik Ferdynand Ossendowski. 
W  Zarinach pod Dyneburgiem urodził się 
heroiczny obrońca Wizny, major Włady-
sław Raginis. Z Dyneburga pochodził m.in. 
dyrygent i  kompozytor Grzegorz Fitelberg. 
W tym mieście większą część życia spędziła 
jedna z wciąż mało poznanych, a uważanych 
za jedną ze zdolniejszych w Drugiej Rzeczy-
pospolitej poetek, Olga Daukszta.

Z Inflantami Polskimi związana była ro-
dzina Kierbedziów. Folwark Rybiniszki (łot. 
Riebiņi) kupił w  1874  r. generał Stanisław 
Kierbedź, inżynier, pionier budowy żelaznych 
mostów kratownicowych, projektant m.in. 

9 | Plakat	„Odwiedzajcie	
piękną	Łotwę!:	podróżujcie	
przez	»Celtrans«	w	Rydze”	
(autor	Heinrich	Eduard	
Linde-Walther,	Ryga,	około	
1930)	(ze	zbiorów	Biblioteki	
UMCS	w	Lublinie)	

10 | Pałac	Platerów	
w	Krasławiu
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warszawskiego Mostu Aleksandryjskiego zna-
nego jako Most Kierbedzia. Jego druga żona, 
Maria z  Janowskich, pochodziła z  Wielon 
w  pow. rzeżyckim. Ich córką była Eugenia, 
zamężna ze stryjecznym bratem, również in-
żynierem – Stanisławem Kierbedziem, znana 
filantropka, działaczka społeczna i fundatorka 
gmachów użyteczności publicznej, warszaw-
skiej Biblioteki Publicznej przy ul. Koszyko-
wej, Szkoły Sztuk Pięknych, Towarzystwa Po-
pierania Przemysłu Ludowego czy pawilonu 
szpitala dla psychicznie chorych w Drewnicy 
pod Warszawą. Eugenia Kierbedziowa na sie-
dzibę domu wypoczynkowego dla artystów 
i profesorów Szkoły Sztuk Pięknych przezna-
czyła pałac w Rybiniszkach. Ta kolonia arty-
styczna funkcjonowała do pierwszej wojny 
światowej. Sama Eugenia Kierbedziowa więk-
szą część roku spędzała w Rzymie, ale na lato 
zjeżdżała do swojej willi w  inflanckim Dłuż-
niewie (łot. Lūznava), gdzie również organi-
zowano warsztaty dla twórców.

Istotną rolę po pierwszej wojnie świa-
towej w  umocnieniu państwa łotewskiego 

11 | Kościół	parafialny	
św.	Ludwika	w	Krasławiu

12 | Fragment	obrazu	
według	szkicu	Jana	Matejki	
„Św.	Ludwik	wyruszający	
na	wyprawę	krzyżową”	
w	kościele	św.	Ludwika	
w	Krasławiu
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(proklamowanego podobnie jak niepodległa 
Polska w listopadzie 1918 r.) odegrała ofen-
sywa korpusu wojsk polskich dowodzonych 
przez Edwarda Rydza-Śmigłego, w  efek-
cie której w  styczniu 1920  r. wyzwolono 

Dyneburg (Daugavpils) i  południowo-za-
chodnią część ziem łotewskich. Pamiątką 
tych wydarzeń są polskie cmentarze i kwate-
ry wojskowe, m.in. w Dyneburgu na Słobód-
ce i w Krasławiu.

Ważnym przyczynkiem do poznania tego 
regionu jest uświadomienie sobie znaczenia 
mniejszości polskiej w  Łatgalii. Podkreślić 
należy, że według spisu ludności z 2011 r. na 
Łotwie mieszka obecnie 44,8 tys.  Polaków, 
co stanowi 2,2% ogółu ludności. Znakomi-
ta większość to mieszkańcy Łatgalii i  Rygi. 
Mniejszość polska zmaga się z  problemami 
ekonomicznymi, ale te dotyczą praktycz-
nie większości obywateli. Dziś bez wątpie-
nia jednym z  najbardziej znanych Polaków 
na Łotwie jest obecny arcybiskup Rygi – 
ks. Zbigniew Stankiewicz.

Należy pamiętać, że poza Inflantami Pol-
skimi w  drugiej połowie XIX  w. ważnymi 
ośrodkami polskiego życia społecznego były 
Ryga, Lipawa (Liepāja) i  Mitawa (Jelgava). 
Liczba Polaków rosła zwłaszcza w  Rydze, 
gdzie od 1862 r. mogli kształcić się na Poli-
technice. Jak pisał Gustaw von Kieseritzky, 
dyrektor Politechniki Ryskiej w latach 1875- 
-1885: „Politechnika bałtycka powinna się wła-
ściwie nazywać »Polentechnicum«, bowiem 
Polacy dominują w niej nie tylko pod względem 
liczebności, lecz również i pod względem postę-
pów w naukach”. Wydana w 2012 r. w języku 
polskim i  łotewskim książka Polentechnikum 
poświęcona została dziejom uczelni w latach 
1862-1918, jej polskim studentom oraz Pola-
kom w Rydze do 1918 r.

Wśród absolwentów Politechniki Ry-
skiej byli m.in.: prezydent RP prof. Ignacy 
Mościcki, gen. Władysław Anders, premier 
Marian Zyndram-Kościałkowski,  profesoro-
wie i rektorzy polskich uczelni (Politechniki 
Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego, Uniwersytetu Jagielloń-
skiego) oraz wynalazcy, architekci, inżynie-
rowie, literaci, działacze społeczni. W latach 
1878-1879 powstały w  Rydze dwie korpo-
racje akademickie – „Arkonia” i  „Welecja”, 
które istnieją do dzisiaj; ich siedzibą jest 
Warszawa. Obok dorpackiego „Konwentu 
Polonia” są najstarszymi polskim korporacja-
mi akademickimi.

Zachowany w dawnym gmachu głównym 
Politechniki (dziś to budynek Uniwersytetu 
Łotewskiego) dawny karcer to rzadka i cen-
na pamiątka bujnego życia studenckiego 

13 | Bazylika	
Wniebowzięcia	Najświętszej	
Marii	Panny	w	Agłonie

14 | Cerkiew	św.	Mikołaja	
Cudotwórcy	w	Przydrujsku
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Narodowy	 Instytut	Polskiego	Dziedzictwa	Kulturowego	 za	Granicą	POLO-
NIKA	wydał	w	2018	r.	−	roku	100-lecia	odzyskania	niepodległości	przez	

Polskę	i	100.	rocznicy	proklamowania	niepodległości	przez	Łotwę	−	książkę	
autorstwa	Marka	Głuszki,	Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, za-
pomniana.

Związki	Lipawy,	miasta	portowego	na	kurlandzkim	wybrzeżu	Morza	Bał-
tyckiego,	z	polską	historią	sięgają	początku	XVII	w.	Na	Łotwie	(szczególnie	
na	terenie	Łatgalii,	Semigalii	i	Kurlandii)	do	dziś	znajduje	się	wiele	miejsc,	
w	których	można	odnaleźć	pamiątki	po	polsko-inflanckich	rodach	szlachec-
kich	 (m.in.	dwory,	pałace,	parki,	 świątynie).	Ofensywa	korpusu	wojsk	pol-
skich	pod	dowództwem	Edwarda	Rydza-Śmigłego	w	1920	r.	odegrała	istot-
ną	rolę	w	umocnieniu	państwa	łotewskiego	po	pierwszej	wojnie	światowej.	
Polska	mniejszość	miała	duży	wpływ	na	rozwój	gospodarczy	
kraju.	W	polskiej	historiografii	brakowało	jednak	do	tej	pory	
publikacji	przedstawiających	polskie	dokonania	w	dziejach	li-
pawskich	i	wspólne	dziedzictwo	kulturowe	obu	krajów.	Książ-
ka	Marka	Głuszki	wypełnia	tę	lukę.

Publikacja	składa	się	z	siedmiu	rozdziałów.	Na	początku	
przedstawiono	rys	historyczny	Lipawy	i	jej	rozwój	gospodar-
czy,	strukturę	ludnościową,	centrum	kulturalne	i	oświatowe,	
dzieje	 Kościoła	 katolickiego	 w	 Lipawie.	 W	 kolejnych	 czę-
ściach	opisani	 zostali	 Polacy	 związani	 z	 życiem	 społeczno-
-politycznym	i	artystycznym	miasta,	omówiona	historia	Kon-
sulatu	 RP	w	 Lipawie,	wspólne	 kontakty	 handlowe,	 historia	
polskiego	szkolnictwa	w	Lipawie.	W	rozdziale	zatytułowanym	

Polskimi śladami w Lipawie	zawarte	zostały	życiorysy	inżynierów	Jana	Hey-
datela	(1800-1871)	 i	 Jana	Mac-Donalda	(1850-1906),	autorów	projektów	
budowy	handlowego	i	wojennego	portu	w	mieście,	oraz	bankiera	i	przedsię-
biorcy	Jana	Blocha	(1836-1901),	który	zasłużył	się	budową	lipawskiej	kolei	
i	wkładem	w	rozwój	miasta	jako	uzdrowiska.	

Na	 końcu	 publikacji	 zamieszczony	 został	 minisłownik	 biograficzny	 89	
Polaków	związanych	z	Lipawą	(oprócz	wyżej	wymienionych	są	tu	m.in.	bu-
downiczy	 linii	 kolejowej	Hipolit	Cieszkowski,	prezydent	Gabriel	Narutowicz,	
kompozytorzy	Emil	Młynarski	i	Henryk	Skirmunt).	

W	pięciu	aneksach	opublikowane	są	spisy	polskich	deputowanych	do	Rady	
Miasta	w	latach	1878-1934,	członków	Zarządu	i	organizacji	polskich	w	Lipa-
wie,	nauczycieli	szkół	polskich,	wykaz	donatorów	budowy	kościoła	św.	Józefa	

w	 Lipawie	 i	 wykaz	 zachowanych	 nagrobków	 z	 inskrypcjami	
w	języku	polskim	na	Starym	Cmentarzu	Katolickim	w	Lipawie.

Książka	 jest	 dwujęzyczna,	 polsko-łotewska,	 bogato	 ilu-
strowana	materiałem	archiwalnym.	 Zdjęcia	 pochodzą	 z	 pry-
watnych	 archiwów,	 Łotewskiego	 Państwowego	 Archiwum	
Historycznego	 i	 Narodowego	 Archiwum	 Cyfrowego	 w	 War-
szawie.	Publikacja	 zawiera	 też	bibliografię	 i	 indeks	nazwisk,	
w	którym	znajduje	się	ponad	500	powołań.

Warto	dodać,	że	Marek	Głuszko	otrzymał	za	tę	publikację	
nagrodę	 „Przeglądu	Wschodniego”	 (kwartalnika	 naukowego	
poświęconego	historii	Europy	Wschodniej	i	Rosji	jako	regionu	
kulturowo-politycznego)	 w	 kategorii	 „Popularyzacja	 proble-
matyki	wschodniej”.

na Politechnice Ryskiej, w  którym czynny 
udział, choć nie zawsze zgodny z  regula-
minem uczelni, brali Polacy. Karcer został 
odrestaurowany w  latach 2007-2011 dzię-
ki funduszom Programu Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego RP. Prace ko-
ordynowało polskie Towarzystwo Tradycji 
Akademickiej. Dziś karcer jest częścią Mu-
zeum Uniwersytetu Łotewskiego, który zaj-
muje dawny gmach Politechniki Ryskiej.

Również Lipawa doczekała się publika-
cji poświęconej jej polskim mieszkańcom. 
Pod koniec 2018 r. Instytut Polonika wydał 
książkę Marka Głuszki Polacy w Lipawie, po-
święconą kluczowej roli, jaką Polacy odegrali 
w rozwoju miasta jako portu i węzła kolejo-
wego, a także w jego życiu kulturalnym. Pol-
scy i  łotewscy czytelnicy tej dwujęzycznej, 
bogato ilustrowanej publikacji będą mieli 
okazję poznać niemal zapomniany fragment 
historii.

Wspólne dziedzictwo kulturowe Łotwy 
i Polski, element dziedzictwa dawnej wielo-
kulturowej i wielonarodowej Rzeczypospoli-
tej, długo pozostawało tematem rzadko po-
dejmowanym w  polskich naukach humani-
stycznych. W ostatnich latach można jednak 
zaobserwować zwiększone zainteresowanie 
badaczy, nierzadko spowodowane promocją 

projektów realizowanych z udziałem fundu-
szy państwa polskiego.

Wciąż pozostają aktualne słowa, które 
w 1877 r. w liście do swego przyjaciela, Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego, napisał Gustaw 
baron Manteuffel o  Inflantach, o  których 
„polska czytająca publiczność mniej ma wy-
obrażenia niż o Sumatrze i Borneo”.

Dorota Janiszewska-Jakubiak

15 | Pomnik	żołnierzy	
polskich	poległych	
w	kampanii	łatgalskiej	
w	Krasławiu

(ilustracje: 1, 3 –  http://
cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion; 
2 – wg Gustaw Manteuffel, 
„Inflanty Polskie poprzedzone 
ogólnym rzutem oka na 
siedmiowiekową przeszłość 
całych Inflant”, Poznań 1879; 
4, 5, 8 – https://polona.pl; 6 – 
https://www.loc.gov/resource/
ppmsc.03870; 7, 10-15 – fot. 
Dorota Janiszewska-Jakubiak; 
9 – http://dlibra.umcs.lublin.
pl/dlibra)

Spotkanie z książką

POLACY	W	LIPAWIE
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Wirtualna	i	Rozszerzona	Rzeczywistość	powoli	wkracza	w	dziedzinę	
architektury,	a	ściślej	w	sferę	konserwacji	zabytków.	Obecnie	
technologia	ta	coraz	śmielej	jest	wykorzystywana,	ale	pierwsze	próby	
jej	zastosowania	sięgają	lat	dziewięćdziesiątych	XX	w.

Wykorzystanie technologii 
wirtualnej i rozszerzonej 
rzeczywistości 
w konserwacji zabytków

agnieszka chudzińska



Od kilku lat możemy spotkać 
się z  nowościami dotyczącymi 
Wirtualnej Rzeczywistości (VR 
od ang. Virtual Reality) oraz 

Rozszerzonej Rzeczywistości (AR – od ang. 
Augmented Reality). Są to dwie, siostrzane 
gałęzie podobnego zagadnienia technolo-
gicznego, obejmującego próby przeniesienia 
cyfrowych danych do świata realnego. Oba 
rozwiązania mają wiele wspólnego, chociaż 
zasadniczo się różnią funkcjonalnie. Wirtu-
alna Rzeczywistość jest zanurzeniem się za 
pomocą narzędzi w inną rzeczywistość przy 
jednoczesnym odcięciu się od świata fizycz-
nego. Rozszerzona Rzeczywistość z kolei jest 
nałożeniem na świat fizyczny danych wyge-
nerowanych cyfrowo.

Pierwsze próby stworzenia Wirtualnej 
Rzeczywistości i Rozszerzonej Rzeczywisto-
ści odbyły się już w  latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, jednak to właśnie ostatnio 
możemy wykorzystać obie technologie w co-
dziennym życiu. Za pioniera Rozszerzonej 
Rzeczywistości uważa się Ivana Sutherlana, 
który w  1962  r. wraz ze studentami z  Ha-
rvard University oraz Univeristy Utah stwo-
rzył Sketchpad – pierwsze na świecie narzę-
dzie do tworzenia rysunków architektonicz-
nych za pomocą komputera. W  1968  r. ra-
zem ze swoim studentem Bobem Sproullem 
pracował nad pierwszym urządzeniem do 
obserwacji Wirtualnej Rzeczywistości, tzw. 
Mieczem Damoklesa. Jego nazwa pochodzi 
od ciężaru maszyny, a użycie wymagało syste-
mu zabezpieczeń przed spadnięciem aparatu 
na głowę użytkownika.

Na powyższe zagadnienie można spoj-
rzeć jak na trzy nakładające się na siebie 
światy: Świata Rzeczywistego (R), Świata 
Rozszerzonego (AR) oraz Świata Wirtual-
nego (VR). Łączą się one na różnych polach 
za pomocą innych urządzeń. Odbiór da-
nych z  „wyższych”, wirtualnych poziomów 
na „niższy”, rzeczywisty jest prosty, odbywa 
się za pomocą smartfona lub tabletu i  na-
zywamy go płytką immersją. Natomiast 
przekazanie danych ze świata rzeczywistego 
tak, aby modyfikowały świat wirtualny jest 
trudniejsze i  nazywane głęboką immersją. 

Odbywa się ona za pomocą takich tech-
nologii, jak CAVE, OCULUS lub MOR-
PHEUS. Paul Miligram oraz Fumio Kishi-
mo relację między Wirtualną a Rozszerzoną 
Rzeczywistością ujęli jako kolejne etapy na 
osi ciągłości między środowiskiem rzeczy-
wistym a  wirtualnym. Stawiając po jednej 
stronie środowisko rzeczywiste a po drugiej 
wirtualne, umieszczamy Rozszerzoną Rze-
czywistość bliżej środowiska rzeczywistego.

Można powiedzieć, że rzeczywistość 
(real) jest jednowymiarowa. Widzimy to, co 
istnieje. Budynki, samochody, ludzi, drzewa. 
Wszystko znajduje się na jednej warstwie. 
W swoim mózgu nadajemy jednak nakładki 
na wszystkie elementy rzeczywistości − wi-
doczne tylko dla nas, zrozumiałe tylko dla 
nas.  Budynek ma swój adres, historię, rok 
powstania, może mieszkania na wynajem 
lub godziny otwarcia; samochody porusza-
ją się z określoną prędkością, w określonym 
kierunku i każdemu odlicza się czas do naj-
bliższego obowiązkowego przeglądu; ludzie 
oprócz imion mają rozmaite powiązania, 
relacje między sobą, a drzewa mogą być za-
bytkami przyrody bądź być już „skazane” 

w  urzędowej dokumentacji do wycinki pod 
nową budowę lub ze względu na swój stan 
biologiczny.

Jednowymiarową rzeczywistość łatwiej 
nam odbierać. Jest to liczba bodźców, do 
których jesteśmy przyzwyczajeni. Dodat-
kowe nakładki „włączamy” tylko w  swojej 
głowie i  tylko kiedy chcemy. Od kilku lat 
„włączamy” je również w  naszych telefo-
nach, coraz powszechniej informację w  po-
staci fizycznej (tablice, drogowskazy, gazety, 
ulotki) zastępując informacją wirtualną. Jej 
przewaga polega m.in. na możliwości sprzę-
żenia informacji z  lokalizacją przestrzenną. 
Powstaje wówczas rzeczywistość „rozszerzo-
na”, w  której jednostki przestrzenne zostały 

1 | Schemat	ciągłości	
rzeczywistość	−	wirtualność
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powiązane z informacją w postaci wirtualne-
go świata, odczytywanego przez urządzenia 
mobilne, jak telefon komórkowy, tablet itp. 
Przechodząc obok kina, wyszukujemy infor-
mację o repertuarze, aby odnaleźć najbliższy 
interesujący nas seans, zagubieni w  mieście 
kierujemy się nawigacją, aby dojść do prze-
znaczonego nam punktu. Gdy stoimy obok 
zabytkowego kościoła, dzieli nas tylko kil-
ka kliknięć od znalezienia podstawowych, 
a czasem szczegółowych danych dotyczących 
powstania, historii, planów konserwacji.

Wyróżnia się wiele sposobów klasyfikacji 
Wirtualnej Rzeczywistości i  Rozszerzonej 
Rzeczywistości, m.in. ze względu na wyko-
rzystany sprzęt, sposób wizualizacji, miej-
sce pracy systemu czy sposób komunikacji. 
Najpopularniejszym rozróżnieniem jest ka-
tegoria polegająca na różnicach w  sposobie 
wizualizacji. Jednymi z  najbardziej znanych 
technologii są:

• CAVE – czyli „wirtualna jaskinia”. 
Idea stworzona w  1991  r. przez T. DeFanti 

i  D.  Sandin z  EVL (Electronic Visualiza-
tion Laboratory) na Uniwersytecie Illinois 
w Chicago na podstawie inspiracji Republiką 
Platona, a konkretnie alegorią jaskini, która 
pozwalała na testowanie realności iluzji. Cave 
to fizyczna trójwymiarowa przestrzeń audio-
-video, w której może przebywać wiele osób. 
Pozwala ona głównie na płytką immersję.

• HMD (Head Mounted Display) – ma 
postać hełmu lub okularów z  wyświetlacza-
mi umieszczonymi na wysokości wzroku. 

Wyświetlany obraz zmienia się w zależności 
od położenia głowy. Urządzenia te powo-
dują głębokie wnikanie w  świat wirtualny 
i nie pozwalają na dużą interakcję ze światem 
rzeczywistym. HMD za pomocą systemu 
śledzenia położenia głowy i generatora sceny 
wyświetla użytkownikowi świat wirtualny. 
Obecnie na rynku dostępne są takie produkty 
tego typu, jak: HTC Vive, PlayStation VR, 
Oculus Rift lub Samsung Gear VR, który 
współpracuje ze smartfonem.

• Wyświetlacze „See-through” − są 
pochodną HMD. Polegają na nakładaniu 
wirtualnego obrazu na świat rzeczywisty 
i  również mają formę okularów lub gogli. 
Użytkownik widzi obraz rzeczywisty skle-
jony z  wygenerowanymi cyfrowo danymi. 
Obecnie najbardziej rozwiniętym produk-
tem w  zakresie tej kategorii są okulary wy-
produkowane w 2015 r. przez firmę Google 
– tzw. Google Glass.  Docelowo mają mieć 
funkcję smartfonu i być obsługiwane głosem. 
Obecnie na rynku dostępne są okulary Mi-
crosoft HoloLens, które jednak nie zdobyły 
popularności m.in. przez krótki czas pracy.

• Virtual Retinal Displays (VRD) – są 
najnowszą formą wyświetlaczy i  polegają 
na rzutowaniu obrazu bezpośrednio na 
siatkówce oka. Zostały wymyślone w 1991 r. 
w Human Interface Technology Laboratory. 
Charakteryzują się wysoką rozdzielczością 
obrazu, dużym polem widzenia, niewielkim 
zużyciem energii i  możliwością modulacji 
głębi. Można je zamontować w tradycyjnych 
okularach, lecz ich wysoka cena sprawia, że 
nie są komercyjnie używane, co hamuje ich 
rozwój oraz wejście na rynek.

Wirtualna rzeczywistość ma jedną pod-
stawową cechę, która w  świetle obecnej 
doktryny konserwatorskiej sprawia, że jest 
niezwykle atrakcyjna – ulotność. Przy kon-
serwacji, rekonstrukcji, restauracji pracuje 
się z  zachowaną dokumentacją archiwalną 
dotyczącą zabytku. Chodzi o upewnienie się, 
czy rekonstruowany budynek rzeczywiście 
będzie wyglądał jak dawniej. Każda kreska na 
projekcie musi być stawiana z pełną odpowie-
dzialnością. Odtworzenie budynku, który 
nie wygląda tak, jak w przeszłości, jest wpro-
wadzeniem w  błąd odbiorcy i  tworzeniem 
w jego wyobraźni nieprawidłowej wizji histo-
rii architektury. Przy pochopnych decyzjach 
powstają takie „makiety”, jak zamek w Bobo-
licach w  Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 

2 | Najpopularniejszy	
zestaw	do	Wirtualnej	
Rzeczywistości	HTC	Vive:	
gogle,	kontrolery	i	czujniki	
laserowe
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Odbudowa zamku, zakończona w  2011  r., 
odbyła się przy braku jakichkolwiek rysun-
ków, szkiców i  planów z  XVI  w. W  efekcie 
powstała kontrowersyjna atrakcja przyciąga-
jąca turystów, będąca tak naprawdę atrapą, 
która wywołuje mylne wyobrażenie o  śre-
dniowiecznej architekturze, ale z  drugiej 
strony tworzy miejsca pracy i przyciąga zain-
teresowanie laików. Powrót do oryginalnych 
pozostałości nie jest już możliwy. W  formie 
budynku nie zaakcentowano substancji za-
bytkowej. Nie wiadomo, co jest oryginalne, 
a co współczesne. Z perspektywy czasu wyda-
je się, że celem inwestorów było (prócz oczy-
wistego zarobku na ruchu turystycznym) po-
kazanie dawnej świetności zamku. Niestety, 
przy takim podejściu do tematu nie jest to 
możliwe bez permanentnego zniszczenia sub-
stancji zabytkowej.

Wirtualna Rzeczywistość oraz Rozsze-
rzona Rzeczywistość pozwala na pokazanie 
wizji przeszłości bez kilkumilionowych kosz-
tów związanych z odbudową oraz bez inge-
rowania w zachowaną substancję zabytkową. 
Przeniesienie odbiorcy do świata wirtualne-
go wygenerowanego komputerowo pozwala 
na wyedukowanie go w bezpieczny dla zabyt-
ku sposób przy jednoczesnym zachowaniu 
wrażenia realności – rzeczywistej obecności 
w zabytku.

Za nami pierwsze próby wykorzystania 
Wirtualnej Rzeczywistości i  Rozszerzonej 
Rzeczywistości w  dziedzinie konserwacji 
zabytków. Jedna z  nich jest w  Krośnie: na 
szczycie krośnieńskiej wieży farnej można 
prześledzić historię miasta od XIV w. razem 
z  oglądaniem do detalu takich nieistnieją-
cych już zabytków, jak Brama Węgierska lub 
krypty kościelne.

Większą skalę działania założył australij-
ski startup Lithodomos VR, który dokład-
nie odtwarza antyczny świat. Jego celem jest 
stworzenie ogólnodostępnej aplikacji do wy-
korzystania w turystyce i edukacji. Obecnie 
w sklepie Google Play oraz Apple Store moż-
na ściągnąć oprogramowanie, które pozwala 
na zanurzenie się m.in. w  ulice starożytnej 
Jerozolimy, Aten oraz zwiedzenie zamku de 
Belmez koło Kordoby w Hiszpanii.

Dzięki wykorzystaniu technologii Wir-
tualnej Rzeczywistości możemy podróżować 
w  czasie i  przestrzeni bez większych nakła-
dów finansowych. Osoby, których nie stać na 
wycieczkę na inny kontynent mogą poznać 
inne kultury bez wychodzenia z domu. Przy 
tym na problematykę Wirtualnej Rzeczy-
wistości i Rozszerzonej Rzeczywistości mo-
żemy spojrzeć bliżej i  bardziej przyziemnie. 
Wirtualna Rzeczywistość już pomaga w co-
dziennej pracy architektów, np. w dostępie do 

3 | Krosno	w	Wirtualnej	
Rzeczywistości
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informacji na temat kart zabytków. Pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych XX  w. powstał 
system multimedialnej prezentacji zabyt-
ków Wrocławia. Autorzy – Krzysztof Cho-
roś oraz Łukasz Krzywiecki – wykorzystali 
w  nim animacje, wizualizacje i  modele 3D, 
hipertekst oraz dźwięk. Po skatalogowaniu 
danych stworzono program, który pozwolił 
na dowolne wyszukiwanie informacji o  za-
bytkach: ze względu na kartę zabytku, jego 
rodzaj oraz powiązania. Możliwe jest rów-
nież wyświetlenie trójwymiarowego modelu 
Wrocławia, gdzie po kliknięciu w miniaturę 
można zapoznać się z jego kartą. Udostępnie-
nie systemu w internecie przez system Wiki 
umożliwiłoby wspólną modyfikację danych 
oraz szeroki dostęp do informacji.

Technologia Wirtualnej Rzeczywistości 
i  Rozszerzonej Rzeczywistości pozwala nie 
tylko na „odbudowę” cyfrową zabytku, ale 
również na tchnięcie życia w  niezrealizo-

wane projekty, jak np. Dzielnicę Marszałka 
Piłsudskiego w  Warszawie, zaprojektowaną 
przez Bohdana Pniewskiego. Sposób na takie 
wykorzystanie Wirtualnej Rzeczywistości 
zastosowała warszawska firma Pictureworks, 
specjalizująca się w  technologii Wirtualnej 
Rzeczywistości, tworząc projekt „Wykreślo-
na Warszawa”. Twórcy – Piotr Greiner oraz 
Marcin Adamski – zafascynowani nowymi 

możliwościami wizualizacyjnymi, zbudo-
wali w przestrzeni 3D warszawski Plac Unii 
Lubelskiej z  niezrealizowanym projektem 
Gmachu Polskiego Radia. Fundamenty pod 
ten budynek kopano już latem 1939  r., ale 
wybuch wojny zniweczył plany realizacji 
na całą dzielnicę, mającą upamiętnić osobę 
Józefa Piłsudskiego. Oprócz Placu Unii Lu-
belskiej Pictureworks odtworzyło pracownię 
Bohdana Pniewskiego. Po założeniu gogli 
można się po niej przechadzać, studiując 
szkice dzielnicy leżące na stole, podnosić 
kartki, oglądać makietę budynku Polskiego 
Radia. W tle widać rozpalony kominek i sta-
re meble. Atelier mistrza zostało odtworzone 
na podstawie zdjęć udostępnionych przez 
rodzinę architekta oraz wspomnień Stanisła-
wa Jankowskiego, pracownika Pniewskiego, 
zamieszczonych we wspomnieniach Z  fał-
szywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. 
Twórcy, szukając dokumentacji, przebadali 

Narodowe Archiwum Cyfrowe, zbiory iko-
nograficzne w Muzeum Narodowym w War-
szawie oraz przedwojenne czasopismo „Ar-
chitektura i  Budownictwo”, w  którym zna-
leźli plany niezrealizowanego projektu.

„Wykreślona Warszawa” przygotowana 
jest dla gogli HTC Vive nakładanych na gło-
wę użytkownika. Przypominają one wielkie 
okulary, które odcinają nas od rzeczywistości. 

4 | „Wykreślona	
Warszawa”	−	pracownia	
Bohdana	Pniewskiego	
odtworzona	wirtualnie	przez	
Pictureworks
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Po ich założeniu możemy poruszać się po 
pomieszczeniu za pomocą własnych nóg lub 
bezprzewodowych kontrolerów. Każdy nasz 
krok śledzą i przetwarzają cztery czujniki – 
akcelerometr, żyroskop oraz dwa czujniki 
laserowe. Obecnie możemy „poruszać się” 
po atelier Pniewskiego oraz stanąć na środku 
Placu Unii Lubelskiej. Plany Pictureworks 
są jednak znacznie większe. Całe doświad-
czenie Wirtualnej Rzeczywistości ma zostać 
poszerzone o kolejne sceny. Immersja ma być 
pogłębiona przez wprowadzenie zaanimowa-
nego otoczenia oraz binauralnego dźwięku, 
rozchodzącego się dookoła w  przestrzeni. 
Jest to dużym wyzwaniem z uwagi na świe-
żość zagadnienia i  ubogie biblioteki dźwię-
ków binauralnych. Do zrealizowania planów 
potrzebne będzie nagranie większości po-
trzebnych danych, jak np. dorożki jadącej po 
bruku. Ze względu na dużą czasochłonność 
tego typu działań oraz nieprzetarte szlaki 
w  procesie dystrybucji oraz finansowania, 
prace posuwają się powoli.

Nie wiadomo, w  jakich kierunkach roz-
winie się technologia. Możliwe, że spacero-
wanie po niezrealizowanych lub zburzonych 
budynkach będzie tak samo realne, jak świat 
fizyczny, a  stworzenie ich kilka razy tańsze. 
W takim przypadku odbudowywanie wspo-
mnianego wcześniej zamku w Bobolicach nie 
miałoby sensu. Ten, kto by chciał, po oglą-
dzie w Rzeczywistości Wirtualnej stanu od-
tworzonego mógłby zainteresować się praw-
dziwym, zakonserwowanym fragmentem za-
bytku. Różnica między tym, co historyczne, 
prawdziwe, a tym, co prawdopodobne, była-
by wyraźnie widoczna. Nie da się zaprzeczyć, 
że technologia Wirtualnej Rzeczywistości 
oraz Rozszerzonej Rzeczywistości dobrze 
wpisuje się w  obecnie panującą doktrynę 
konserwatorską, która mówi o  zachowaniu 
i  odróżnieniu substancji zabytkowej od no-
wej oraz odbudowie wyłącznie na podstawie 
dokładnej dokumentacji archiwalnej. Nie-
stety, jednocześnie wiele zależy od podejścia 
architektów, konserwatorów, inwestorów 
oraz samych odbiorców do takich nowości. 
Zanurzenie się w wirtualny świat jest dla nie-
których wstrząsającym i  niekomfortowym 
przeżyciem. Błędnik nie radzi sobie z odbio-
rem sprzecznych bodźców. Mają z tym pro-
blemy szczególnie osoby nieobyte z nowymi 
mediami i nowymi narzędziami. Smartfony, 
tablety, gogle, CAVE to wynalazki ostatnich 

kilku, najwyżej kilkunastu lat i najlepiej radzą 
sobie z nimi dzieci, dla których jest to już co-
dziennością. W internecie krążą filmiki zdzi-
wionych dwulatków, które próbują zmienić 
„wyświetlacz” na zwykłej gazecie, przesuwa-
jąc po niej palcem.

Jednocześnie trzeba zauważyć, że cyfro-
we przedstawienie zabytku w  fazach rozbu-
dowy/destrukcji, czyli dynamiczne, może 
umożliwić większe zrozumienie obiektu. 
Wszystko na ekranie można oddalić lub 
przybliżyć na niemal dowolną odległość, na-
łożyć warstwy informujące o historii, o kolej-
nych fazach budowy, o  poszczególnych ele-
mentach. Cała wiedza (w przypadku używa-
nia kontrolerów w VR) jest na wyciągnięcie 
ręki, a przecież wiedza obrazowa jest o wiele 
bardziej przyswajalna dla laików od suchego 
tekstu.

Dużo zależy od tempa rozwoju technolo-
gii, ale również od naszego do niej podejścia. 
Kiedyś malarstwo iluzoryczne Andrea Pozzo 
na płaskim suficie w  kościele św. Ignacego 
w Rzymie wzbudzało podobne zaskoczenie, 
jak technologia Wirtualnej Rzeczywistości. 
Obecnie jest historią. To, co teraz jest nowo-
ścią, za kilka lat będzie powszechne w  uży-
ciu. Czy warto uciekać przed przyszłością?

Agnieszka Chudzińska

5 | „Wykreślona	Warszawa”	
–	Gmach	Polskiego	Radia	
w	wizji	Pictureworks

(ilustracje: 1 – wg Milgram, 
Kishino 1994;  
2, 4, 5 − Pictureworks.pl;  
3 – Muzeum Rzemiosła 
w Krośnie)
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Wokół jednego zabytku

Na marginesie rozważań 
o  rozmaitych wymia-
rach szczęścia, w  związ-
ku z  niedawno zakoń-

czoną prezentacją sztuki duńskiej 
w  Muzeum Narodowym w  Szczeci-
nie „Sztuka szczęśliwych ludzi. Malar-
stwo na Bornholmie w XIX i XX wie-
ku” (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 
1-2, 2019, s. 68-69), warto wspomnieć 
o takim właśnie radosnym zrządzeniu 
losu. Niewątpliwie szczęściem i szcze-
gólną satysfakcją dla każdego muzeal-
nika jest pozyskanie do zbiorów no-
wego, cennego dzieła. Niedawno, gdy 
prace nad wystawą prezentującą zbio-
ry Bornholms Kunstmuseum były już 
zaawansowane, w szczecińskim Anty-
kwariacie Marka Wyłupka pojawił się 
imponujący swym malarskim rozma-
chem wielkoformatowy (wym. 168 x 
200,5 cm) obraz „Bornholm”, nama-
lowany w  1905  r. przez Ottona La-
emmerhirta. Towarzystwu Przyjaciół 
Muzeum Narodowego w  Szczecinie 
udało się nabyć dzieło i  przekazać je 
Muzeum Narodowemu w  Szczecinie 
w  formie długoterminowego depo-
zytu. Obraz, który niegdyś już znaj-
dował się w  szczecińskich zasobach 
muzealnych, przedstawia malowniczy 
fragment północnego wybrzeża duń-
skiej wyspy pomiędzy miejscowościa-
mi Hammerhavn i Vang.

Otto Alexander Laemmerhirt uro-
dził się 28 czerwca 1867 r. w Neusalz 
an der Oder (Nowej Soli), w rodzinie 
lekarza Carla Laemmerhirta i  jego 
żony Emmy. We wczesnej młodości, 
zdradzając talent artystyczny, rysował 
i  malował nadodrzańskie widoki ro-
dzimej okolicy (Neusalz an der Oder 
/ Nowa Sól, Beweringen / Bobrow-
niki, Carolath / Siedlisko). Naukę 
malarskiego rzemiosła podjął w  kla-
sie pejzażu w  Królewsko-Pruskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w  Berlinie 
(Königlich-Pruessische Akademie der 
Künste), w  której był uczniem Euge-
na Brachta i  Hansa Gudego. Istotny 
wpływ na ukształtowanie się indy-
widualnego stylu artysty miały także 
prace wybitnego marynisty związane-
go ze szkołą düsseldorfską – Andre-
asa Achenbacha. Po studiach malarz 
osiadł w  Berlinie. W  latach 1898- 
-1919 regularnie uczestniczył w  do-
rocznych edycjach Wielkiej Berliń-
skiej Wystawy Sztuki. W  poszukiwa-
niu tematów i  motywów dla swoich 
pejzaży, głównie marynistycznych, 
odbywał liczne podróże nad Bałtyk. 
Często w okresie wakacyjnym powra-
cał także w  swe rodzinne strony. La-
emmerhirt – w  nowoczesny sposób 
posługując się plamą barwną, bogatą 
fakturą, swobodnie operując kolo-
rem i  światłem – starał się w  swoich 

marinach uchwycić siłę morskiego ży-
wiołu oraz urok bałtyckiego wybrze-
ża. Na płótnach utrwalał widoki por-
tów, statków, malowniczych zakątków 
bałtyckich wysp – Bornholmu, Ru-
gii, Uznamu. W  1935  r. 68-letni ar-
tysta przebywał w  Zingst nieopodal 
Stralsundu. Mieszkając w tamtejszym 
ośrodku wypoczynkowym należącym 
do NSDAP-SA, obsługując maszyn-
kę spirytusową do gotowania, wywo-
łał pożar i zginął w jego płomieniach. 
Zmarł 10 marca 1935 r., został pocho-
wany na cmentarzu w Zingst.

Obraz „Bornholm” – notowany 
w  dawnej literaturze i  uznawany za 
jedno z  najważniejszych dzieł Laem-
merhirta – jest pokłosiem podróży 
artystycznej malarza na tę duńską wy-
spę. Artysta utrwalił widok malow-
niczej zatoki u  podnóża niewielkiego 
wzgórza z  ruinami średniowiecznego, 
rozległego zamku warownego Ham-
mershus. Wybrzeże klifowe ze stromy-
mi, nagimi, granitowymi urwiskami, 
tworzące nieregularną linię brzegową 
układającą się w  ciąg niewielkich ma-
lowniczych zatoczek, stanowi intere-
sujące geologiczne świadectwo pre-
kambryjskiej przeszłości wyspy. Cha-
rakterystycznym elementem okolicy 
jest znajdująca się niedaleko brzegu, 
częściowo zanurzona w  morzu skała, 
swą formą przypominająca wielbłądzie 

„Bornholm” Ottona 
Laemmerhirta powrócił 
do szczecińskiego 
muzeum

..............................................................................................................................................
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lub lwie głowy – Kamelhovederne lub 
Løvehovederne. Chętnie odwiedzane 
przez podróżników i  turystów ruiny 
zamku oraz okoliczne, miejscami zale-
sione, miejscami porośnięte zróżnico-
waną niską roślinnością górne szczyty 
nadmorskich klifów, stromymi usko-
kami schodzące ku morzu, tworzą 
romantyczne, surowe w  swym wyra-
zie miejsce spotkania skalistego lądu 
z  morskim żywiołem. Laemmerhirt, 
poprzez monumentalność i  malarski 
rozmach kompozycji, bogactwo i zróż-
nicowanie, głównie chłodnych tonów 
barwnych, uchwycił w  symboliczny 
sposób potęgę natury.

W kontekście prezentowanego 
przedstawienia warto wspomnieć 
również o  późniejszym (pochodzą-
cym z 1925 r.), wykonanym w mniej-
szym formacie (80 x 120 cm) wa-
riancie tej kompozycji. Dzieło, które 
pojawiło się pod koniec 2010  r. na 
aukcji w  Domu Aukcyjnym Satow 
w Niemczech (Meklemburgia-Pomo-
rze Przednie), powtarza kadr kompo-
zycyjny, został on jednak wzbogaco-
ny drobnym rodzajowym sztafażem 

i  oświetlony promieniami zachodzą-
cego słońca, co nadało obrazowi nie-
co odmienny nastrój.

Namalowany w  1905  r. „Born-
holm” Ottona Laemmerhirta, będący 
pokłosiem podróży artystycznej ma-
larza na Bornholm, został oprawiony 
w  berlińskim zakładzie ramiarskim 
Keltz-Meiners, mieszczącym się przy 
Leipzigerstrasse 10 i jeszcze w tym sa-
mym roku zaprezentowany publicz-
nie podczas Wielkiej Berlińskiej Wy-
stawy Sztuki w  pawilonie wystawien-
niczym przy Lehrter Bahnhof w Ber-
linie (23.04-17.09.1905). Pracę nabył 
wówczas Paul Manasse, przedstawi-
ciel znanej i  zasłużonej dla Szczecina 
rodziny kupieckiej, który wraz z brać-
mi Maksem, Arnoldem i Leo, współ-
prowadził starą (założoną w 1834 r.), 
rodzinną firmę L. Manasse. Obraz 
znajdował się w jego mieszkaniu przy 
Breitestrasse 14 (obecnie ul. ks. kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego). Do zbio-
rów Museum der Stadt Stettin został 
pozyskany w  formie daru w  drugiej 
połowie 1916  r. W  imieniu zmarłe-
go właśnie wtedy Paula Manassego 

przekazał go jego brat Leo Manasse, 
który poza aktywnością kupiecką peł-
nił w  Szczecinie także urząd konsula 
Grecji. Wartość dzieła oszacowano 
na 1000 marek. Praca została wpisana 
do księgi inwentarzowej muzeum pod 
pozycją 250.

W styczniu 1934 r. dzieło zostało 
wypożyczone szczecińskiej jednost-
ce Schutzpolizei (policji prewencyj-
nej) do dekoracji kasyna, mieszczą-
cego się w  gmachu Polizeipräsidium 
przy Elisabethstrasse 35 (dziś gmach 
Komendy Miejskiej Policji przy ul. 
Kaszubskiej 35). W okresie powojen-
nych zawirowań obraz zniknął z pola 
widzenia, a  miejsce jego przechowy-
wania nie było znane aż do teraz, gdy 
powrócił na Wały Chrobrego.

Obraz, po zakończeniu niezbęd-
nych zabiegów konserwatorskich, za-
prezentowany zostanie publiczności 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie 
na przygotowywanej obecnie wysta-
wie „Księga wpływu”, której otwarcie 
zaplanowano wczesną jesienią.

Dariusz Kacprzak

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

| Otto	Laemmerhirt,	
„Bornholm”,	
1905,	olej,	płótno,	
wym.	168	x	200,5	
cm	(depozyt	
Towarzystwa	
Przyjaciół	Muzeum	
Narodowego	
w	Szczecinie	
w	Muzeum	
Narodowym	
w	Szczecinie)

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

   Spotkania z Zabytkami       5-6  2019    |   29



początku XII  w. Po unii lubelskiej 
w  1569  r. z  całym woj. kijowskim 
weszły w  skład Korony. Władzę sta-
rościńską na rozległych obszarach 
Zadnieprza sprawował pod koniec 
XVI  w. Aleksander Wiśniowiecki 
herbu Korybut z  rodu prawosław-
nych ruskich kniaziów. W  miejscu 
dawnej osady Łubnie ufundował mia-
sto i w 1591 r. nadał mu prawo mag-
deburskie, a na wysokiej górze ponad 
Sułą wzniósł zamek. W  1596  r. kró-
lewski kronikarz Reinhold Heiden-
stein, o  zamku tylko wspomniaw-
szy, podał za to, że „na rzece Sule jest 
most bardzo długi, przez który już na 
stepy się wychodzi”. Na tych stepach 
Wiśniowieccy osadzali chłopów, za-
ludniając pustkowia. Po Aleksandrze 

dobra odziedziczył i  powiększył jego 
brat Michał, ojciec najsławniejszego 
z  książąt na Wiśniowcu i  Łubniach, 
Jeremiego Michała, zwanego Jaremą.

Urodzony w Łubniach w sierpniu 
1612 r. Jeremi to jedna z najbarwniej-
szych postaci siedemnastowiecznej 
Rzeczypospolitej. Za życia uwielbiany 
przez jednych, a przez innych zniena-
widzony, opiekun i okrutnik, grabież-
ca najeżdżający sąsiadów i  obrońca 
Rzeczypospolitej, wciąż budzi kon-
trowersje i wywołuje spory. Jego mat-
ką była Raina, córka hospodara moł-
dawskiego Jeremiego Mohyły. Wcze-
śnie osierocony, pod opieką dalekiego 
krewnego Konstantego z  katolickiej 
linii rodziny ukończył kolegium jezu-
ickie we Lwowie i  odbył edukacyjną 

Łubnie księcia Jaremy
..............................................................................................................................................

Do miasta Łubnie nad rze-
ką Sułą na ukraińskim Za-
dnieprzu najłatwiej dziś 
dotrzeć z  Kijowa, jadąc 

200 km na wschód, przez Boryspol 
i  Piratyn. Czytelnicy Ogniem i  mie-
czem wiedzą jednak, że szlak powinien 
wieść tak, jak podążał Jan Skrzetuski 
– z  Czehrynia na północ przez Roz-
łogi z dworem Kurcewiczów. I bliżej, 
i  ciekawiej. Problem w  tym, że owe 
Rozłogi to akurat jedyne ważne miej-
sce „Trylogii”, całkowicie przez pisarza 
wymyślone. Łubnie natomiast, choć 
pamięć o nich zawdzięczamy głównie 
Sienkiewiczowskiej powieści, odnaj-
dziemy na mapie bez trudu.

Jako osada obronna Łubnie (ukr. 
Łubny) pojawiają się w  źródłach na 
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podróż po Europie. Gdy wrócił, 
w  1632  r. oficjalnie przeszedł na ka-
tolicyzm i  objął ojcowskie majątki, 
uczestniczył w wojnach i posłował na 
sejmy. W Łubniach ufundował klasz-
tor bernardynów z kościołem św. Mi-
chała. Rozbudował też zamek, lokując 
w  nim własną, wspaniałą rezydencję, 
w  której zamieszkał po ślubie z  Gry-
zeldą Zamoyską w 1639 r. Mikrosko-
pijny wizerunek na mapie Guillaume’a  
Le Vasseura de Beauplana pozwala 
się domyślać – w  narożu solidnych 
miejskich fortyfikacji – bastionowego 
palazzo in fortezza. Pałac nie ma ani 
ikonografii, ani opisów z  epoki, nie 
sposób więc zweryfikować jego sławy 
jako siedziby na królewską skalę. Nie 
istniał zresztą długo. Po wybuchu re-
belii Chmielnickiego, gdy książę od-
szedł z wojskiem i dworem za Dniepr 
(ewakuując też zagrożoną szlachtę 
i  Żydów), Łubnie zostały zdobyte 
i  doszczętnie zniszczone przez nie-
podporządkowanych Kozakom zbun-
towanych chłopów.

Niedostatek źródeł sprawił, że 
Sienkiewicz, dla którego Jeremi to 

rycerz niezłomny i  wybawca ojczy-
zny, prawie nie opisuje zamku w Łub-
niach, koncentrując się na panującej 
tu atmosferze: „Łubnie, jakkolwiek 
jako zamczysta rezydencja pańska, 
mogły pod względem wspaniałości 
równać się ze wszystkimi siedziba-
mi »królewiąt«, tym się wszelako od 
nich różniły, iż życie w  nich było su-
rowe, prawdziwie obozowe. […] Żoł-
nierz przeważał tam nad dworzani-
nem, żelazo nad złotem, dźwięk trąb 
obozowych nad gwarem uczt i  za-
baw. Wszędy panował wzorowy ład 
i  nieznana gdzie indziej dyscyplina”. 
I mimochodem tylko, zdobywszy 
gdzieś informację, operuje barwnym 
szczegółem: „Audiencje posłów odby-
wały się zawsze w sali tak zwanej nie-
bieskiej, gdyż na jej suficie firmament 
niebieski wraz z  gwiazdami pędzlem 
gdańszczanina Helma był wyobrażo-
ny”. Jeszcze po latach, w Potopie, Mi-
chał Wołodyjowski będzie wspomi-
nał, że „w Łubniach była u fary szczę-
ka wielorybia alboli też wielkoluda”, 
zapewne przy wejściu, jak w katedrze 
wawelskiej.

Inny użytek z  braku informacji 
zrobił ukraiński pisarz Iwan Nieczuj-
-Lewicki w  powieści Kniaź Jeremija 
Wiszneweckij (1897), wyraźnie po-
lemicznej wobec Ogniem i  mieczem. 
Jarema to u  niego zdrajca własnego 
narodu, z gruntu zły i odpychający – 
taki zaś winien mieć odpowiednią sie-
dzibę, tyleż ponurą, co bez gustu. Wy-
snuty z  wyobraźni łubniański zamek 
jest więc z niemiecka gotycki, niczym 
siedziba Drakuli, z  karykaturalnie 
barokowym, „pańskim” wystrojem: 
„Pałac […] był podobny do rycerskiego 
niemieckiego zamku, ale daleko prze-
stronniejszy. Z  dołu na piętro z  obu 
stron szerokiego balkonu wiodły wspar-
te na kolumnach proste, niezbyt strome 
szerokie schody. […] Na drugim piętrze 
była wielka sala na całą długość pałacu, 
z wąskimi i wysokimi gotyckimi okna-
mi. Zaokrąglone sklepienie, podob-
ne do ugiętej kartki papieru, całe było 
kunsztownie oblepione liśćmi winogron 
i  winnymi gronami. Spośród liści wy-
zierały główki amorków z  pulchnymi 
policzkami. Niektóre z  amorków dęły 
w  dudki i  fujarki. Piersiaste Wenery 
były jakby okutane w winogronowe ło-
dygi i  liście. Wszystkie te płaskorzeźby 
były nadzwyczaj grubej roboty, jak-
by wycięte dłutem i  obciosane siekierą, 

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

1 |	Łubnie	–	pomnik	
na	Górze	Zamkowej

2 |	Fragment	kolumny	
z	książęcego	pałacu

3 |	Fryz	z	orłami	
na	kolumnie
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nadania prawa magdeburskiego. Cały 
teren jest zryty transzejami, strzelni-
cami i ziemiankami. Wstępne badania 
nie dały, jak dotychczas, rezultatów – 
poszukiwanie fundamentów zamku 
będzie wymagało prac archeologicz-
nych na dużą skalę.

Jedynym świadectwem prze-
pychu książęcej rezydencji jest 
obecnie poobijany ułamek po-
krytej płaskorzeźbami manie-
rystycznej kolumny, zapewne 
zdobiącej reprezentacyjną salę. 
W XIX w. marmurowa bryła zo-
stała znaleziona u podnóża Góry 
Zamkowej, na tzw. Padole. Prócz 
zarysu groteskowej wąsatej twa-
rzy, na kolumnie widnieją moc-
no zatarte fryzy z heraldycznymi 
orłami i  sylwetkami wojowni-
ków. Zabytek stoi, w  towarzy-
stwie dwóch kamiennych bab 
ze stepowych kurhanów, obok 
Muzeum Krajoznawczego, które 
po długotrwałym remoncie po-
wróciło w zeszłym roku do życia 
z  odnowioną ekspozycją. Uka-
zuje ona również czasy kniazia 
Jaremy, w  tym działalność ber-
nardynów, słynących jako ziela-
rze. Zobaczyć tu można drugi 
z  cennych łubieńskich reliktów 

– żelazne drzwi klasztorne dwume-
trowej wysokości, odkopane w rejonie 
ul.  Monastyrskiej. W  czasach sowiec-
kich na pobernardyńskiej posesji zbu-
dowano szkołę średnią numer 6.

Na Górze Zamkowej jedno się 
nie zmieniło – rozległy i malowniczy 

a  do tego pomalowane ciemno-
zieloną, błękitną i  czerwoną 
farbą. Po obu stronach sali stały 
na pionowych, wysokich piede-
stałach wielkie posągi z  białego 
i  różowego marmuru. Posągi te 
książę przywiózł z  Italii. Pod 
ścianami stały rzędem dębowe 
krzesła z  wysokimi oparciami, 
powycinanymi w  dziwaczne 
wzory. Krzesła były obite czer-
wonym safianem” (przekład 
własny).

Po ruinach na Górze Zam-
kowej rychło i ślad nie pozostał. 
W  XIX  w. poszukiwano tam 
„skarbów Jaremy” i  podziem-
nych korytarzy, prowadzono 
niewielkie wykopaliska. W  la-
tach trzydziestych XX  w. góra 
zniknęła z  map, zajęta przez 
jednostkę armii sowieckiej, 
a następnie ukraińskiej. Dopie-
ro w  naszym stuleciu, po roz-
formowaniu 25. dywizji strze-
leckiej im. Czapajewa, terytorium 
dawnego zamku przekazano władzom 
miejskim. W  2016  r. stało się ono 
obiektem dziedzictwa kulturowe-
go. U  wejścia ustawiono pomnikową 
konstrukcję dla upamiętnienia ksią-
żąt Wiśniowieckich w  425. rocznicę 
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4 |		Drzwi	klasztorne	
w	ekspozycji	Muzeum	
Krajoznawczego

5 | Cerkiew Spaso- 
-Preobrażeńska	–	
sztukaterie	fasady	

6 | Kuleszówka 
–	pomnik	
mamuta	i	granicy	
Rzeczypospolitej
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Jarosław Komorowski, 
4 – Muzeum Krajoznawcze 
w Łubniach)
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widok na dolinę Suły, okoliczne 
wzgórza i  monastyr Mharski. Pra-
wosławny męski klasztor Spaso-
-Preobrażeński (Przemienienia Pań-
skiego) na uroczysku zwanym Mhar 
ufundowała w 1619 r. matka Jaremy. 
W latach swych rządów książę uczy-
nił go unickim. Z pierwotnego zało-
żenia pozostał tylko skromny, parte-
rowy budynek klasztorny. Obecna 
cerkiew w  stylu ukraińskiego baro-
ku, z  bogatą dekoracją sztukatorską, 
pochodzi z  1692  r. W  obramieniu 
jednego z  okien widnieją głowy or-
łów w  mitrach książęcych. Potężną 
dzwonnicę wzniesiono w 1785 r.

Zadnieprzańskie „państwo” Wi-
śniowieckich sięgało na wschodzie 
aż po granicę polsko-rosyjską. O jej 
przebiegu świadczy dziś jeden z naj-
bardziej niezwykłych kresowych po-
mników, tzw. pomnik mamuta we 
wsi Kuleszówka za Romnami, 140 
km na północny wschód od Łub-
niów. W 1838 r. podczas prac ziem-
nych w  majątku grafa Jurija Gołow-
kina wykopano szkielet mamuta. 
Właściciel, rezydujący w  pobli-
skim Konstantynowie, był niegdyś 

carskim dyplomatą (to w  jego orsza-
ku pisarz Jan Potocki wędrował do 
Chin). Znalezisko docenił i  przeka-
zał do zbiorów uniwersytetu w Char-
kowie, a w 1841 r. na miejscu odkry-
cia ustawił żeliwny pomnik – obe-
lisk czy raczej cippus z  akroteriami. 
Z  czterech stron umieszczono ma-
mucie sylwetki, powyżej napisy. Trzy 
mówią o  znalezieniu i  zabezpiecze-
niu „kośćca przedpotopowego mamuta 
Elephas Mammonteus”. Napis czwar-
ty nieoczekiwanie informuje przy-
bysza: „Wieś Kuleszówka. Miejsce to 
było granicą między Polską i  Rosją”. 
Granica Rzeczypospolitej, a  wcze-
śniej Wielkiego Księstwa Litewskie-
go biegła tędy od początku XVI  w. 
do 1667 r. (tylko w latach 1619-1634 
przesunięta nieco na wschód, za Le-
biedyn). Rosyjski senator wiedział 
o  tym i  uznał za rzecz ważną, wartą 
przekazania potomnym. Ciekawe, 
czy wiedział również, że mieszka 
w  dawnym miasteczku, założonym 
dwieście lat wcześniej przez księcia 
Jeremiego Wiśniowieckiego.

Jarosław Komorowski

W 2012	r.	Stanisław	Sławomir	Nicieja	zapoczątkował	cykl	Kresowa Atlan-
tyda,	dzięki	któremu	udało	się	ocalić	od	zapomnienia	dzieje	kilku	tysięcy	

ludzi,	tworzących	niegdyś	świat	kresowych	miasteczek	i	przysiółków,	dworów	
i	pałaców,	sztetli,	ukraińskich	i	białoruskich	siół	czy	ormiańskich	skupisk.	

W	2018	r.	ukazał	się	XI	i	XII	tom	z	serii.	W	XI	części	podróży	po	miastach	
kresowych	 autor	 skupia	 się	 na	 stolicy	 Polesia	 –	 Pińsku.	 O	 Pińsku	 pierwszy	
napisał	mnich	Nestor	w	1097	r.	W	XVIII	w.	dużym	prestiżem	cieszyło	się	ko-
legium	jezuickie	w	tym	mieście,	a	najbardziej	znany	jego	absolwent	to	Adam	
Naruszewicz,	uważany	za	ojca	polskiego	klasycyzmu	w	literaturze,	przyjaciel	
króla	Stanisława	Augusta.	Kolegium	w	Pińsku	ukończył	też	Mateusz	Butrymo-
wicz	 –	 kartograf	wojskowy,	 sędzia	 i	 podstarosta	 piński.	
Butrymowicz	miał	 duży	 udział	we	wsparciu	 finansowym	
budowy	kanału	wodnego,	który	uznano	za	jeden	z	cudów	
gospodarczych	z	czasów	polskiej	administracji	na	Polesiu.	
Kanał	nosił	imię	inicjatora	budowy	–	Michała	Kazimierza	
Ogińskiego,	krewnego	Michała	Kleofasa,	autora	poloneza	
Pożegnanie Ojczyzny.	 Kanał	 Ogińskiego	 podniósł	 atrak-
cyjność	gospodarczą	i	polityczną	Pińska.	

Stanisław	Sławomir	Nicieja	opisuje	w	tym	tomie	rów-
nież	 pobliskie	wsie	 umiejscowione	w	międzyrzeczu	 Pry-
peci,	Piny	i	Horynia.	Wspomina	też	pałace	i	dwory,	które	
niegdyś	należały	do	dobrze	znanych	polskich	rodów:	Wy-
słouchów	 (Perkowicze),	 Skirmuntów	 (Mołodów	 i	 Porze-
cze),	 Steckich	 (Międzyrzecz	 Korecki)	 czy	 Kieniewiczów	
(Dereszewicze).	

W	 tomie	XII	 cyklu	narracja	 skupia	 się	 z	 kolei	 na	Zbarażu	 i	 legendzie	
związanej	 z	 jego	 obroną	 w	 czasie	 wielkiej	 rebelii	 kozackiej.	 Na	 karty	
historii	 Polski	 i	 Ukrainy	 wprowadził	 Zbaraż	 Henryk	 Sienkiewicz.	 Stani-
sław	Sławomir	Nicieja	mierzy	się	z	mitem	narodowym	o	obronie	Zbaraża	
wykreowanym	przez	Sienkiewicza,	odnosi	się	też	do	kontrowersji,	które	
twórczość	autora	„Trylogii”	wywoływała	w	kolejnych	pokoleniach.	XII	tom	
cyklu	 zawiera	 też	 historię	 słynnych	 zamków,	 pałaców	 i	 rezydencji	 kre-
sowych	w	Podhorcach,	Olesku	 i	Koropcu,	które	były	niegdyś	własnością	
wspaniałych	 rodów	magnackich:	 Koniecpolskich,	 Rzewuskich,	 Sangusz-
ków	czy	Badenich.	

Dużym	 walorem	 publikacji	 Stanisława	 Sławomira	
Niciei	jest	prowadzona	lekko	i	ze	swadą	narracja,	przy-
pominająca	klimat	poszukiwań	nowych	 tematów,	od-
krywania	coraz	to	nowych	wątków.	Źródeł,	do	których	
autor	 dotarł,	 próżno	 szukać	 w	 archiwach	 państwo-
wych,	są	w	albumach	i	zbiorach	prywatnych,	relacjach	
przekazywanych	 z	 pokolenia	 na	 pokolenie,	 a	 nawet	
anegdotach	i	legendach.	

Dodatkowym	atutem	obu	 tomów	cyklu	 jest	ciekawa	
szata	edytorska.	Ponad	200	archiwalnych,	unikatowych	
i	współczesnych	fotografii	ilustrujących	każdy	tom	pocho-
dzi	przede	wszystkim	z	prywatnego	zbioru	autora.	W	in-
deksie	 osób	w	 obu	 tomach	 zamieszczono	 ponad	 tysiąc	
nazwisk	(!),	co	pozwala	powiązać	losy	wielu	bardziej	lub	
mniej	znanych	osób	z	opisanymi	miejscowościami.

Spotkanie z książką

KRESOWA	ATLANTYDA	–	TOM	XI	ORAZ	XII
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Mniejszego. Planów tych nie udało się 
zrealizować do końca. Ujednolicono 
co prawda elewację przylegającą do 
Dziedzińca Kuchennego do wysoko-
ści pierwszego piętra, od strony Wisły 
panowała jednak duża różnorodność. 
W  jednym z  tych budynków, wypo-
sażonym w  poczwórne okna i  dwu-
spadowy dach, mieściła się w  drugiej  
połowie XVIII w. pracownia Marcella 
Bacciarellego.

Bacciarelli przybył do Warszawy 
wraz z  dworem Augusta III, który 
przeniósł się z  Drezna w  niespokoj-
nych czasach wojny siedmioletniej. 
Malarz musiał być już wówczas cenio-
nym artystą – stanowisko na dworze 
w  Wiedniu proponowała mu nawet 
cesarzowa Maria Teresa. Jeszcze za 

panowania saskiego zawarł znajo-
mość z  rodziną Poniatowskich. Kie-
dy więc Stanisław August w  1764  r. 
został królem Polski, Marcello Bac-
ciarelli mógł liczyć na posadę na jego 
dworze. Monarcha miał zresztą dla 
niego bardzo ambitne plany – liczył, 
że za sprawą Bacciarellego powstanie 
w Warszawie akademia sztuki z praw-
dziwego zdarzenia, a życie artystyczne 
osiągnie poziom europejski.

Połowa XVIII  w. to w  polskim 
malarstwie okres wyraźnego zastoju. 
„Było ono dalece sprowincjonalizowa-
ne – pisze Chiron-Mrozowska. Jego 
osiągnięcia nie mogły w  żaden sposób 
satysfakcjonować bywałych w  świecie 
arystokratycznych klientów, świeckich 
i  duchownych, a  to ich zamówienia 

Bacciarellówka
.........................................................................................................................................

W XVIII  w. nikt nie 
mógłby przewidzieć, 
że w  miejscu dawnej 
pracowni Marcella 

Bacciarellego przy Zamku Królew-
skim w  Warszawie powstanie najbar-
dziej znany w  stolicy urząd stanu cy-
wilnego – Pałac Ślubów. Z  drugiej 
strony, gdyby nie Stanisław August 
i  jego przywiązanie do sztuki, Mar-
cello Bacciarelli nie zostałby pewnie 
Pierwszym Malarzem na królewskim 
dworze, a  bez niego nie byłoby Bac-
ciarellówki – budynku, którego histo-
ria jest co najmniej równie ciekawa, 
jak obrazy, które tam powstawały.

Podczas odbudowy Bacciarellów-
ki w  latach sześćdziesiątych XX  w. 
odkryto fragmenty murów, których 
metryka sięga późnego średniowie-
cza. „Nie udało się ich scalić w  kon-
cepcyjny plan domniemanej budow-
li” – pisze Anita Chiron-Mrozowska 
w  wydanym niedawno przez Zamek 
Królewski w Warszawie opracowaniu 
na temat Bacciarellówki. „Zabudowa 
średniowiecznego Zamku w  tej części 
jest nadal w znacznej mierze tajemni-
cą” (A. Chiron-Mrozowska, Bacciarel-
lówka – pracownia i szkoła artystyczna 
króla Stanisława Augusta, Warszawa 
2018, s. 56-57). Wiadomo jednak po-
nad wszelką wątpliwość, że korzenie 
dzisiejszej Bacciarellówki sięgają wie-
ku XV.

Teren sąsiadujący z  Zamkiem od 
północy był zagospodarowywany od 
czasów książąt mazowieckich – już 
wtedy głównej siedzibie władców 
Mazowsza, zwanej Curia Maior, to-
warzyszył Dwór Mniejszy, Curia Mi-
nor. Wraz z upływem wieków w tym 
rejonie przybywało budynków, po-
czątkowo drewnianych, z czasem tak-
że murowanych. Dopiero jednak za 
panowania Augusta III zaplanowano 
rozbudowę włączającą w  zamkową 
bryłę obszar sięgający aż do Dworu 

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

1 |	Bacciarellówka,	
widok	współczesny

2 |	Zabudowania	
północnej	części	
skarpy	wiślanej	
w	1770	r.	
z	Bacciarellówką	
w	prawym	dolnym	
rogu	–	fragment	
obrazu	Bernarda	
Bellotta	„Widok	
Warszawy	od	strony	
Pragi”	(w	zbiorach	
Zamku	Królewskiego	
w	Warszawie)

....................................
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przedsięwzięcia. „Czy tylko w  obawie 
przed krytyką szerokich rzesz szlach-
ty? – pyta Anita Chiron-Mrozowska. 
Sądzić można, że król obawiał się tak-
że, iż akademia stworzy zbyt sztywne 
ramy i  ograniczy jego możliwości bez-
pośredniego wpływania na działania 
artystyczne” (A. Chiron-Mrozowska, 
Bacciarellówka…, s. 18).

Nie znaczy to jednak, że zanie-
chano wszelkich prób reanimowania 
życia artystycznego. Przeciwnie. Król 
„zdołał z  udziałem Bacciarellego zor-
ganizować w  Zamku ważny ośrodek 
kształcenia artystycznego, określany 
w źródłach po francusku Atelier, po pol-
sku Malarnią, a niekiedy także akade-
mią” (A. Chiron-Mrozowska, Baccia-
rellówka…, tamże).

Wiadomo, że już przed 1778  r. 
Malarnia zajmowała budynek zwany 
odtąd Bacciarellówką. Na parterze 
i  piętrze mieściły się pracownie i  ga-
binety – poza pomieszczeniami zaj-
mowanymi przez Bacciarellego, jego 
uczniów oraz pomocników także pra-
cownia rzeźbiarska André Le Bruna, 
atelier Mateusza Tokarskiego oraz 

pokoiki służące za miejsce odpoczyn-
ku. Na górę prowadziły reprezentacyj-
ne schody saskie.

Pracownie urządzone były skrom-
nie, ale nie biednie. Inwentarze wy-
mieniają liczne stoły, stoliki, szafy, 
komody, kanapy i  fotele. Najważniej-
sze były jednak przedmioty służące 
do pracy, zwłaszcza odlewy gipsowe 
rzeźb antycznych, m.in. „Apolla Bel-
wederskiego”, „Wenus Medycejskiej” 
czy „Grupy Laokoona”, bogata kolek-
cja rycin i  grafiki, a  także manekiny, 
zbroje, ubiory i  kostiumy od turec-
kich po hiszpańskie.

Malarnia spełniała trzy podsta-
wowe zadania. Przede wszystkim 
zatrudnieni tam twórcy pozostawa-
li w  służbie monarchy i  zaspokajali 
wszelkie jego potrzeby artystyczne – 
kopiowali portrety Stanisława Augu-
sta, tworzyli dzieła sztuki stanowiące 
później wyposażenie królewskich re-
zydencji, zapewniali oprawę uroczy-
stości dworskich. O wiele ciekawsza 
była jednak rola Malarni jako niefor-
malnej szkoły artystycznej. Edukacja 
w  Bacciarellówce obejmowała trzy 

decydowały o  rozwoju życia artystycz-
nego w  kraju. Nie mogły też satysfak-
cjonować króla Stanisława Augusta” 
(A.  Chiron-Mrozowska, Bacciarel-
lówka…, s.  9). Największy problem 
stanowił ówczesny system kształce-
nia twórców – przestarzały, oparty 
na strukturze cechowej. Centrum ży-
cia artystycznego stanowiły Włochy, 
do których droga dla polskich mala-
rzy była często zbyt długa, a  przede 
wszystkim zbyt droga. W tym samym 
czasie w  Europie powstawały już no-
woczesne akademie artystyczne – od 
Królewskiej Akademii Malarstwa 
i  Rzeźby w  Paryżu czy florenckiej 
Akademii Rysunku i  Malarstwa po 
liczne szkoły, których liczba w  latach 
dziewięćdziesiątych XVIII  w. prze-
kroczyła setkę.

W Bacciarellówce akademia 
z  prawdziwego zdarzenia nigdy nie 
powstała. Stanisław August otrzy-
mywał co prawda kolejne projekty, 
zarówno od Bacciarellego, jak i  Mi-
chała Jerzego Wandalina Mniszcha 
czy Josepha Duhamela, nie zdecy-
dował się jednak na finalizację tego 

2
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– malarską u  boku Bacciarellego, 
rzeźbiarską w  Skulptorni Le Bru-
na bądź architektoniczną (zwykle 
w którejś ze szkół wojskowych). Czę-
ścią swoistej metodologii były kon-
kursy na najlepsze studia rysunkowe 
z  żywego modela, nagradzane np. 
królewskim medalem Diligentiae. 
Zresztą właśnie żywi modele – kon-
kretnie modelki – odróżniały szkołę 
działającą w  Bacciarellówce od kla-
sycznych akademii. Na Zachodzie 
zatrudnianie do pozowania kobiet 
było surowo zakazane ze względów 

moralnych. W  Warszawie – wręcz 
przeciwnie. Modelki nie tylko otrzy-
mywały wynagrodzenie za pracę, ale 
też cieszyły się szczególnymi wzglę-
dami króla, który obdarowywał je 
kosztownościami i  zainteresowa-
niem, wywołując zgorszenie wśród 
mieszkańców stolicy. Jędrzej Kito-
wicz w  Pamiętnikach pisał o  Bac-
ciarellim: „Pod pozorem wydoskona-
lenia sztuki malarskiej założył mu-
zeum malarskie, do którego schodzili 
się malarze przedniejsi warszawscy, 
a między nich na stół wchodziła płat-
na niewiasta, rozbierała się do naga 
i  układała w  różne figury, jak jej ka-
zano […]. Król zaś jegomość, siedząc 
w loży między malarzami, przypatry-
wał się z gustem oryginałowi do kopio-
wania wystawionemu; czasem nawet, 
sprowadziwszy do pokoju sypialnego, 
sztychował go dłutem przyrodzonym” 
( J.  Kitowicz, Pamiętniki czyli Histo-
ria polska, Warszawa 1971, s. 334).

Przez Bacciarellówkę przewinę-
ło się prawdopodobnie około 70-80 
uczniów. Była ona jednak nie tylko 

etapy: rysownika, małego malarza 
i  wreszcie malarza. Zajęcia łączyły 
praktyczne nauczanie rysunku oraz 
teoretyczne podstawy anatomii, geo-
metrii i perspektywy. Dopiero potem 
uczniowie wybierali „specjalizację” 

3 |	Kazimierz	Saski,	„Pracownia	Bacciarellego	
od	strony	Wisły”,	1916,	litografia

4 |	Z	lewej	ruiny	Bacciarellówki,	w	głębi	
zrujnowany	Zamek	Królewski,	fotografia	
Eugeniusza	Hanemana	wykonana	pomiędzy	
19	a	21	stycznia	1945	r.	(w	zbiorach	Muzeum	
Powstania	Warszawskiego	w	Warszawie)

(ilustracje: 1 – fot. Tomasz Hardej, 2 – Zamek 
Królewski w Warszawie, 3 – reprod. wg „Widoki Zamku 
Królewskiego w Warszawie”, red. Krystyna Sroczyńska, 
Jadwiga Jaworska, Warszawa 1985, 4 – Muzeum 
Powstania Warszawskiego w Warszawie)

...............................................................................
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satysfakcja z  reaktywacji domino-
wała nad pewnym żalem związanym 
z  odseparowaniem budynku od resz-
ty Zamku. Reszty wówczas przecież 
nieistniejącej – decyzja o  odbudowie 
zapadła dopiero w  1971  r. „Nie pro-
testowaliśmy w  związku z  odbudową 
Bacciarellówki przeznaczonej na pałac 
ślubów – czytamy w  Walce o  Zamek 
Stanisława Lorentza. – Wydawało 
nam się, że […] urząd stanu cywilnego 
w beznadziejnej sytuacji, w jakiej zna-
lazła się odbudowa Zamku, będą czyn-
nikiem pozytywnym, bo przynajmniej 
w części teren zamkowy ożyje i przypo-
minać będzie o konieczności pełnej od-
budowy królewskiej rezydencji” (S. Lo-
rentz, Walka o  Zamek. 1939-1980, 
Warszawa 1986, s. 56).

Reprezentacyjny charakter Pałacu 
Ślubów podkreślały odrestaurowane 
schody saskie, które przetrwały wojnę 
do wysokości pierwszego piętra. Poza 
klatką schodową wnętrze niemal cał-
kowicie przebudowano, dostosowując 
je do narzuconej przez władze funk-
cji. Nie wszyscy byli zwolennikami tej 
„fantazji architektonicznej”. Stanisław 
Lorentz pisał: „Nie wolno było całko-
wicie znegliżować zabytkowego charak-
teru wnętrz, zatrzeć wszelkich śladów 
po Akademii Sztuk Pięknych wieku 
Oświecenia” (S. Lorentz, Walka o Za-
mek…, tamże). Zamiast niewielkich 

pokoików służących jako pracownie 
czy mieszkania potrzebne były jednak 
pełne splendoru sale, nadające właści-
wą oprawę promowanym przez partię 
świeckim ceremoniom ślubnym.

Autorzy projektu, prof. Jan Bogu-
sławski i inż. Irena Oborska, zdecydo-
wali się zrealizować koncepcję saską 
i włączyć budowlę w bryłę północne-
go skrzydła Zamku. Wiązało się to 
ze znacznymi zmianami w  wyglądzie 
budynku w stosunku do stanu sprzed 
1939 r. Rozebrano zrujnowane mury 
i dobudowano jedno piętro, przez co 
wyrównano wysokość Bacciarellówki 
i  sąsiadującego z nią – in spe – Zam-
ku. Budynek zyskał planowaną jesz-
cze przez Sasów elewację od strony 
Wisły, a po przykryciu obu gmachów 
wspólnym dachem stał się faktycznym 
przedłużeniem zamkowego skrzydła 
w kierunku północnym.

Dziś tak od strony Wisły, jak 
i Dziedzińca Kuchennego trudno po-
znać, gdzie kończy się Zamek, a zaczy-
na Pałac Ślubów. Jest w  tym pewien 
paradoks – w tym samym czasie, gdy 
obie instytucje zyskały podobny wy-
gląd, straciły wspólną funkcję. Obrazy 
namalowane w  Bacciarellówce wciąż 
jednak wiszą w  Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Tatiana Hardej

namiastką akademii, ale też salonem 
Warszawy, w  którym spotykali się 
najwybitniejsi artyści czasów stanisła-
wowskich oraz arystokraci zamawia-
jący portrety u  Bacciarellego. Bardzo 
często bywał w  pracowni sam Stani-
sław August: „Król po prostu chyba 
lubił spędzać czas w Malarni nie tylko 
ze względu na konieczność pozowania” 
(A. Chiron-Mrozowska, Bacciarel-
lówka…, s. 40).

Ponad 20 lat po śmierci monar-
chy, w  1817  r. Marcello Bacciarelli 
został honorowym dziekanem nowo 
utworzonego wydziału sztuk pięk-
nych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Budynek, w  którym mieściła się nie-
gdyś jego pracownia, stał się Baccia-
rellówką już tylko z nazwy. Za czasów 
rosyjskich mieściły się w nim mieszka-
nia urzędników gubernatorskich. Po 
1918 r. pomieszczenia dawnej Malar-
ni wykorzystano na pracownie kon-
serwatorskie i  mieszkania. W  trakcie 
wojny jeden z  lokali zajmował Kazi-
mierz Skórewicz, późniejszy orędow-
nik idei odbudowy Zamku. Baccia-
rellówka nieodwołalnie straciła jed-
nak funkcję pracowni artystycznej, 
a  w  czasie powstania warszawskiego 
podzieliła los całej Starówki.

Kiedy 25 lipca 1969  r. oddawa-
no do użytku wskrzeszoną po wojen-
nych zniszczeniach Bacciarellówkę, 

Pod	koniec	2017	r.	nakładem	Urzędu	Miasta	Olsztyna	ukazał	się	trzeci	
tom	„Olsztyńskiego	Rocznika	Konserwatorskiego”,	w	całości	poświę-

cony	powojennej	odbudowie	i	dekoracjom	Starego	Miasta	w	Olsztynie.	
Intencją	przygotowanego	przez	Wydział	Kultury	i	Ochrony	Zabytków	

w	Urzędzie	Miasta	Olsztyna	wydawnictwa	jest	zwrócenie	uwagi	na	inte-
resującą	 i	 przemyślaną	 architekturę	 z	 czasów	 powojennej	
odbudowy	staromiejskiej	dzielnicy,	współtworzącą	wyjątko-
wy	charakter	oraz	wartość	zabytkową	i	kulturową	olsztyń-
skiego	Starego	Miasta.	Dostrzegając	rysującą	się	w	ostat-
nich	latach	potrzebę	i	konieczność	ochrony	staromiejskiego	
zespołu	 architektonicznego	wraz	 z	 jego	 oryginalnymi	 po-
wojennymi	 dekoracjami,	 olsztyński	 samorząd	 zaprosił	 do	
współpracy	 historyków	 sztuki,	 konserwatorów	 oraz	 wyko-
nawców	dekoracji,	którzy	w	swoich	tekstach	przybliżają	to	
złożone	zagadnienie.	

Poznajemy	okoliczności	odbudowy	zniszczonego	po	woj-
nie	Starego	Miasta	(artykuły	Zbigniewa	Czernika	i	Andrzeja	

Rzempołucha),	środowisko	artystyczne	ówczesnego	Olsztyna	(tekst	Anny	
Szymańskiej)	oraz	historię	i	technikę	dekorowania	elewacji	odbudowanych	
domów	staromiejskich	(artykuły	Jarosława	Wolskiego,	Danuty	Pestki-Ba-
jer,	 Małgorzaty	 Korpały).	 To	 także	 opowieść	 o	 ludziach,	 którzy	 tworzyli	
wyjątkowy	 klimat	 olsztyńskiej	 starówki	 (katalog	 oryginalnych	 projektów	

dekoracji	w	 technice	 sgraffito,	opracowanych	przez	artystę	
Bolesława	 Wolskiego).	 Praktyczną	 pomocą	 w	 poznawaniu	
i	odkrywaniu	olsztyńskich	sgraffit,	płaskorzeźb,	mozaiki	czy	
metaloplastyki	 może	 natomiast	 służyć	 bogato	 ilustrowany	
Katalog dekoracji staromiejskich	(oprac.	Katarzyna	Rutkow-
ska,	 Leszek	 Wawrykiewicz),	 który	 może	 być	 wykorzystany	
także	jako	przewodnik.	Prezentowane	teksty	pozwalają	spoj-
rzeć	 na	 powojenną	 odbudowę	 i	 dekorację	 Starego	 Miasta	
jak	na	ważną	 i	ciekawą	część	historii	miasta,	która	nadała	
najstarszej	dzielnicy	Olsztyna	kształt	oryginalny	i	unikatowy.	

Egzemplarz	 „Olsztyńskiego	 Rocznika	 Konserwatorskie-
go”	otrzymać	można	pisząc	na	adres:	mkz@olsztyn.eu.

Spotkanie z książką

OLSZTYŃSKIE	STARE	MIASTO	I	PLENEROWA	GALERIA	POWOJENNEJ	SZTUKI
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tworzą spójną, ideową całość. Powstał 
przed 1651  r. dzięki fundacji nyskiej 
mieszczanki – Anny Gritzner, jako 
wotum za zmarłych i  poległych pod-
czas wojny trzydziestoletniej. Jest 
obiektem murowanym, zaś nastawa 
została wykonana z  drewna. Całość 

polichromowana oraz złocona, nato-
miast obrazy wchodzące w skład ołta-
rza, również na podłożu drewnianym, 
malowane są w technice tempery. 

Kaplica, w  której znajduje się oł-
tarz, powstała w XVII w. i początko-
wo nosiła nazwę kaplicy św. Barbary. 
W 1895 r. przeniesiono tam chrzciel-
nicę, której żeliwne elementy ogro-
dzenia wykonał mistrz kowalski Kon-
rad Befi, i  miejsce to zaczęło pełnić 
funkcje baptysterium. Pod taką nazwą 
funkcjonuje do dziś. 

Styl, w  którym został wykonany 
ołtarz jest kwestią sporną. Jedni ba-
dacze mówią o nim jako o dziele póź-
nomanierystycznym, natomiast inni 
o  dziele wczesnobarokowym. Za sty-
lem barokowym przemawiają dodane 
do ołtarza w XVIII w. tabernakulum 
oraz antepedium, w  których można 
doszukać się cech rokoka. W tym cza-
sie dokonano także kilku drobnych 
przekształceń, polegających głównie 
na zamianie miejsc figur ołtarzowych 
oraz zmianie koloru całości obiektu.

Obraz główny ołtarza, nieznane-
go autorstwa, przedstawia Ukrzyżo-
wanie z  duszami czyśćcowymi oraz 

Ołtarz w baptysterium 
bazyliki św. Jakuba 
w Nysie

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

Ołtarz w  baptysterium 
w  bazylice św. Jaku-
ba w  Nysie jest rzadkim 
przykładem śląskiego 

zabytku z  przedstawieniem zbawie-
nia dusz czyśćcowych. Jest to dzie-
ło o  wielu elementach, które razem 

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

1 |	Baptysterium	bazyliki	św.	Jakuba	w	Nysie

2 |	Ołtarz	zmarłych	z	chrzcielnicą

3 |	Obraz	główny	ołtarza

4 |	Przedstawienie	czyśćca

5 |	Św.	Anna	Samotrzecia

(zdjęcia: Krzysztof Spałek)1
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z  mszą świętą. Ma liczne pierwo-
wzory, a  jeszcze więcej naśladowców. 
Przykładem takich prac może być 
predella ołtarza z  katedry w  Meiβen 
– obiekt przypisywany warsztatowi 
Lucasa Cranacha i datowany na oko-
ło 1530  r. Obraz główny w  nyskim 
ołtarzu zawiera trzy elementy istotne 
dla wiary katolickiej: Ukrzyżowanie, 
mszę świętą oraz czyściec. W  czy-
ściec wierzono od pierwszych wieków 
chrześcijaństwa. Kościół jednak ofi-
cjalnie dogmat o czyśćcu uznał dopie-
ro na Soborze Trydenckim w  latach 
1545-1563, po którym ruszył proces 
kontrreformacji. Na Śląsku postano-
wienia Soboru Trydenckiego zostały 
przyjęte w 1580 r., po zwołaniu syno-
du przez biskupa wrocławskiego Mar-
tina Gersmana.

W ołtarzu nyskim przedstawienie 
czyśćca pełni funkcję kluczową, a ca-
łość dzieła poświęcona jest ratowaniu 

2 3
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bokach ołtarza figury świętych, m.in. 
Barbary, Jadwigi, Katarzyny, Anny 
Samotrzeciej oraz Jana Chrzciciela 
z  Janem Ewangelistą. Przedstawieni 
święci nie są dobrani przypadkowo. 
Jan Chrzciciel i  Jan Ewangelista są 
patronami diecezji wrocławskiej, do 
której należała wówczas Nysa, a  Jan 
Chrzciciel jest równocześnie patro-
nem Nysy. Obaj święci dodatkowo są 
często przedstawiani w scenach sądu 
ostatecznego, jako ci, którzy wsta-
wiają się u Boga za grzesznikami. Św. 
Barbara pierwotnie była patronką 
kaplicy, co usprawiedliwia jej obec-
ność na ołtarzu. Razem ze św. Kata-
rzyną są patronkami dobrej śmierci 
oraz należą do grona czternastu świę-
tych wspomożycieli, których kult był 
bardzo popularny na Śląsku. Lokalną 
świętą i patronką Śląska jest również 
św. Jadwiga, natomiast św. Anna zo-
stała umieszczona na ołtarzu jako 
patronka fundatorki. Wszyscy świę-
ci zostali dobrani w  ołtarzu celowo 
i  choć każdy z  nich jest patronem 
innej sprawy, to w nyskim ołtarzu łą-
czy ich wspólny cel: wstawiennictwo 
u Boga za cierpiącymi duszami pozo-
stającymi w  czyśćcu, o  jakie proszą 

ich wierni. Kościół katolicki uznał 
wstawiennictwo świętych za grzesz-
nikami, co znalazło swe odzwiercie-
dlenie także w sztuce sakralnej.

Ołtarz nyski poddawany był prze-
budowom i  renowacjom. Oprócz 
dodanych w XVIII w. tabernakulum 
i antepedium, na początku XX w. zo-
stały usunięte dwie rzeźby ołtarzo-
we oraz uszaki z  retabulum. Obiekt 
przeszedł też co najmniej dwie reno-
wacje. W  1985  r. wzmocniono kon-
strukcję, uzupełniono braki w  war-
stwie rzeźbiarskiej oraz zmieniono 
kolorystykę, kładąc różową marmo-
ryzację. Niestety, brak dokumen-
tacji przeprowadzonych wówczas 
prac oraz stanu przed renowacją. 
Datę 1985 znamy dzięki informa-
cji na ścianie za ołtarzem. Kolejna 
renowacja została przeprowadzona 
w  2008  r. i  spośród wielu zabiegów, 
jakim wówczas został poddany oł-
tarz, wymienić należy przywrócenie 
pierwotnej kolorystyki oraz oczysz-
czenie całości.

Izabela Spielvogel
Krzysztof Spałek
Kamila Dziewior

dusz grzeszników poprzez modli-
twę i mszę. Eucharystia ukazana jest 
w  momencie podniesienia, który od 
Soboru Laterańskiego IV uważany 
jest za najważniejszy moment mszy. 
Istotą przedstawienia w  głównym 
obrazie nyskiego ołtarza jest podkre-
ślenie znaczenia ofiary Chrystusa na 
krzyżu, która codziennie odnawia się 
w  każdej mszy świętej. Dusze zmar-
łych po trafieniu do czyśćca są zdane 
już tylko na pomoc osób żyjących. 
Pomoc ta przejawia się w modlitwie, 
zwłaszcza podczas mszy sprawowa-
nej w  ich intencji. Dzięki tej modli-
twie grzesznicy mogą być zbawieni, 
czego symbolem na obrazie głów-
nym jest dusza unoszona do nieba 
przez anioła. Środkowy obraz ołtarza 
przedstawia Boga Ojca w  otoczeniu 
aniołów, pochylającego się w  stro-
nę niesionej ku niemu duszy. Obraz 
ten jest przedstawieniem końca dro-
gi duszy człowieka, która dzięki mo-
dlitwom oraz mszom odprawianym 
w  jej intencji dotarła do końca swej 
wędrówki, czyli do domu Boga Ojca. 
Obraz wieńczący ołtarz przedstawia 
Ducha Świętego pod postacią gołę-
bicy. Całości dopełniają stojące po 

W 2007	 r.	 pracownicy	 Muzeum	 Powiatowego	 w	 Nysie	 przystąpili	 do	wydawania	rocznika	„Nyskie	Szkice	Muzealne”,	który	ma	za	zadanie	
popularyzowanie	pracy	nyskiej	 placówki,	 a	 jednocześnie	odpowiada	na	
społeczne	zapotrzebowanie	miłośników	lokalnej	historii.	

Wydany	 w	 2018	 r.	 jedenasty	 tom	 tego	 wydawnictwa	 składa	 się	
z	dwóch	części.	Pierwsza	część	zawiera	osiem	artykułów	i	komunikatów	
z	badań	archeologicznych,	przeprowadzonych	na	Rynku	w	Nysie	w	latach	
2015-2017;	blok	poprzedzony	został	syntetycznym	omówieniem	wyni-
ków	tych	badań	przez	Mariusza	Krawczyka	 i	 rysem	histo-
rycznym	 opracowanym	 przez	 Łukasza	 Grzyba.	 Poza	 tym	
Maciej	Krzywka,	Krzysztof	Dobrzański,	Katarzyna	Smoleń,	
Kajetan	 Włodarski	 i	 Małgorzata	 Romanow-Chmielewska	
przedstawili	wyniki	badań	znalezisk	ceramicznych,	przed-
miotów	 drewnianych,	 metalowych,	 materiałów	 skórza-
nych,	 zabytków	 szklanych	 i	 zwierzęcego	 materiału	 kost-
nego	 –	wydobytych	w	 czasie	 prac	 architektonicznych	 na	
Rynku	w	Nysie.

W	drugiej	części	zamieszczono	artykuły	poświęcone	hi-
storii	miasta	i	sylwetkom	zasłużonych	dla	niego	mieszkań-
ców,	a	także	wybrane	zagadnienia	z	historii	regionu.	Warto	
dodać,	 że	w	2017	 r.	 obchodzony	 był	 jubileusz	 120-lecia	

działalności	muzealnej	w	Nysie,	co	też	znalazło	odbicie	w	tekstach	za-
mieszczonych	w	tej	części	zeszytu.	Teresa	Aranowicz	przybliża	emocjo-
nalne	relacje	osób,	które	w	różnych	okolicznościach	i	z	wielu	stron	przy-
były	w	1945	r.	do	zrujnowanej	Nysy.	Edward	Hałajko	zajmuje	się kata-
strofalnym	stanem	unikatowego	zabytku	−	pałacu	w	Siestrzechowicach, 
z	kolei	Maciej	Krzysik	opisuje	walki,	które	toczyły	się	na	przedpolach	Nysy	
w	 1945	 r.	 Z	 eseju	 Eweliny	 Kuci	 i	 Adriany	 Zalewskiej-Wąsowicz	 dowia-
dujemy	 się	 o	 zbiorze	 grafiki o	 tematyce	 napoleońskiej,	 który	 znajduje	

się	w	Muzeum	Powiatowym	w	Nysie,	a	o	kolekcji	stempli	
w	tym	i	innych	muzeach	pisze	Radosław	Skowron.	Adam	
Wojtala,	historyk	z	Königswinter	w	Niemczech,	przypomi-
na	 historię	 zapomnianego	 towarzystwa	 nyskich	 filoma-
tów,	które	obchodzi	180-lecie	założenia.

W	aneksie	do	wydania	omówiona	została	działalność	
wystawiennicza	 Muzeum	 w	 Nysie	 w	 2017	 r.	 i	 zamiesz-
czono	 kronikę	 wydarzeń	 muzealnych,	 zorganizowanych	
w	2017	r.

Ciekawa	szata	edytorska	i	kolorowe	oraz	czarno-białe	
ilustracje	 są	atutem	publikacji.	Chociaż	 tom	skierowany	
jest	do	wąskiego	grona	czytelników,	może	zainteresować	
wszystkich	miłośników	historii.

Spotkanie z książką

NYSKIE	SZKICE	MUZEALNE

.........................................................................................................................................
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Berlińska Fontanna 
Rolanda w Prabutach

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

w  XIX  w. ratusza. Miasto Prabuty 
zapłaciło za fontannę pokaźną kwotę 
(rachunki zachowały się do dziś).

Według miejscowej tradycji postać 
Rolanda ze szczytu fontanny znisz-
czyli żołnierze radzieccy w  1945  r. Na rynku miasteczka Pra-

buty, położonego w  pow. 
kwidzyńskim we wschod-
niej części woj. pomor-

skiego, usytuowany jest niezwykły 
zabytek. Jest nim neoromańska fon-
tanna składająca się z kilku mis opar-
tych w dolnej części na figurach lwów. 
Misy ozdobione są m.in. maszkarona-
mi i  motywami roślinnymi. Zabytek 
zachował się, mimo spalenia miasta 
przez żołnierzy radzieckich w 1945 r., 
w niemal kompletnym stanie – ubyt-
ki w  kamieniarce są niewielkie. Jesz-
cze kilka lat temu brak było wieńczą-
cej fontannę figury Rolanda – boha-
tera niezwykle popularnej w  XIX  w. 
w Niemczech Pieśni o Rolandzie.

Zaskakująca jest historia dzia-
łającej do dziś fontanny. Zabytek 
pochodzi sprzed Kościoła Pamięci 
Cesarza Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-
-Gedächtniskirche) zwanego popu-
larnie Kościołem Pamiątkowym, któ-
ry zaprojektowany został przez Fran-
za Schwechtena i  powstał w  1895  r. 
w  Berlinie przy ówczesnym Breit-
scheidplatz w  dzielnicy Charlotten-
burg. W  1906  r. pracował przy de-
koracji jego wnętrza rzeźbiarz Adolf 
Brütt, który być może wykonał sto-
jącą przed kościołem fontannę, choć 
przypisywana jest także samemu 
F.  Schwechtenowi. W  latach trzy-
dziestych XX w. (według innej wersji 
były to lata dwudzieste XX w.) pod-
czas przebudowy Breitscheidplatz 
fontannę zdemontowano i  prze-
wieziono z  Berlina do Prabut (ów-
czesnego Riesenburga w  Prusach), 
gdzie stanęła na miejscu spalonego 

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

1 |	Fontanna	Rolanda	w	Prabutach	
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do możliwości obronnych państwa. 
W  celu zapewnienia odpowiednich 
warunków rozwoju infrastruktury 
kolejowej przystąpiono do tworzenia 
zarządu dróg żelaznych.

W spuściźnie po zaborcach, 
oprócz zróżnicowanej infrastruktu-
ry, otrzymaliśmy również różne sys-
temy administracyjne. Tych zaś było 
więcej niż zaborów, ponieważ na zie-
miach byłego zaboru rosyjskiego ist-
niała prywatna Kolej Warszawsko-
-Wiedeńska, co prawda przed wybu-
chem wojny włączona do kolei rzą-
dowych, jednak z  innym systemem 
administracyjnym.

W dniu odzyskania nie-
podległości Polska 
przejęła infrastruk-
turę kolejową pozo-

stawioną przez trzech zaborców. Jej 
scalenie i zunifikowanie stało się jed-
nym z  celów polityki komunikacyj-
nej. Kolej w  odradzającym się kraju 
miała znaczenie nie tylko komuni-
kacyjne, była także ideą łączącą zie-
mie odzyskane po latach zaborów. 
Oprócz zespolenia dróg kolejowych 
należało stworzyć nie tylko możli-
wości bezpiecznego i  możliwie ta-
niego przewozu osób, bagaży i  to-
warów, ale także dostosować kolej 

Jedna z najczęściej powtarzanych wer-
sji mówi o  wystrzeleniu w  kierunku 
rzeźby pocisku z  czołgu, który rozbił 
figurę. Jej resztki rzekomo wrzucono 
w okolicach dawnego zamku do jezio-
ra Liwieniec.

W 2010 r. artysta rzeźbiarz z Aka-
demii Sztuk Pięknych w  Gdańsku, 
prof. dr hab. Mariusz Białecki, mają-
cy swoją pracownię w  pobliskim Ro-
dowie (gdzie powstały m.in. pomniki 
konne królów Kazimierza Wielkiego 
i  Kazimierza Jagiellończyka, stojące 
obecnie w  Bydgoszczy i  Malborku), 
dokonał swobodnej rekonstrukcji fi-
gury Rolanda. Pełna rekonstrukcja nie 
była możliwa z  powodu braku dobrej 
dokumentacji – zarys figury rycerza za-
chował się jedynie na przedwojennych 
pocztówkach. Fundusze na prace prze-
kazał dawny mieszkaniec miasta. 

Mirosław Pisarkiewicz

Gmach Dyrekcji 
Okręgowej Kolei 
Państwowych 
w Warszawie
.........................................................................................................................................

2 |	Gipsowy	projekt	figury	Rolanda,	której	odlew	
wieńczy	fontannę,	stojący	w	rodowskiej	pracowni	
artysty	rzeźbiarza

(zdjęcia: Mirosław Pisarkiewicz)

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

1
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kompleksu budynków kolejowych. 
Powodem braku uzyskania terenów 
w  centrum była potrzeba zakrojonej 
na szeroką skalę modernizacji war-
szawskiego węzła kolejowego. W tym 
też celu opróżniono zabudowania ko-
mory celnej i  Dyrekcji Warszawskiej 
Kolei Państwowych, po czym przystą-
piono do wyburzeń pod budowę tym-
czasowego dworca Warszawa Główna, 
którego budowa miała być efektem 
konkursu na zagospodarowanie tere-
nów kolejowych pomiędzy Towaro-
wą a Marszałkowską. W ramach tych 
prac planowano budowę linii śred-
nicowej z  tunelem pod Alejami Jero-
zolimskimi, mostem, przystankiem 

„Smolna” oraz oddanie do użytku 
dworca Warszawa Wschodnia.

Z powodu braku odpowiednie-
go placu oraz problemów finanso-
wych, wynikających z  niemożliwości 
otrzymania kredytów, prace zostały 
odłożone w  czasie. W  konsekwencji 
ogrom działań prowadzonych w cen-
trum miasta zmusił do szukania inne-
go miejsca. Dostatecznie duży teren 
pod zabudowę zakupiono zatem na 
placu kolejowym obok Dworca Wi-
leńskiego przy ul. Targowej. W miej-
scu planowanej budowy w  latach 
1862-1915 znajdował się Dworzec 
Petersburski zaprojektowany przez 
Narcyza Zborzewskiego. Była to koń-
cowa stacja szerokotorowej linii łączą-
cej Petersburg z Warszawą. W niepod-
ległej Polsce nazwę dworca zmieniono 
na Wileński, a  dla obsługi pasażerów 
oddano do użytku tymczasowy dwo-
rzec wybudowany w  błyskawicznym 
tempie trzech miesięcy.

W 1927 r. wstępne plany zespołu 
budynku Dyrekcji Okręgowej Ko-
lei dla Warszawy sporządził architekt 
Marian Lalewicz, absolwent Akade-
mii Sztuk Pięknych w  Petersburgu, 
wykładowca w  petersburskim Insty-
tucie Inżynierów Komunikacji oraz 
profesor na Wydziale Architektu-
ry Politechniki Warszawskiej. Pro-
jekt Lalewicza został zaakceptowany 
przez Radę Techniczną Minister-
stwa Komunikacji i  w  marcu 1928  r. 

W początkowym okresie Dyrekcje 
Okręgowe funkcjonowały w systemie 
używanym przez zaborcę. Ujednolice-
nie tego systemu było jednym z waż-
niejszych zadań podjętych przez mi-
nisterstwo w  1919  r. Państwowa sieć 
kolejowa została podzielona na Dy-
rekcje Okręgowe, sprawujące władzę 
w  granicach wyznaczonych okręgów, 
ale pod egidą ministra komunikacji. 
Po przeniesieniu w  1933  r. siedziby 
Dyrekcji z  Gdańska do Torunia i  po 
likwidacji Dyrekcji Stanisławowskiej 
działało osiem DOKP z  siedzibami 
w  Warszawie, Radomiu, Poznaniu, 
Toruniu, Katowicach, Krakowie, Wil-
nie oraz we Lwowie. Kolejami na ob-
szarze Wolnego Miasta Gdańska za-
rządzało DOKP w Toruniu.

We wrześniu 1926  r. z  rozporzą-
dzenia prezydenta Mościckiego stwo-
rzono Przedsiębiorstwo Polskich 
Kolei Państwowych, nad którym 
nadzór sprawowało Ministerstwo 
Komunikacji.

Warszawska Dyrekcja Kolei Pań-
stwowych nie miała jednej siedziby, 
a jej wydziały były ulokowane w dwu-
nastu punktach miasta. Zła sytuacja 
lokalowa nie tylko utrudniała pracę 
urzędnikom, ale także nie sprzyja-
ła komunikacji między sprzężonymi 
wydziałami Dyrekcji. Pomysł bu-
dowy jednej siedziby pojawił się już 
w 1919 r. Rozważano wówczas wznie-
sienie odpowiedniego gmachu w cen-
trum miasta, w  bliskości ówczesnego 

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

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

1 |	Widok	z	lotu	
ptaka	na	gmach	
Dyrekcji	Okręgowej	
Kolei	Państwowych,	
rys.	Mariana	
Lalewicza	z	1927	r.

2 |	Dyrekcja	
Okręgowa	Kolei	
Państwowych	
w	1932	r.

3 |	Portyk	dorycki	
wzorowany	
na	greckich	
propylejach,	widok	
od	ul.	Targowej

..................................
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miał imponującą kubaturę 89 tys. m3, 
przy czym łączna długość koryta-
rzy wynosiła 2 km. W  konsekwencji 
powstał obiekt składający się z  pię-
ciu połączonych ze sobą pawilonów 
oraz dwóch niezależnych budynków 
mieszkalnych, zlokalizowanych od ul. 
Inżynierskiej. 

Marian Lalewicz zaprojektował 
gmach odwołujący się do form aka-
demizmu petersburskiego. Architekt 
chętnie wykorzystywał elementy na-
leżące do szerokiego wachlarza form 
neoklasycystycznych, będąc wybit-
nym znawcą antyku i  antycznej ar-
chitektury – był przecież kierowni-
kiem Katedry Historii Architektury 
i  Sztuki Starożytnej PW. Odważnie 

posługiwał się motywami klasycz-
nymi. Jego realizacje charakteryzo-
wał również często układ budynków 
w  postaci budowy jednego dominu-
jącego elementu oraz podporządko-
wania mu reszty. Tak samo dzieje się 
w przypadku DOKP. Najwyższa, pię-
ciokondygnacyjna bryła, usytuowa-
na na środku, pełni funkcję korpusu 
głównego i  swoistego rodzaju domi-
nanty. Z  niższymi skrzydłami bocz-
nymi jest połączona galeriami, co za-
pewnia możliwość komunikacji mię-
dzy budynkami. 

Korpus główny mieścił m.in. salę 
konferencyjną, kasę ze skarbcami, 
szatnię, archiwum, bibliotekę oraz re-
staurację. W miejscu zetknięć boków 
budynków umieszczono pokoje na-
czelników. Czteropiętrowe skrzydła 
boczne zostały nakryte dachem czte-
rospadowym, w  przeciwieństwie do 
korpusu głównego o  dachu płaskim. 
Wysoką partię przyziemia zaakcento-
wano doryckimi pilastrami oraz bel-
kowaniem. We fryzie umieszczono 
rytmicznie pojawiające się elemen-
ty nawiązujące do funkcji budynku, 
a  w  oknach usytuowanych w  partii 
cokołu kraty z literami „WDKP”. Wy-
raźne odniesienia antyczne w  budo-
wie nasuwa umiejscowione od ul. Tar-
gowej wejście na teren Dyrekcji, ujęte 
w formie portyku doryckiego, wzoro-
wanego na greckich propylejach.

przystąpiono do budowy. Większość 
prac planowano wykonać w  1928  r. 
i  jeszcze w  tym samym roku oddać 
budynki w  stanie surowym. Budo-
wa przebiegała niezwykle sprawnie, 
bo już w  styczniu 1930  r. w  budyn-
ku zainstalowała się część biur. W la-
tach 1930-1931 trwały jeszcze roboty 
zewnętrze (kładzenie tynków) oraz 
wykańczanie wnętrz. Ostatecznie 
wszystkie wydziały przeniosły się do 
gmachu DOKP 1 lipca 1931 r.

Konstrukcję gmachu Dyrekcji 
stanowił szkielet żelbetowy, wypeł-
niony cegłą, której użyto około 4,5 
mln sztuk. Za prace budowlane od-
powiedzialna była firma „Martens & 
Daab”. Oddany do użytku budynek 
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Zostało pozbawione jedynie mebli, 
które były wykonane przez firmę Za-
łęski i Spółka. Sala posiedzeń została 
doświetlona poprzez okna znajdu-
jące się na północnej stronie, które 
ujęte są pilastrami z  kanelowaniem, 

wykonanymi ze stiuku imitującego 
marmur, zwieńczonymi jońskim ka-
pitelem koloru złotego. Identycz-
ne pilastry wprowadzono także na 
pozostałych ścianach sali. Stolarka 
drzwiowa oraz osłony kaloryferów 
zostały wykonane przez firmę He-
chlińskiego z  Bydgoszczy. Na cen-
tralnej ścianie sali, we wnęce między 
pilastrami pierwotnie znajdował się 
portret prezydenta Ignacego Mościc-
kiego. Obecnie w  tym miejscu jest 
zgeometryzowany orzeł o  stylistyce 
art déco, będący powtórzeniem go-
dła państwowego umieszczonego 
w  tympanonie od ul. Targowej. Sala 
jest przykryta sufitem kasetonowym, 
wypełnionym dekoracją malarską 
i  sztukatorską w  postaci złotych ro-
zet. Do dnia dzisiejszego zachowa-
ły się też dwa oryginalne żyrandole. 
Niestety, brak możliwości finanso-
wych spowodował, że oprócz sal po-
siedzeń – małej i dużej oraz restaura-
cji – pomieszczenia nie były wyposa-
żane w  meble robione na specjalne 
zamówienie.

Wnętrza budynku uzyskały deko-
racje art déco, które są widoczne m.in. 
na balustradach schodów z  wizerun-
kiem strzał łuczniczych. Ciekawostkę 
stanowi fakt, iż balustrada z identycz-
nym rysunkiem znajduje się w  bu-
dynku Państwowego Banku Rolnego 
przy ul. Nowogrodzkiej, również za-
projektowanym przez Mariana Lale-
wicza. Realizacje z  Nowogrodzkiej 

W marcu 1933  r., dzięki stara-
niom Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego, w  tympanonie nad 
głównym wejściem umieszczono uję-
ty panopliami medalion z  wizerun-
kiem Józefa Piłsudskiego oraz napis 
„1918 Józef Piłsudski 1933 Wielkie-
mu budowniczemu Polski w  hołdzie”. 
Obecnie napis jest prawie niewidocz-
ny, a podobiznę marszałka zastąpiono 
orłem państwowym.

Potrzeba budowy tak gigan-
tycznego budynku była wymuszo-
na liczbą 1200 osób zatrudnionych 
w DOKP. Oprócz sal reprezentacyj-
nych − małej i  dużej − znajdowa-
ły się tu biura urzędników, centrala 
telegraficzna, garaże, laboratorium 
oraz składnica sanitarna. Najważ-
niejszą salą gmachu była sala kon-
ferencyjna duża, przewidziana do 
spotkań w  większym gronie oraz 
konferencji międzynarodowych. Po-
mieszczenie to nie zmieniło się od 
momentu oddania go do użytku. 

..............................
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i  Targowej to dzieło znanej fabryki 
Wyrobów Ślusarskich Braci Mencel 
w  Warszawie. Na półpiętrze, naprze-
ciwko wejścia do prezydium są pół-
okrągłe wnęki w  ścianach, wypełnio-
ne boazerią z motywem rombów, oraz 
drewniane ławy. Motyw ten występu-
je też na podłodze w sali, gdzie prze-
platają się naprzemiennie ułożone ja-
sne i ciemne romby. 

Budynek DOKP na stałe zrósł się 
z warszawską Pragą, będąc jedną z naj-
większych realizacji na lewym brzegu 
Wisły w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Chociaż przez nie-
których projekt Lalewicza uważany 
był za najgorszy w  jego dorobku, do 
dzisiaj zwraca uwagę skalą i  detalem. 
Obiekt wyszedł obronną ręką z pożo-
gi wojennej. 

Zmiany, jakie następowały w oko-
licach Dworca Wileńskiego, wyma-
gały regulacji według planu Miasta 
Stołecznego Warszawy. Sam Marian 
Lalewicz proponował przedłużenie aż 
do szosy radzymińskiej ul. Zygmun-
towskiej, która w  momencie zlikwi-
dowania tymczasowego dworca zmie-
niłaby się w  szeroką na 30 m arterię. 
Przedłużona ulica miałaby zakończyć 
się łukiem triumfalnym poświęconym 
Bitwie Warszawskiej, nasuwającej 
analogie z Radzyminem.

Kolejową proweniencję ma tak-
że monumentalny dom pracowni-
ków kolei przy ul. Targowej. Został 

wybudowany w  narożniku wytyczo-
nym ulicami Targową i  Białostocką 
według projektu Henryka Juliana 
Gaya oraz Romana Felińskiego. Jest to 
typ monumentalnej kamienicy czyn-
szowej, nakrytej czterospadowymi da-
chami, i  przypomina bardziej gmach 
użyteczności publicznej niż budynek 
mieszkalny. Korpus główny został od-
sunięty od linii ulicy, do której docho-
dzą jedynie skrzydła boczne. Siedmio-
osiowy budynek z ryzalitem i tympa-
nonem, przywołujący na myśl pałaco-
we kordegardy, ujęty jest po bokach 
ogrodzeniem i bramą wiodącą na po-
dwórze. Historyczne analogie budzi 
dekoracja rzeźbiarska, przede wszyst-
kim putto o barokowych rysach, znaj-
dujące się nad wejściem, oraz girlanda 
umieszczona w  tympanonie. Na bal-
konach skrzydeł bocznych, na wyso-
kości pierwszego piętra zachowały 
się oryginalne balustrady, na których 
umieszczono monogram MKŻ oraz 
datę „1923”. Wskazują one inwestora, 
czyli Ministerstwo Kolei Żelaznych, 
oraz rok rozpoczęcia budowy. Budy-
nek przeznaczony był na przedszkole, 
a  na poddaszu znajdowało się miesz-
kanie dozorcy.

Nad wejściami od otwartego po-
dwórza również znajdują się rzeź-
by, przedstawiające kolejno smoka, 
okręt, lwa. Pod każdą z rzeźb znajduje 
się kartusz, pełniący funkcję zworni-
ka nadświetla. Autorem rzeźbiarskiej 

dekoracji był Zygmunt Otto – znany 
z takich realizacji, jak oprawa rzeźbiar-
ska Hali Koszyki czy orły na Banku 
Spółdzielczym przy ul. Jasnej, a  tak-
że wielu dekoracji architektonicznych 
w Rydze. Wnętrza klatek schodowych 
zachowały swój pierwotny wystrój. 
W  klatkach od otwartego podwórza 
uwagę zwracają balustrady z  drewnia-
nymi poręczami oraz zachowana sto-
larka drzwiowa z charakterystycznymi 
ręcznymi dzwonkami. Do 2010  r. na 
podwórzu znajdowała się oryginalna 
tablica z  listą lokatorów. Kompleks 
mieszkaniowy Ministerstwa mieści kil-
kaset lokali mieszkalnych oraz przed-
szkole. Kamienica jest ciekawym przy-
kładem budynku o  nowoczesnej kon-
strukcji i historyzującej szacie.

Budując kamienice przy Targowej, 
władze Ministerstwa Komunikacji 
chciały związać pracowników z  ko-
leją, zapewniając im mieszkania oraz 
odpowiednią infrastrukturę. Budowa 
domów blisko miejsca pracy wyraża-
ła pragmatyczne podejście i być może 
była podyktowana chęcią wyelimi-
nowania spóźnień, co w  przypadku 
funkcjonowania przedwojennej ko-
lei nie było bez znaczenia. Budowa 
kamienicy mieszkalnej, a  w  niedłu-
gim czasie Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych na lata zdeterminowały 
charakter tej części dzielnicy.

Adrian Sobieszczański

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

Opublikowany	w	2018	r.	Praski przewodnik literacki	autorstwa	Pawła	Du-
nina-Wąsowicza	 (wyd.	 Fundacja	 Hereditas)	 opracowany	 został	 według	

schematu	już	sprawdzonego	w	wypadku	Żoliborskiego przewodnika literac-
kiego	 tego	 samego	 autora	 (wyd.	 2017).	 Koncepcja	 książki	
polega	 na	 zamieszczeniu	 odniesień	 do	wielu	 różnych	 źródeł	
literackich,	w	których	pojawia	się	warszawska	Praga.	Jest	to	
pierwszy	taki	przewodnik	po	tej	dzielnicy.	Poznajemy	miejsca,	
które	 pojawiły	 się	 na	 kartach	 książek,	 opowiadań,	 wierszy,	
tekstów	piosenek,	komiksów,	u	pisarzy	dawnych	 i	współcze-
snych:	od	Mickiewicza	do	Masłowskiej	i	wielu	innych.

Paweł	 Dunin-Wąsowicz	 –	warszawianin,	 dziennikarz,	 pu-
blicysta,	 krytyk	 literacki,	 varsavianista,	 redaktor	 naczelny	
miesięcznika	 „Lampa”,	 łączy	 w	 przewodniku	 odwołania	 do	
kanonu	literatury	z	odniesieniami	do	książek	niszowych,	pisa-
rzy	zapomnianych	lub	współczesnych	o	jeszcze	niewyrobionej	
marce.	W	bibliografii	wykazano	ponad	300	pozycji.	Autor	za-

znacza	we	wstępie,	że	„książka jest przewodnikiem w dwóch znaczeniach. Po 
pierwsze, można z nią zwiedzać Pragę	[…].	Po drugie, jest to przewodnik po 
literaturze bardziej lub mniej o Pragę zahaczającej”.	

Przewodnik	zawiera	48	rozdziałów-haseł	odnoszących	się	
do	obiektów	znajdujących	się	na	warszawskiej	Pradze	lub	do	
osób	 z	 tą	 dzielnicą	 związanych	 (jak	 np.	 Krzysztof	 Kąkolew-
ski;	 jego	związki	 z	Pragą	przedstawione	zostały	w	 rozdziale	
zatytułowanym	 Potwór z Saskiej Kępy,	 który	 nawiązuje	 do	
tytułu	książki	Marty	Sieciechowicz	o	tym	znanym	publicyście	
i	pisarzu).

Ciekawa	 jest	 szata	 edytorska	 przewodnika.	 Zaskakuje	
oryginalny	 pomysł	 zilustrowania	 publikacji	 sgrafizowanymi	
fotografiami.	

Praskie	zabytki	w	czasie	drugiej	wojny	światowej	nie	zo-
stały	tak	zniszczone,	jak	obiekty	w	lewobrzeżnej	Warszawie.	
Warto	zwiedzić	je,	posługując	się	tą	książką.

Spotkanie z książką

PRASKI	PRZEWODNIK	LITERACKI
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Medale straży pożarnych 
nadawane w latach  
1918-1939

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

odnotowuje się tego typu gratyfikacji 
w zaborze pruskim.

Odzyskanie przez Polskę 
w  1918  r. niepodległości stanowiło 
silny impuls do podjęcia starań o zjed-
noczenie rozbitego dotychczas na 
związki dzielnicowe ruchu strażackie-
go. Powstała Rada Naczelna Główne-
go Związku Straży Pożarnych RP (Gł. 
Zw. Str. Poż. RP) przyjęła 9 grudnia 
1922 r. regulamin jednolitych odzna-
czeń dla wszystkich członków straży 
pożarnych w  Polsce. Od tego czasu 
związki dzielnicowe skupione w  Gł. 
Zw. Str. Poż. RP zaprzestały nadawa-
nia własnych wyróżnień ustanowio-
nych w latach wcześniejszych.

Najstarszą formą wyróżnienia 
w  strażach pożarnych była Gwiazda 
Pamiątkowa, wprowadzona Uchwa-
łą Rady Zwiadowczej z  dnia 23 II 
1918  r. Krajowego Związku OSP 
w  Królestwie Galicji i  Lodomerii 
z  Wielkim Księstwem Krakowskim. 
To zaszczytne wyróżnienie, nawiązu-
jące do polskiego ruchu niepodległo-
ściowego, było nagrodą dla członków 
Związku za wytrwałą pracę lub bo-
haterską obronę życia i  mienia ludz-
kiego. Oznakę wyróżnienia stanowi 
gwiazda o  ośmiu ramionach, z  na-
łożonym wieńcem z  liści laurowych 
i  dębu, zakończona kulkami. Na nią 
nasadzony jest nieco mniejszych roz-
miarów krzyż polski. Narożniki ra-
mion krzyża również zakończone są 
małymi kulkami. W krzyżu pokrytym 

karmazynową (według ówczesne-
go regulaminu) emalią umieszczo-
no daty 1914-1918 oraz w  owalnej 
mosiężnej tarczy wizerunek św. Flo-
riana. Nad nim widnieje emblemat 
strażacki (hełm na tle skrzyżowanych 
toporków), a  u  dołu – herb Galicji. 
Na krótszych ramionach gwiazdy 
umieszczono napis: KR ZWIĄZEK 
OCHOT STRAŻY POŻ / ZA DZIEL-
NOŚĆ I WYTRWAŁOŚĆ. Odznaka 
jest lekko wypukła i wykonana z mo-
siądzu. Na stronie odwrotnej odzna-
czenia wytłoczony był numer bieżący, 
tożsamość obdarowanego i numer dy-
plomu nadania.

Gwiazda Pamiątkowa była odzna-
czeniem trzystopniowym:

I stopień: gwiazda biało emalio-
wana ze złotymi napisami, w  wień-
cu laurowym w  kolorze złota krzyż 
amarantowy emaliowany (nadawana 

Literatura podejmująca pro-
blematykę orderów, odzna-
czeń i  oznaczeń w  jednost-
kach straży pożarnych jest 

skromna, jeśli chodzi o  komplekso-
we i nowoczesne ujęcie tematyki tych 
ważnych dla bezpieczeństwa publicz-
nego organizacji. Głównym źródłem 
informacji w tym artykule są przepisy 
zawarte w  Dzienniku Ustaw, Mo-
nitorze Polskim oraz regulaminach 
nadawania odznak i  wyróżnień stra-
żackich. Cenne dane uzyskano także 
z katalogów zbiorów, folderów i infor-
matorów wydawanych przez muzea 
pożarnicze oraz artykułów zamiesz-
czonych w  miesięcznikach „Strażak” 
i „Przegląd Pożarniczy”.

Regionalne związki straży pożar-
nych, działające w  okresie zaborów 
na ziemiach polskich, skupiały coraz 
liczniej powstające straże ogniowe. 
W  latach 1916-1926 funkcjonował 
Związek Floriański, który był pre-
kursorem wprowadzenia istotnych 
zmian w  pożarnictwie, w  tym także 
związanych z medalami, odznaczenia-
mi i oznakami. Po nim ciężar działań 
przejął Główny Związek Straży Po-
żarnych RP. Dzięki staraniom ich kie-
rownictw straże oraz poszczególni ich 
członkowie wyróżniani byli medala-
mi, odznaczeniami i odznakami. Naj-
pierw formę nagradzania, w  postaci 
odznaki na mundurze, zastosowano 
w zaborze austriackim i po kilkunastu 
latach także w zaborze rosyjskim. Nie 

1 |	Gwiazda	Pamiątkowa

...............................................................................
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przy rozdziale subwencji i  zapo-
móg, a  w  razie śmierci – uczestnic-
two asysty honorowej w uroczystości 
pogrzebowej.

Egzemplarze tego wyróżnienia na-
leżą do rarytasów falerystycznych na 
skalę europejską.

Krzyż Eksplozji Amunicji usta-
nowiony został w  1919  r. przez Pre-
zydium Krajowego Związku OSP 
w  Królestwie Galicji i  Lodome-
rii z  Wielkim Księstwem Krakow-
skim i  Komitet Wojskowo-Cywilny 
Obrony Lwowa. Oznaką tego wy-
różnienia jest Krzyż Obrony Lwowa 
w  formie srebrnego równoramienne-
go krzyża o  groszkowanych polach. 
Na pionowych ramionach widnieje 

napis i data: LWÓW / 1919, a na po-
ziomych: 5 / III. W centrum – meda-
lion z  wizerunkiem Dworca Głów-
nego we Lwowie, a  w  otoku napis: 
DZIELNYM OBROŃCOM W  ZA-
SŁUDZE. Między ramionami krzyża 
umieszczone są emblematy pocisków 
artyleryjskich, w tym lewy u góry ro-
zerwany. Na rewersie odznaki napis: 
WYBUCH / AMUNICYI NA / DWOR-
CU / CZERNIOWIECKIM. Krzyż ma 
wymiary 46 x 46 mm. Oznaka jest za-
wieszana na wstążce koloru bordowe-
go z niebieskim, szerokim, pionowym 
pasem pośrodku.

Odznakę otrzymali wszyscy 
uczestnicy akcji ratunkowej (około 
400 osób) za odwagę w  czasie poża-
ru na dworcu kolejowym w  marcu 
1919  r. Koszty wytworzenia odzna-
ki zwracali sami wyróżnieni (była to 
powszechna praktyka w tamtych cza-
sach). Znane są dwie odmiany tej od-
znaki. Pierwsza jest wykonana z meta-
lu posrebrzanego i częściowo złocone-
go (pociski). Druga odmiana różniła 
się od pierwszej jedynie brakiem zło-
cenia pocisków.

W 1918  r. został wprowadzony 
Złoty Medal „Za Ratowanie Giną-
cych”. Było to jednostopniowe od-
znaczenie strażackie nadawane przez 
Zarząd Związku Floriańskiego. Przy-
znawano je za czyny bohaterskie wy-
kazane przy ratowaniu ginących z na-
rażeniem własnego życia. W  1922  r. 
medal ten wszedł do systemu odzna-
czeniowego Głównego Związku Stra-
ży Pożarnych RP i  był nadawany de-
cyzją Rady Naczelnej tego Związku 
do 1926 r.

Oznakę medalu stanowi metalo-
wy, pozłacany krążek o  średnicy 32 
mm. Na awersie umieszczono wize-
runek orła jagiellońskiego w koronie, 
a  przy obrzeżu napis: ZA RATOWA-
NIE GINĄCYCH. Na rewersie pośrod-
ku wizerunek Znaku Związkowego 
(korporacyjnego) z  napisem: ZWIĄ-
ZEK FLORJAŃSKI – W  JEDNOŚCI 
SIŁA, a  od 1922  r.: GŁÓWNY ZWIĄ-
ZEK STRAŻY POŻARNYCH / RZE-
CZYPOSP. POLSKIEJ. Medal przypi-
nany był na wstążce o  szerokości 26 
mm w  kolorze szafirowo-niebieskim 
z  czarnymi obrzeżami – w  wersji 

za szczególne zasługi dla rozwoju 
Związku OSP lub za ratowanie życia 
i mienia);

II stopień: gwiazda wykonana 
z  ciemnego metalu ze srebrnymi na-
pisami, w wieńcu laurowym w kolorze 
srebrnym krzyż amarantowy emalio-
wany (nadawana za szczególne zasługi 
dla okręgowego Związku OSP lub za 
ratowanie życia i mienia);

III stopień: gwiazda bez wieńca, 
wykonana z matowego metalu, napisy 
srebrne, krzyż amarantowo emaliowa-
ny (nadawana za zasługi dla rozwoju 
pojedynczych OSP lub za ratowanie 
życia i mienia).

Odznaczonym Gwiazdą przy-
sługiwało prawo pierwszeństwa 

2 |	Awers	i	rewers	Krzyża	Eksplozji	Amunicji

3 |	Złoty	Medal	„Za	Ratowanie	Ginących”

4 |	Awers	i	rewers	Srebrnego	Medalu	„Za	Dzielność	i	Odwagę	w	Służbie	Strażackiej”

5 |	Złoty	Znak	Związku	z	1922	r.
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emaliowany otok ze złoconym napi-
sem: GŁÓWNY ZWIĄZEK STRAŻY 
POŻARNYCH RZECZYPOSP. POL-
SKIEJ (od 1933 r.: ZWIĄZEK OCHOT-
NICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
RP).

W latach 1922-1926 Złoty Znak 
Związku noszono przypięty na wyso-
kości pierwszego guzika prawej strony 
munduru, natomiast po 1926  r. od-
znaczenie zyskało kółeczko na wstąż-
kę w kolorze amarantowym z białymi 

paskami po bokach, która była prze-
wleczana przez górną dziurkę guzika 
munduru. W  1933  r. wprowadzono 
długą czerwoną wstążkę o  szerokości 
40 mm, z białymi paskami po bokach. 
Od tego czasu wyróżnienie nosi się 
na szyi. Dla jednostek straży odznakę, 
na wstędze o długości 2 m zawiązanej 
w kokardę, umieszcza się na drzewcu 
sztandaru.

W latach 1922-1928 nadano tyl-
ko 21 Złotych Znaków Związku. 

ustanowionej przez Związek Floriań-
ski, natomiast wprowadzony przez 
Gł. Zw. Str. Poż. RP zawieszony był na 
wstążce o szerokości 30 mm w kolorze 
szafirowo-białym z czarnymi obrzeża-
mi po bokach.

W 1920  r. ustanowiono Srebr-
ny Medal „Za Dzielność i  Odwagę 
w Służbie Strażackiej”. Było to odzna-
czenie jednostopniowe nadawane do 
1926  r. Mogli go otrzymać strażacy, 
którzy wykazali się czynami naraża-
jącymi życie podczas działań ratow-
niczych. Oznakę medalu stanowi me-
talowy krążek o średnicy 32 mm, sre-
brzony i oksydowany.

Na awersie – w  wieńcu z  liści lau-
rowych i dębowych, na tle skrzyżowa-
nych toporków strażackich – hełm, 
a  pod nim drabina ułożona pozio-
mo. W otoku napis: ZA DZIELNOŚĆ 
I ODWAGĘ / W SŁUŻBIE STRAŻAC-
KIEJ. Na rewersie w  centrum umiesz-
czono wizerunek Znaku Związkowego 
Związku Floriańskiego (od 1922 r. Gł. 
Zw. Str. Poż. RP), a wokół niego napis: 
ZWIĄZEK FLORJAŃSKI / W  JED-
NOŚCI SIŁA, a  od 1922  r.: GŁÓWNY 
ZWIĄZEK STRAŻY POŻARNYCH 
/ RZECZYPOSP. POLSKIEJ. Medal 
noszony był na wstążce szafirowo-
-białej o szerokości 26 mm z czarnymi 
obrzeżami (Związek Floriański) lub na 
wstążce jasnoniebieskiej o  szerokości 
30 mm z  podwójnymi paskami czar-
no-szafirowymi przy brzegach (Gł. Zw. 
Str. Poż. RP). Oznaka ma zaczep ram-
kowy do wstążki.

Złoty Znak Związku jest najwyż-
szym odznaczeniem korporacyjnym, 
które zostało ustanowione przez Radę 
Naczelną Gł. Zw. St. Poż. RP 9 XII 
1922  r., na posiedzeniu dotyczącym 
problematyki jednolitego regulami-
nu odznaczeń strażackich. Oznaką 
Złotego Znaku Związku jest krzyż 
równoramienny o wymiarach 39 x 39 
mm i   ramionach pokrytych czerwo-
ną emalią. Między ramionami znajdu-
ją się odcinki wieńca z liści laurowych. 
Na górnym ramieniu krzyża umiesz-
czony jest złocony wizerunek św. Flo-
riana. W  środkowej części na okrą-
głym medalionie, pokrytym czerwo-
ną emalią, znajduje się srebrny orzeł 
jagielloński. Medalion okala biało 

6 |	Złoty	Znak	Związku	z	1933	r.

7 | Awers i rewers Medalu 
Srebrnego	„Za	Długoletnią	
Nieskazitelną	Służbę”	w	wersji	
po	1922	r.

8 |	Złoty	Krzyż	„Za	Ratowanie	
Ginących”

9 |	Awers	i	rewers	Srebrnego	
Krzyża	„Za	Dzielność	i	Odwagę”	

10 |	Awers	i	rewers	Medalu	„Za	
Zasługi	dla	Pożarnictwa”,	w	wersji	
z	1926	r.

(zdjęcia: Zdzisław Jan Zasada)
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Złocony krzyż, którego ramiona 
zakończone są kulkami, ma wymiary 
39 x 39 mm. Na stronie awersowej po-
środku, na tle okrągłej tarczy pokrytej 
czerwoną emalią umieszczony jest 
wizerunek orła jagiellońskiego. Na 
ramionach napis: ZA / RATO / WA-
NIE / GI / NĄCYCH. Między ramio-
nami krzyża rozmieszczone są topor-
ki strażackie oraz elementy wieńca 
z  liści laurowych. Do górnego ramie-
nia krzyża przymocowany jest za-
czep ramkowy do jego zawieszenia na 
30-milimetrowej wstążce koloru szafi-
rowo-białego z  czarnym paskiem po-
środku i na brzegach.

Srebrny Krzyż „Za Dzielność 
i  Odwagę” został wprowadzony 
w 1926 r. Wzór był kontynuacją usta-
nowionego w 1920 r. Srebrnego Me-
dalu „Za Dzielność i Odwagę w Służ-
bie Strażackiej”. Nagradzano nim 
bohaterskie czyny oraz wyróżniającą 
dzielność i odwagę w czasie ratowania 
ludzi podczas akcji gaśniczych. Krzyż 
mógł być nadany tej samej osobie 
wielokrotnie.

Oznakę stanowi metalowy krzyż 
czteroramienny, posrebrzany i  oksy-
dowany o wymiarach 35,7 x 35,7 mm. 
Na awersie, w  wieńcu z  liści lauro-
wych umieszczona jest emaliowana 
czerwona tarcza z  orłem jagielloń-
skim. Na ramionach krzyża napis: ZA 
/ DZIEL / NOŚĆ / I / ODWAGĘ. Na re-
wersie, pośrodku tarczy, na tle skrzy-
żowanych toporków, widnieje hełm 
strażacki, a  w  otoku napis: GŁ. ZW. 
STRAŻY POŻARNYCH R.P. Krzyż 
zawieszony był na wstążce jasnonie-
bieskiej o szerokości 30 mm z czarno-
-szafirowymi podwójnymi paskami 
na brzegach. W  1933  r. odznaczenie 
przejął Związek Straży Pożarnych RP 
i zmianie uległ jedynie napis na rewer-
sie w otoku. Po 1949 r. krzyż nie był 
już nadawany.

W tymże samym 1926  r. Gł. Zw. 
Str. Poż. RP ustanowił jeszcze jedno 
ważne wyróżnienie zaszczytne. Jest 
to Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”. Zastąpił on nadawany od 1922 r. 
Srebrny Medal „Za Długoletnią Nie-
skazitelną Służbę”. Medal ten wystę-
puje w trzech stopniach (złoty, srebr-
ny i  brązowy). Zgodnie z  przyjętym 

regulaminem odznak nadawany był 
za wyróżniającą się gorliwość, ofiar-
ność, bohaterstwo i odwagę wykazaną 
podczas akcji gaśniczych oraz zasługi 
na niwie pożarnictwa.

Medal w  każdym stopniu mógł 
być nadawany tej samej osobie kilka-
krotnie. Przy ponownych nadaniach 
na wstążkę nakładano poprzeczne 
beleczki w  postaci toporków strażac-
kich. Oznakę medalu stanowi me-
talowy krążek o  średnicy 30 mm, 
wykonany z  tombaku pozłacanego, 
srebrzonego i  oksydowanego lub 
patynowanego na brąz (w zależno-
ści od stopnia medalu). Na awersie 
przedstawiona jest w  płaskorzeźbie 
postać kobiety stojącej na liściach lau-
ru, opartej jedną ręką na tarczy z po-
chodnią, a w drugiej ręce trzymającej 
liść wawrzynu nad napisem: ZA / ZA-
SŁUGI / DLA / POŻARNICTWA. Na 
rewersie widnieje orzeł jagielloński 
w  koronie, oparty na skrzyżowanych 
toporkach, w obramowaniu półwień-
ca z  liści laurowych. W górnej części, 
w  półkolu znajduje się napis: GŁ. 
ZW. STRAŻY POŻARNYCH R.P. (od 
1933  r.: ZW. STRAŻY POŻARNYCH 
R.P.). Medal zawieszony jest na wstąż-
ce białej o  szerokości 35 mm z  pio-
nowym czerwonym pasem pośrod-
ku o szerokości 15 mm. Medal ten – 
oprócz Złotego Znaku Związku i Od-
znaki „Za Wysługę Lat” – jest jednym 
z trzech wyróżnień strażackich, które 
przetrwały w  prawie niezmienionej 
formie do naszych czasów. Kolejni 
sukcesorzy: Główny Związek Straży 
Pożarnych RP oraz Związek Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP dokony-
wali jedynie zmiany napisów na awer-
sie lub rewersie odznaczeń.

Polska falerystyka pożarnicza 
okresu międzywojennego na trwa-
łe wpisała się w  historię nie tylko 
polskich wyróżnień zaszczytnych, 
ale również w  historię polskiego po-
żarnictwa. Bardzo interesująca jest 
także problematyka licznych odzna-
czeń korporacyjnych i  unikatowych 
odznak pamiątkowych związanych 
z  jubileuszami poszczególnych straży 
pożarnych.

Zdzisław Jan Zasada

Wyróżnienie to dotrwało do obec-
nych czasów.

Medal Srebrny „Za Długoletnią 
Nieskazitelną Służbę” został ustano-
wiony przez Związek Floriański.  Był 
pierwszym i  najwyższym wyróżnie-
niem nadawanym przez tę organiza-
cję. Od swojego poprzednika odzna-
czenie w  1922  r. przejął Gł. Zw. Str. 
Poż. RP. Mogli go otrzymać strażacy 
legitymujący się nieposzlakowaną 
trzydziestoletnią służbą w  szeregach 
pożarniczych. Medal ma średnicę 32 
mm oraz był wykonany z  posrebrza-
nego i oksydowanego metalu.

Po awersowej, lewej stronie wid-
nieje wyobrażenie anioła z  wieńcem 
z  liści laurowych w  dłoni, z  prawej 
tekst: ZA / DŁUGOLETNIĄ / NIE-
SKAZITELNĄ / SŁUŻBĘ. Poniżej 
napisu umieszczony na tle gałązki 
dębowej hełm, bosak, toporek i  dra-
bina strażacka. Na rewersie widnie-
je czteroramienny krzyż zakończony 
kulkami, z  wplecionymi laurowymi 
i  dębowymi liśćmi. Pośrodku odzna-
czenia umieszczona jest postać św. 
Floriana, a nad nim stylizowany orzeł 
w koronie. Do czasu przejęcia meda-
lu przez Gł. Zw. Str. Poż. RP, patrona 
strażaków, wieńczył go napis: ZWIĄ-
ZEK FLORIAŃSKI / W  JEDNOŚCI 
SIŁA. Po 1922  r. z  medalu zniknął 
ten napis i na krawędziach zewnętrz-
nych odznaczenia wygrawerowano: 
GŁÓWNY ZW. STR. POŻARNYCH 
/ RZECZYPOSP. POLSKIEJ. Medal 
miał charakterystyczne szerokie za-
pięcie (30 mm w wersji wybijanej dla 
GZSP RP) na wstążkę w  białym ko-
lorze z  czerwonym szerokim pasem 
pośrodku. Od 1926 r. była możliwość 
wymiany medalu na Srebrny Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Złoty Krzyż „Za Ratowanie Giną-
cych” był zmodyfikowaną formą Zło-
tego Medalu „Za Ratowanie Giną-
cych”, ustanowionego w 1918 r. przez 
Związek Floriański. Nadawany był od 
1926 r. przez Radę Naczelną Gł. Zw. 
Str. Poż. RP za ratowanie ginących 
w  czasie akcji z  narażeniem własne-
go życia. Mógł być nadany tej samej 
osobie wielokrotnie. Przy kolejnych 
nadaniach na wstążce umieszczano 
miniatury strażackich toporków.

.........................................................................................................................................
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Wazon  
z królewskiej farfurni

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

Podobnie jak w chińskich naczyniach 
typu „Tsun”, korpus belwederskie-
go wazonu został podzielony na trzy 
części: kielichowatą podstawę, kuli-
sty brzusiec i wysmukłą, kielichowato 
rozszerzającą się szyję. Wazon zaku-

piony do zbiorów muzeum pozbawio-
ny został, niestety, górnej części wyle-
wu, przez co zakłócone zostały jego 
pierwotne proporcje. Ze względu na 
nadzwyczajną rzadkość wyrobów bel-
wederskich ten ubytek nie zmniejsza 
jednak wartości artystycznej tak wy-
jątkowego obiektu.

Luksusowe, bogato zdobione wa-
zony należały do najlepszych osią-
gnięć królewskiej farfurni. Tworzono 
z nich zwykle całe garnitury, złożone 

z trzech lub pięciu sztuk i eksponowa-
no we wnętrzach pałaców czy też bo-
gatych kamienic.

Zakup dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego, pochodzących 

z  Funduszu Promocji Kultury w  ra-
mach Programu: „Kolekcje Muzeal-
ne 2018”, Zadanie: „Zakup wazonu 
z  Królewskiej Fabryki Farfurowej 
w  Belwederze do kolekcji Muzeum 
Warszawy” oraz ze środków Miasta 
Stołecznego Warszawy. Wazon jest 
eksponowany w  siedzibie głównej 
Muzeum Warszawy na Rynku Stare-
go Miasta 28-42.

Monika Siwińska

W 2018  r. do zbiorów 
Muzeum Warszawy 
zakupiono osiemna-
stowieczny wazon 

z  królewskiej manufaktury w  Bel-
wederze. Wazon ze względu na swą 
unikatowość oraz wysoką jakość ar-
tystyczną malatury jest jednym z naj-
ważniejszych obiektów w kolekcji ce-
ramiki warszawskiego muzeum.

Wazon powstał w  królewskiej far-
furni, która działała w Warszawie zaled-
wie przez 10 lat, w okresie od 1770 do 
1780 r. Jest to fajans kryty nieprzezro-
czystym białym szkliwem ołowiowo-
-cynowym. Jego powierzchnię pokry-
wa bogata kompozycja roślinno-figu-
ralna, malowana farbami muflowymi. 
Dekoracja utrzymana jest w  modnej 
w  XVIII  w. stylistyce chinoiserie, co 
oznacza, że przedstawione sceny i moty-
wy nawiązują w warstwie wizualnej do 
chińskiej ceramiki, nie zachowując jed-
nak jej pierwotnych treści i  symboliki. 
W  świetlistej, intensywnej kolorystyce 
dekoracji malarskiej dominują czyste 
plamy szmaragdowej zieleni, gama ró-
żowo-czerwono-rdzawych tonów oraz 
subtelne elementy złoceń. Na czere-
pie wazonu rozkwitają kwiaty peonii, 
wśród których unoszą się barwne owa-
dy, a dwa bażanty walczą o owoce wiśni. 
Podstawę zdobi motyw „karpiej łuski” 
i umieszczone w rezerwach peonie. Na 
brzuścu namalowana jest chińska sosna 
oraz scenka rodzajowa – dwie Chinki 
na tle architektury ogrodowej. Prowa-
dzony wprawną ręką spokojny, płynny 
rysunek, czyste tony barw oraz motywy 
dekoracyjne, występujące na wazonie, 
to charakterystyczne cechy reprezenta-
cyjnych belwederskich fajansów.

Również forma wazonu wywodzi 
się z  ceramiki Dalekiego Wschodu. 

1 | 2 |	Wazon	z	Królewskiej	Fabryki	Farfurowej	
w	Belwederze	(w	zbiorach	Muzeum	Warszawy)

(zdjęcia: Adrian Czechowski, Agata Wieczorek)

..............................................................................
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sprzeniewierzenie się dotychczaso-
wym dobrym zasadom organizowania 
muzealnych wystaw. Nie mówiąc już 
o tym, że przecież miałaby to być wy-
stawa w jednym z największych i naj-
ważniejszych muzeów w Polsce.

Od kiedy w  połowie maja br. na 
pierwszym piętrze w  Muzeum Naro-
dowym w  Warszawie (wykorzystując 
przestrzeń połowy sal przeznaczonych 
na wystawy czasowe i  znajdujący się 
przed wejściem do tych sal podest) 
otwarto – bez większego rozgłosu – 
nową ekspozycję, w  jej tytule można 
się dopatrywać zarówno pewnej buń-
czuczności: „Leonardo. Opera Omnia”, 
jak i skromności: „Pokaz cyfrowy” (nie 
„Wystawa”). Czy słusznie?

W kwestii doboru owych 17 
dzieł na ekspozycję (w tym dwóch 
szkiców nieukończonych obrazów), 
a więc i brzmienia pierwszego czło-
nu tytułu prezentacji („Leonardo. 
Opera Omnia”), nie powinniśmy 
mieć żadnych zastrzeżeń. Pokaz 
otwiera wypełniająca niemal całą 
powierzchnię lewej bocznej kulisy 
pomieszczenia, zwanego potocznie 
podestem, reprodukcja monumen-
talnego (wymiary: 460 x 880  cm) 
fresku „Ostatnia Wieczerza” z  re-
fektarza klasztoru dominikanów 
przy kościele Santa Maria delle 
Grazie w  Mediolanie. Umieszczony 
w  tym miejscu wizerunek arcydzie-
ła Leonarda nie tylko oddziałuje na 

Leonardo w Warszawie
.........................................................................................................................................

O tej wystawie mówiło się 
już od miesięcy. Jej zapo-
wiedź u  jednych budzi-
ła ciekawość, u  innych 

– zadziwienie, ale bodaj najczęściej 
dało się słyszeć krytyczne głosy tych, 
którym nie spodobał się sam pomysł 
zorganizowania w  warszawskim Mu-
zeum Narodowym, działającym od li-
stopada ubiegłego roku pod dyrekcją 
prof. Jerzego Miziołka, pokazu repro-
dukcji wszystkich 17 niewątpliwych 
arcydzieł Leonarda da Vinci w posta-
ci… wysokiej jakości cyfrowych repro-
dukcji, przy czym były to głosy przede 
wszystkim historyków sztuki i  mu-
zealników, którzy a priori uznali taki 
sposób prezentowania dzieł sztuki za 

1
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studiów z  całą pewnością można mu 
przypisać. Są to: „Madonna z  Dzie-
ciątkiem” („Madonna z goździkiem”), 
„Portret Ginevry de’Benci”, „Madon-
na Benois”, „Zwiastowanie”, „Dama 
z  gronostajem” („Portret Cecylii 
Gallerani”), „Portret damy”, „Portret 
muzyka”, „Głowa kobiety”, „Mona 
Lisa”, paryska i  londyńska „Madonna 
w  grocie” („Madonna wśród skał”), 
„Święty Hieronim na pustyni” (dzie-

ło nieukończone), „Święta Anna Sa-
motrzeć”, „Jan Chrzciciel”, „Bachus” 
i drugie z nieukończonych dzieł „Po-
kłon Trzech Króli”, obraz w  wielkim 
formacie. 

Wyboru tych prac dokonał prof. 
Antonio Paolucci, wieloletni dyrek-
tor muzeów florenckich, a następnie 
Muzeów Watykańskich. Także prof. 
Paolucci jest (w dosłownym słowa 
tego znaczeniu) przewodnikiem po 
pokazie, ponieważ w  głębi drugiej 
sali wyświetlany jest film, z  które-
go można się dowiedzieć zarówno 
o powstawaniu takiej ekspozycji, jak 
i o zgromadzonych w niej reproduk-
cjach arcydzieł Leonarda, a głównym 
narratorem tego przekazu (oraz au-
torem opisów poszczególnych prac, 
dostępnych w  salach wystawowych 

w  postaci kart obrazów, przygoto-
wanych w  wersji językowej polskiej 
i włoskiej), jest właśnie prof. Paoluc-
ci. „Zrealizowanie w dzisiejszych cza-
sach wystawy wszystkich najważniej-
szych dzieł światowej sztuki – mówi 
Paolucci – wydaje się niemożliwe 
i dlatego prezentacja ich w postaci do-
skonałej jakości reprodukcji może być 
dla uczestników takiego pokazu czymś 
pasjonującym, a nawet porywającym”. 

Dodajmy, nie zapominając o najważ-
niejszym przesłaniu takiego pokazu: 
także edukującym. 

A zatem „Leonardo. Opera Omnia”? 
Nie ma wątpliwości.

Co do drugiej części tytułu („Po-
kaz cyfrowy”) trzeba zaznaczyć, że 
prezentowane w  warszawskim Mu-
zeum Narodowym prace można 
obejrzeć nie tylko w  reprodukcjach 
o  wysokiej rozdzielczości i  w  orygi-
nalnym rozmiarze, lecz także w indy-
widualnie dobranej dla każdej z  nich 
emanacji ledowego światła, dozowa-
nego z  wnętrza aluminiowych kaset, 
na których je umieszczono. Gdyby 
jednak wszystkie wystawy czasowe 
w  tym muzeum miały mieć zbliżony 
sposób prezentacji dzieł sztuki, bez 
wątpienia byłby to pomysł chybiony.

widza wiernie odwzorowanym prze-
kazem, ale także niemal idealnie 
wkomponowuje się w  wybrane dla 
niego pomieszczenie. Stonowana, 
niemal monochromatyczna kolo-
rystyka piaskowcowych wykładzin 
ścian i filarów w tym wnętrzu w nie-
zwykle subtelny, ale i  dopełniający 
sposób koresponduje z samym dzie-
łem. Kasetonowy strop Wieczer-
nika na fresku Leonarda, pomiesz-

czenia, w  którym Jezus i  apostoło-
wie spożywają wieczerzę, ma swoją 
kontynuację… w  panelu kwadrato-
wych sufitowych świetlików, a więc 
w  realnie istniejącej architekturze 
warszawskiego muzeum. To tak, 
jakby sam Mistrz przewidział, że 
po pięciuset latach od jego śmierci 
znajdzie się ktoś taki, kto przeniesie 
wizerunek jego „Ostatniej Wiecze-
rzy” z Italii do dalekiej Polski, gdzie 
przed z górą już osiemdziesięciu laty 
przygotowano dla fresku specjalne 
pomieszczenie.

W „Salach im. dra Jana Popław-
skiego”, czyli we właściwych salach 
wystawowych, zwiedzający mogą zo-
baczyć pozostałych 16 prac Leonar-
da, które na podstawie źródeł pisa-
nych i  gruntownych, wieloletnich 

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

1 |	„Ostatnia	
Wieczerza”	Leonarda	
da	Vinci	(reprodukcja)	
w	pomieszczeniu	przed	
„Salami	im.	dra	Jana	
Popławskiego”	w	Muzeum	
Narodowym	w	Warszawie

2 |	„Madonna	
z	Dzieciątkiem”	
(reprodukcja)	na	wystawie	
w	Muzeum	Narodowym	
w Warszawie

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

2
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.........................................................................................................................................

prezentacja namalowanego w  drugiej 
ćwierci XVI w. przez Vincenta Sellaera 
obrazu olejnego na desce „Leda z łabę-
dziem” (replika), ze zbiorów własnych 
muzeum. Tym samym dyskusja o tym, 
czy „Leonardo. Opera Omnia. Pokaz 
cyfrowy” to „tylko” pokaz, czy „aż” wy-
stawa, nie ma chyba sensu. 

Dodajmy jedynie, że eksponowa-
ne reprodukcje do Polski trafiły po 
raz pierwszy. Wcześniej – w  ramach 
włoskiego projektu WYSTAWY NIE-
MOŻLIWE – dzieło sztuki w  dobie 
cyfrowej odtwarzalności (LE MO-
STRE IMPOSIBILI – l’opera d’arte 
nell’epoca della su riproducibilità digita-
le) – były pokazywane m.in. w kościele 
San Domenico Maggiore w  Neapolu 

i (do 13 stycznia br.) w zamku książąt 
Acaja (obecnie Muzeum Historyczne) 
w  maleńkim Fossano w  północnych 
Włoszech. Natomiast podobne poka-
zy cyfrowe, poświęcone najwspanial-
szym dziełom sztuki innych światowej 
sławy malarzy włoskich, do których 
bez wahania zaliczymy zarówno Rafa-
ela, jak i Caravaggia, widzieli nie tylko 
mieszkańcy Neapolu czy Rzymu, ale 
także dalekiego Ho Chi Minh, Bang-
koku i Baku. 

Czy taka forma okazjonalnej pre-
zentacji arcydzieł światowego malar-
stwa przyjmie się także w Polsce – nie 
wiadomo. 

Wojciech Przybyszewski

Podczas wernisażu organizatorzy 
pokazu zapowiedzieli, że w czasie jego 
trwania ujawniona zostanie pewna, 
związana z tematem prezentacji oraz… 
gmachem warszawskiego muzeum nie-
spodzianka, a dodatkowym pomysłem, 
mającym, jak się zdaje, ożywić nieco 
ekspozycję, jest zmieniająca się z  dużą 
częstotliwością Wystawa jednego dzieła 
sztuki, zaliczanego do elitarnego kręgu 
leonardianów, którą zainaugurowała 

Ekspozycja	 „Leonardo.	Opera Omnia. Pokaz	 cyfrowy”	 –	 przygotowana	 z	 okazji	 pięćsetlecia	 śmierci	 Leonarda	 da	 Vinci	 (1452-1519)	 przez	
Muzeum	Narodowe	w	Warszawie	we	współpracy	z	Ambasadą	Włoch	w	Warszawie,	Włoskim	Instytutem	Kultury,	firmą	Opera	Omnia,	Telewizją	
RAI	i	przy	wsparciu	finansowym	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	–	czynna	jest	w	gmachu	głównym	tego	muzeum	od	14	maja	
do	30	czerwca	2019	r.	Pokaz	został	wpisany	na	oficjalną	listę	światowych	obchodów	Roku	Leonarda	da	Vinci	2019	(LEONARDO 1519-2019).	
Opieki	 merytorycznej	 nad	 wystawą	 podjął	 się	 dyrektor	 MNW	 prof.	 dr	 hab.	 Jerzy	 Miziołek.	 Pokazowi	 towarzyszy	 dwujęzyczna	 publikacja:	
A.	Paolucci,	J.	Miziołek,	Leonardo da Vinci. Dzieła malarskie	(wyd.	MNW,	Warszawa	2019).

3 |	„Leda	z	łabędziem”	(replika)	Vincenta	
Sellaera	oraz	reprodukcje	paryskiej	i	londyńskiej	
„Madonny	w	grocie”	–	fragment	ekspozycji	
„Leonardo.	Opera Omnia. Pokaz	cyfrowy”

(zdjęcia: Marzena Hmielewicz / MNW)   

................................................................................
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Wystawa „Czarno na bia-
łym. 200 lat rysunku 
w  krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych” 

zamyka obchodzony uroczyście przez 
ponad rok jubileusz dwustulecia zało-
żenia najstarszej w naszym kraju uczel-
ni artystycznej. Krakowska szkoła zo-
stała powołana do życia w 1818 r. w ra-
mach Wydziału Filozoficznego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, a jej główną 
siedzibą pozostaje do dnia dzisiejszego 
budynek przy pl. Jana Matejki, wznie-
siony w latach 1879-1880 według pro-
jektu Macieja Moraczewskiego.

Już na początku swojego istnienia 
krakowską szkołę zwano zwyczajowo 
Akademią Sztuk Pięknych, mimo że 
na wyjednanie statusu Akademii trze-
ba było czekać ponad 80 lat. Począt-
kowo istniały tylko dwie katedry: Ry-
sunku i Malarstwa. Z czasem powsta-
ła również katedra Rzeźby, a obecnie 
studenci kształcą się na siedmiu wy-
działach, zarówno w  tradycyjnych, 
jak i eksperymentalnych dyscyplinach 
i kierunkach.

Jubileusz dwustulecia uczelni zo-
stał pomyślany z  rozmachem, z  na-
ciskiem na różnorodność wydarzeń. 
Złożyły się więc na niego: wystawy, 
okolicznościowe wydawnictwa, kon-
ferencje, sympozja, koncerty, a nawet 

Czarno na białym  
– dwieście lat rysunku 
w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych

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

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

1 |	Jan	Nepomucen	Głowacki,	„Studium	aktu	
męskiego”,	1845,	papier
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(galeria Nowohuckiego Centrum 
Kultury) i  „Dotyk Wolności” (Pałac 
Sztuki TPSP), ukazujące dorobek 
współcześnie działających artystów-
-pedagogów krakowskiej ASP.

Wystawa „Czarno na białym” ma 
natomiast charakter historyczny, pre-
zentując twórczość artystów nieży-
jących, którzy przez lata przyczynili 
się do rozwoju szkoły. Można na niej 
obejrzeć blisko 170 rysunków, pocho-
dzących z  kolekcji Muzeum Narodo-
wego w  Krakowie, Muzeum Akade-
mii Sztuk Pięknych oraz ze zbiorów 
prywatnych. Wśród zaprezentowa-
nych dzieł można podziwiać prace 45 
artystów, m.in.: Jana Matejki, Leona 
Wyczółkowskiego, Teodora Axen-
towicza, Wojciecha Weissa, Juliana 
Fałata, Alfreda Szyszko-Bohusza, 
Xawerego Dunikowskiego, Adama 
Marczyńskiego, Mariana Konieczne-
go, Mieczysława Wejmana, Andrzeja 
Pawłowskiego, Wacława Taranczew-
skiego, Jonasza Sterna, Janiny Krau-
pe-Świderskiej, Adama Hoffmana czy 
Zbyluta Grzywacza.

Dlaczego na wystawie zostały po-
kazane wyłącznie prace rysunkowe? 
Bo wybór medium rysunkowego, 
jako najlepiej oddającego wspólno-
tę zainteresowań i  działań twórczych 
związanych z Akademią artystów, ma 
swoje głębokie uzasadnienie. Rysunek 
od stuleci stanowi podstawę wykształ-
cenia akademickiego, zarazem spraw-
dzian umiejętności warsztatowych, 
pełniąc zarówno funkcję służebną wo-
bec innych dyscyplin artystycznych, 
jak i  stanowiąc rodzaj samodzielnej 
wypowiedzi twórczej.

Rysunkiem posługiwali się, i  na-
dal to czynią, kształcący się w  mu-
rach krakowskiej uczelni: malarze, 
rzeźbiarze, graficy, projektanci, ar-
chitekci i  konserwatorzy dzieł sztu-
ki. Na wystawie widzowie mogą więc 

jubileuszowy turniej piłki nożnej 
uczelni artystycznych! Wśród wy-
staw na uwagę zasługują zwłaszcza 
dwie prezentacje, które odbyły się 
w roku ubiegłym: „Młoda Akademia” 

2 |	Jacek	Malczewski,	„Jasieński	w	objęciach	
Chimery”	(karykatura),	1902,	papier

3 |	Leon	Wyczółkowski,	„Dziewczyna	z	okolic	
Krakowa”,	1907,	papier	żeberkowy

4 |	Kazimierz	Sichulski,	„Komisya	plecie	różne	
baśnie	póki	nie	zaśnie”	(karykatura),	rysunek	ze	
„Szkicownika”,	1933,	ołówek,	papier

5 |	Adolf	Szyszko-Bohusz,	„Projekt	gmachu	
głównego	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie”,	
1922,	kredka,	ołówek,	papier	żeberkowy

(wszystkie prace ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie)

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

2

3
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draperii), szkiców przygotowawczych 
do większych kompozycji (malarskich 
czy rzeźbiarskich), rysunki projekto-
we czy wykonywane podczas inwenta-
ryzacji zabytków. Najliczniejszą grupę 
stanowią rysunki traktowane przez 
ich autorów jako samodzielne prace, 

ujawniające nie tylko tajniki warszta-
tu, ale dające wgląd w  zajmujące ar-
tystów kwestie osobiste czy zaobser-
wowane przez nich wydarzenia z ota-
czającej rzeczywistości. Na wystawie 
nie zabrakło też szkicowników, chyba 
najbardziej intymnej formy wypowie-
dzi twórców, którą nie zawsze chętnie 
dzielą się z  widzami. Wprawdzie wy-
stawa ma charakter historyczny, ale 
pojawił się na niej także wybór filmów 
animowanych, zrealizowanych przez 
studentów naszej uczelni, wykorzy-
stujących rysunek jako medium. Na 
każdy film składa się od kilku do kil-
kunastu tysięcy rysunków, które sfil-
mowane poklatkowo i  uruchomione 
w  czasie tworzą ożywione historie 
– rysunkowy film animowany. Po-
mostem łączącym przeszłość z  teraź-
niejszością będzie też pokonkursowa 
wystawa rysunkowych prac studenc-
kich, która zostanie otwarta w  poło-
wie czerwca br., prezentowana także 
w Gmachu Głównym Muzeum Naro-
dowego w Krakowie.

Agnieszka Jankowska-Marzec

zapoznać się zarówno z przemianami 
stylistycznymi, jakim podlegał rysu-
nek w ciągu ostatnich dwóch stuleci, 
jak i  lepiej zrozumieć przypisywane 
mu znaczenia i  funkcje. Zostały na 
niej pokazane rysunki mające cha-
rakter studiów akademickich (aktu, 

Wystawa	 „Czarno	 na	 białym.	 200	 lat	 rysunku	 w	 krakowskiej	 Akademii	 Sztuk	 Pięknych”	 czynna	 jest	 w	 Gmachu	 Głównym	 Muzeum	
Narodowego	w	Krakowie	od	26	kwietnia	do	29	września	2019	r.	Kuratorami	wystawy	są:	dr	Agnieszka	Jankowska-Marzec	i	Światosław	
Lenartowicz.

4

5
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biskupów i  księży kanoników two-
rzących katedralną kapitułę. Szcze-
gólnym miejscem była przestrzeń pre-
zbiterialna mieszcząca ołtarz główny, 
którą uświetniano dziełami wybitny-
mi, jasno określającymi wyjątkowy 
status katedry św. Jana Chrzciciela. 

Najważniejszym z nich jest tzw. srebr-
ny ołtarz, który od 1591 do 1945  r. 
zdobił katedralne prezbiterium. Zde-
montowany przed oblężeniem Wro-
cławia nigdy już nie powrócił na swe 
dawne miejsce, a jego liczne elemen-
ty zostały uszkodzone bądź zaginęły. 
Bezcenne dzieło ufundowane przez 
biskupa Andreasa von Jerina, wyko-
nane przez wrocławskich artystów, 
przywrócił do istnienia specjalnie po-
wołany zespół konserwatorów Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu. 
Niezachowane fragmenty zostały od-
tworzone i ołtarz odzyskał swój pier-
wotny wygląd oraz dawno nieogląda-
ny splendor.

Andreas Jerin (1541-1596), jeden 
z  najwybitniejszych wrocławskich 
biskupów, objął funkcję w  okresie 
triumfującego protestantyzmu, co 
postawiło przed nim trudne zada-
nie odbudowy organizacji i  prestiżu 
diecezji. Widocznym znakiem tego 
przedsięwzięcia stać się miał nowy 
okazały ołtarz w  katedrze wrocław-
skiej. Znajomość sztuki włoskiej 
wpłynęła na wrażliwość i  orientację 
biskupa w  kwestiach artystycznych 
oraz świadomość tego, jak ważnym 
narzędziem edukacji i  przekazywa-
nia idei religijnych mogą być sztuki 
plastyczne. Od początku działalności 

Dwa ołtarze  
– srebrne arcydzieła 
z wrocławskiej katedry

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

Katedra wrocławska, naj-
ważniejsza świątynia die-
cezji i  symbol znaczenia 
Kościoła katolickiego na 

Śląsku, przez wieki swego istnie-
nia była obiektem wielu artystycz-
nych inicjatyw i  fundacji ze strony 

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

1 |	Ołtarz	główny	katedry	wrocławskiej	
uzupełniony	elementami	neogotyckimi,	pierwsza	
ćwierć	XX	w.

2 |	Paul	Nitsch	(złotnik),	Bartholomaeus	
Fichtenberger	(malarz),	ołtarz	w	pełnym	
otwarciu,	15911
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kwater malarskich ze scenami z  życia 
św. Jana Chrzciciela, patrona katedry 
wrocławskiej. Drugie i  ostateczne za-
mknięcie pozwala oglądać malarskie 
przedstawienia świętych, Ojców Ko-
ścioła Zachodniego.

Ołtarz nazwany „srebrnym”, 
ufundowany przez biskupa Jerina za 
ogromną sumę 10 tys.  talarów, stał 
się największą ozdobą katedry i jedną 
z  najsłynniejszych atrakcji Wrocła-
wia. W 1620 r. podziwiał go osobiście 
nowo obrany król czeski Fryderyk V, 
a siedemnastowieczne opisy miasta 
wymieniały ołtarz katedry wśród naj-
cenniejszych, przynoszących chlubę 
Wrocławiowi dzieł sztuki.

W czasie wojny trzydziestoletniej, 
w  1632  r., Wyspę Tumską opano-
wały wojska szwedzkie i  saksońskie, 
które splądrowały i  ograbiły katedrę. 

Zabezpieczono i  uratowano przed 
nimi srebrne rzeźby, które protestanc-
ka rada miasta zgodziła się przyjąć 
na przechowanie, jednak łupem na-
jeźdźców stały się srebrne blachy sta-
nowiące pierwotne tła dla figur. Pod-
czas renowacji w  1650  r. na miejsce 
srebrnych teł wprowadzono barwny 
jedwabny aksamit, który wymienia-
no co kilkadziesiąt lat. Do dziś we 
wnękach skrzydeł ołtarza zachowa-
ła się tkanina o  kolorze bordowym. 
W  1715  r. architekt Johann Bern-
hard Fischer von Erlach zaprojekto-
wał nową mensę ołtarza. Jej wymiana, 
a także odnowienie obrazów Fichten-
bergera i  pozłocenie ram pociągnęły 
za sobą konieczność powtórnej kon-
sekracji, dokonanej przez sufragana 
Eliasa Daniela Sommerfelda w 1739 r. 
Kolejne konserwacje następowały 

na Śląsku biskup angażował miejsco-
wych artystów w  prace na rzecz Ko-
ścioła katolickiego. Byli nimi twór-
cy ołtarza: malarz Bartholomaeus 
Fichtenberger (około 1530-1592) 
i  złotnik Paul Nitsch (1548-1609). 
Ukończone w 1591 r. dzieło stało się 
jednym z  najwybitniejszych przykła-
dów sztuki okresu manieryzmu na 
Śląsku. Ołtarz skrzydłowy, mający 
gotycką jeszcze formę tzw. pentapty-
ku, składa się z szafy centralnej i czte-
rech zamykających ją skrzydeł. Całość 
uzyskała wymiary 376 cm szerokości 
i 301,5 cm wysokości. Główne otwar-
cie ukazuje scenę Ukrzyżowania i  fi-
gury postaci świętych, wykonane ze 
złoconego srebra na srebrnych tłach, 
w  otoczeniu ornamentów i  dekora-
cji. Po pierwszym zamknięciu skrzy-
deł bocznych ołtarz prezentuje osiem 
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jego odtworzenia, a ewentualne za-
biegi w  tym kierunku uniemożliwiło 
pochopne przekazanie skrzydeł ma-
lowanych, pozbawionych figur srebr-
nych, do kościoła pokolegiackiego św. 
Stanisława w Szamotułach. Zachowa-
ne rzeźby i ornamenty przechowywa-
ne były odtąd w skarbcu katedralnym 
i  w  kolegiacie św. Krzyża. Skrzydła 
wróciły ostatecznie do Wrocławia 
w  1966  r. na wystawę malarstwa ślą-
skiego w  Muzeum Narodowym, po 
czym trafiły do zbiorów Muzeum Ar-
chidiecezjalnego. W prezbiterium ka-
tedry zainstalowany został w  1952  r. 
przekazany przez ówczesne Muzeum 
Śląskie (obecnie Muzeum Narodo-
we we Wrocławiu) późnogotycki 

pentaptyk „Zaśnięcie Panny Marii” 
z 1522 r., pochodzący z kościoła Mat-
ki Boskiej w Lubinie.

W 2017  r. wszystkie zachowane 
elementy ołtarza zostały przetrans-
portowane do Muzeum Narodowe-
go we Wrocławiu, gdzie ten najcen-
niejszy zabytek katedry miał stać się 
głównym eksponatem na wystawie 
„Skarbiec. Złotnictwo archikate-
dry wrocławskiej”. Elementy scalono 
i zaprezentowano na wystawie w  for-
mie wizualizującej kompletny ołtarz 
w  jego naturalnych wymiarach. Był 
to pierwszy taki pokaz od ponad sie-
demdziesięciu lat.

11 stycznia 2018  r. metropolita 
wrocławski arcybiskup Józef Kupny 

w latach 1817 i 1857. Ołtarz uzyskał 
wówczas zwieńczenie neogotyckie 
oraz utrzymane w  tym samym stylu 
obramowanie. W 1934 r. przeprowa-
dzono ostatnią przed wybuchem woj-
ny kompleksową konserwację ołtarza.

Prawdziwa katastrofa spotkała oł-
tarz pod koniec drugiej wojny świato-
wej. Przygotowując katedrę do zagro-
żenia związanego z oblężeniem Wro-
cławia, ołtarz główny zdemontowano, 
a srebrne figury i skrzydła z obrazami 
zabezpieczono. Pozostała w  prezbite-
rium szafa ołtarzowa spłonęła podczas 
pożaru katedry po bombardowaniu 
w Poniedziałek Wielkanocny 1945 r. 
Wobec zniszczenia szafy centralnej 
i  predelli ołtarza nie podjęto próby 

3
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Małgorzaty Slawiczek-Altman. Figu-
ry ołtarzowe zostały rozmontowane 
i  oczyszczone, zamocowano także 
ich osobno przechowywane części. 
Metalowe ornamenty zdobiące wnę-
ki skrzydeł ołtarzowych zachowały 
się tylko fragmentarycznie w  postaci 
uszkodzonych i  połamanych elemen-
tów. Ich uszkodzenia były zapewne 
skutkiem pospiesznego demontażu 
w  warunkach wojennych. Koniecz-
na okazała się rekonstrukcja i  połą-
czenie luźnych fragmentów, w  czym 
pomogły istotnie archiwalne zdjęcia 
pentaptyku. Przy pracach konserwa-
torskich zrewidowano przypuszcze-
nia dotyczące użytych technik. Kor-
pusy rzeźb wykonane są z  łączonych 

drutem i  lutowaniem sekcji, powsta-
łych jako osobne odlewy ze srebra 
o  grubości ścianek od 3 do 5 mm, 
powierzchniowo cyzelowane i  złoco-
ne. Odlewami są też mniejsze frag-
menty, takie jak dłonie postaci. Inne 
elementy powstały metodą repuso-
wania w  blasze srebrnej. Odkryciem 
były nieznane wcześniej znaki i napisy 
umieszczone w  miejscach niewidocz-
nych po montażu. Niektóre z  nich, 
wraz z  wprawkami rytowniczymi, 
mogły powstać jeszcze w  warsztacie 
Paula Nitscha, inne są świadectwem 
wykonywanych w  późniejszych cza-
sach napraw i renowacji.

Zespół konserwatorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu zrekon-
struował wykonaną z drewna dębowe-
go centralną szafę ołtarza, opierając się 
na dokumentacji fotograficznej i  wy-
miarach elementów zachowanych. Po-
wstały także żelazne zawiasy utrzymu-
jące ciężar skrzydeł ołtarzowych. Sza-
fę pozłocono i  pokryto aksamitem. 
Umieszczono w  niej elementy sceny 
Ukrzyżowania, odtwarzając krzyż 
i ponad sto elementów srebrnej deko-
racji: główki anielskie, ażurowe orna-
menty, gwiazdy i rozety. Odtworzono 
także tablicę upamiętniającą fundację 
biskupa Andreasa Jerina. W  ten spo-
sób słynny „srebrny ołtarz” odzyskał 
po siedemdziesięciu czterech latach 
swój dawny kształt. Rekonstrukcja oł-
tarza jest jednym z najambitniejszych 
przedsięwzięć w zakresie konserwacji 
zabytków w Polsce.

W XVII w., zgodnie ze zmieniają-
cymi się stylami w sztuce, zamówiono 
w  Augsburgu, wówczas najważniej-
szym w Europie centrum sztuki złot-
niczej, kolejne niezwykłe dzieła, które 
stworzyły z  czasem kompletny „gar-
nitur ołtarzowy” – zespół zabytków 
złotniczych. 

Powstałe w  okresie od pierwszej 
ćwierci XVII do pierwszej ćwier-
ci XVIII  w. w  Augsburgu elementy 
aranżacji ołtarzowej powtarzają iko-
nograficzne wątki ołtarza głównego 
fundacji Andreasa Jerina, ale nie wy-
dają się współgrać zarówno stylowo, 
jak i  aranżacyjnie ze słynnym manie-
rystycznym dziełem wrocławskich 
artystów. Wiadomo, że nowy ołtarz 

i prezydent Wrocławia Rafał Dutkie-
wicz wraz z  ks.  kanonikiem Pawłem 
Cembrowiczem, proboszczem para-
fii katedralnej, oraz dr. hab. Piotrem 
Oszczanowskim, dyrektorem Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu, 
podpisali list intencyjny w  sprawie 
rekonstrukcji ołtarza głównego ka-
tedry wrocławskiej. Deklaracja zna-
lazła wyraz także w  wyasygnowaniu 
przez miasto Wrocław oraz Fundację 
KGHM Polska Miedź kwot, które 
pokryły koszty związane z tym histo-
rycznym przedsięwzięciem.

Pierwsze po drugiej wojnie świa-
towej prace konserwatorskie wyko-
nała muzealna pracownia konser-
wacji zabytków pod kierownictwem 

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

3 |	Pierwsze	
zamknięcie	
ołtarza

4 |	Drugie	
zamknięcie	
ołtarza

...........................
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dawny ołtarz, czy nawet być włączone 
w nową konstrukcję, stały się w rezul-
tacie samoistnym zespołem, z którego 
w  różnych aranżacjach korzystano aż 
po czasy współczesne.

Niedawne ustalenie znaków złot-
niczych na dwóch srebrnych figurach 
patronów katedry, św. Jana Chrzcicie-
la i  św. Wincentego, każe uznać je za 
jedne z wcześniejszych dzieł augsbur-
skich związanych z wystrojem prezbi-
terium. Obie są dziełem Hansa Jakoba 
I Baira (ur. w  1564, mistrz od 1603, 
zm. 1628) i noszą znaki miejskie bite 
w  latach 1610-1615 (św. Wincenty) 
i 1620-1625 (św. Jan Chrzciciel). Mu-
siały zapewne powstać w  pierwszej 

ćwierci XVII w., choć do katedry tra-
fiły być może znacznie później.

Na przełomie wieków powsta-
ło także srebrne antependium. Jego 
twórca Abraham II Drentwett (ur. 
w  1647, mistrz od ok. 1675, zm. 
w  1729) znany był także z  prac dla 
braci wrocławskiego biskupa: elek-
tora Palatynatu Johanna Wilhelma 
i Ludwiga Antona, wielkiego mistrza 
zakonu niemieckiego. Niedługo póź-
niej w Augsburgu powstał najbardziej 
okazały element aranżacji ołtarzowej, 
srebrne tabernakulum o wielkich roz-
miarach (267 x 142 cm), architekto-
niczna, strefowa konstrukcja, zwień-
czona glorią i  baldachimem. Taber-
nakulum dostarczono do katedry 
w 1723 r., a mistrzowskie znaki złot-
nicze wskazują jako autora dzieła Jo-
sepha Wolfganga Fesenmayra, mistrza 
zmarłego w 1721 r.

Z warsztatu Fesenmayra pochodzi 
także kolejna para figur ołtarzowych 
przedstawiających św. Jana Ewange-
listę i  św. Jadwigę. Wyrazisty kontra-
post, modelunek bogatych szat, dra-
matyzm gestów różnią je bardzo od 
wcześniejszej pary srebrnych rzeźb 
ołtarzowych: św. Jana Chrzciciela i św. 
Wincentego, przedstawionych powy-
żej. Dzieła Fesenmayra należą do naj-
wspanialszych realizacji rzeźbiarskich 
w katedrze.

Wśród zabytków augsburskiego 
pochodzenia wyróżnia się także srebr-
na tablica kanonów z czwartej ćwier-
ci XVII  w. autorstwa Hansa Jakoba 
Maira (działającego w  latach 1664- 
-1719), złotnika specjalizującego 

katedralny zamierzał stworzyć archi-
tekt kaplicy elektorskiej Johann Bern-
hard Fischer von Erlach. Zachowany 
augsburski komplet ołtarzowy można 
więc uznać za zwiastun zamiaru zastą-
pienia w  pierwszej połowie XVIII  w. 
ołtarza w  prezbiterium nowym baro-
kowym już dziełem, które choć plano-
wane, nigdy nie powstało. Odnowie-
nie i  ponowna konsekracja dawnego 
ołtarza w  1739  r. przypieczętowały 
jego obecność w  katedrze przez ko-
lejne dwa wieki. Wielokrotnie „aktu-
alizowany” w  duchu zmieniających 
się tendencji w sztuce przetrwać miał 
przez ponad 350 lat. Augsburskie 
dzieła, które miały zastąpić czasowo 
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wraz z  przedstawieniami świętych 
w  plakietach tworzących obramo-
wanie. Elementem ołtarzowego wy-
stroju powstałego w  Augsburgu jest 
wreszcie komplet srebrnych świecz-
ników zamówionych u  jednego 

z  wybitniejszych złotników augsbur-
skich swego czasu, pochodzącego 
z Tyrolu Franza Thaddäusa Langa (ur. 
w 1693, mistrz od 1719, zm. w 1773).

Jacek Witecki

się w  technice reliefowego repu-
su. Tablica wrocławska jest jednym 
z  jego najciekawszych dzieł, zwra-
ca uwagę zwłaszcza pełną dynami-
ki i  wyrazu kompozycją scen Ostat-
niej Wieczerzy i  Ukrzyżowania, 

Ważnym	wydarzeniem	w	powojennej	historii	wrocławskiego	muzealnictwa	
była	czynna	w	2018	r.	w	Muzeum	Narodowym	we	Wrocławiu	wystawa	

„Migracje.	Sztuka	późnogotycka	na	Śląsku”,	przedstawiająca	dzieła	malar-
stwa,	rzeźby	i	złotnictwa	powstałe	na	terenie	Śląska	oraz	na	potrzeby	śląskich	
zleceniodawców	w	 innych	ośrodkach	europejskich	w	 latach	
1440-1520.	Tytuł	ekspozycji	odnosił	się	do	zjawiska,	które	
zadecydowało	o	specyfice	śląskich	miast	(zwłaszcza	Wrocła-
wia),	i	charakterze	tutejszej	produkcji	artystycznej.	Migran-
tami	byli	artyści,	którzy	pozostawili	po	sobie	najwybitniejsze	
dzieła,	stanowiące	dzisiaj	ozdobę	wielu	kolekcji	polskich	oraz	
zagranicznych.

W	katalogu	towarzyszącym	wystawie	zamieszczono	osiem	
esejów	autorstwa	znawców	tematu.	Grzegorz	Myśliwski	przed-
stawia	Śląsk	jako	cel	i	etap	migracji	kupców	i	przedsiębiorców	
w	 średniowieczu,	 Halina	 Manikowska	 opisuje	 uczestnictwo	
pielgrzymów	w	transferze	kultury	i	ich	wpływ	na	kierunki	jej	
rozwoju	na	przełomie	średniowiecza	oraz	epoki	nowożytnej.	
Agnieszka	Patała	z	kolei	analizuje	warsztat	twórców,	działają-

cych	na	terenie	Śląska:	Wilhelma	Kalteysena	von	Oche	(znanego	też	jako	Mistrz	
Ołtarza	św.	Barbary),	Mistrza	Lat	1486-1487,	Mistrza	Poliptyku	z	Gościszowic	
i	 Hansa	 Pleydenwurffa.	 Dokonaniami	 pochodzącego	 ze	 Szwabii	 rzeźbiarza	
i	 malarza	 Jakoba	 Beinharta	 zajmuje	 się	 natomiast	 Romuald	 Kaczmarek.	 Jan	

Gromadzki	opisuje	 śląskie	malarstwo	miniaturowe	od	około	
1440	r.	do	końca	epoki	gotyku,	Peter	Knüvener	dzieła	i	wpływ	
sztuki	śląskiej	na	Łużycach	i	w	Brandenburgii	w	późnym	śre-
dniowieczu,	a	Krzysztof	Chmielewski	−	technikę	tablicowego	
malarstwa	śląskiego	w	okresie	późnego	gotyku.	

Katalog	 przedstawionych	 na	 wystawie	 prac	 ma	 układ	
problemowy.	Wybrane	obiekty	zebrane	zostały	w	grupy	i	ze-
społy,	zbudowane	wokół	jednego	dzieła,	jednego	twórcy	lub	
zagadnienia.	 Ponieważ	 uwzględniono	 najnowsze	 ustalenia	
badaczy,	dla	wybranych	dzieł	opracowano	osobne	noty	ka-
talogowe.	 Każda	 nota	 zawiera	 ustalenia	 atrybucyjne,	 czas	
powstania,	 technikę	wykonania,	wymiary	 (w	wypadku	ob-
razów	 z	 uwzględnieniem	 ram),	 właściciela,	 proweniencję,	
bibliografię.	

Spotkanie z książką

SZTUKA	PÓŹNOGOTYCKA	NA	ŚLĄSKU

Wystawę	 „Dwa	 ołtarze.	 Srebrne	 arcydzieła	 z	 wrocławskiej	 katedry”	 można	 zwiedzać	 w	 siedzibie	 głównej	 Muzeum	 Narodowego	
we	Wrocławiu	(pl.	Powstańców	Warszawy	5)	od	30	kwietnia	do	25	sierpnia	2019	r.

5 |	Abraham	
II	Drentwett,	
antependium,	około	
1699-1703

6 | 7 |	Joseph	
Wolfgang	Fesenmayr	
(warsztat?),	figura	
św.	Jadwigi,	około	
1721-1723	(6)	
i	tabernakulum,	 
1721-1723	(7)

8 | Franz	Thaddäus	
Lang,	jeden	z	sześciu	
świeczników	
ołtarzowych,	 
1731-1733

9 | Hans	Jakob	Mair,	
tablica	kanonów,	
czwarta	ćwierć	
XVII	w.

(zdjęcia: 1, 5-9 – 
Arkadiusz Podstawka)
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współpraca ze Stowarzyszeniem Pułku 
AK „Baszta” nieustannie się rozwija. 
Jego członkowie do dzisiaj zajmują ho-
norowe miejsca w czasie ważnych uro-
czystości uczelnianych. Studenci, a tak-
że odwiedzający Uczelnię Łazarskiego 
uczniowie mają niepowtarzalną oka-
zję wysłuchania bezpośrednich relacji 
z okresu powstania warszawskiego.

Posiadane przez Uczelnię Łazar-
skiego zbiory zostały wyeksponowane 
w dwóch miejscach kampusu na war-
szawskim Mokotowie. Tablice edu-
kacyjne, w  które została wyposażona 
część Izby znajdująca się między sek-
torami A  i B na  pierwszym  piętrze, 
zostały przygotowane we współpracy 
z Muzeum Powstania Warszawskiego 

Izba Pamięci  
w Uczelni Łazarskiego

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

Początki zgrupowania Ar-
mii Krajowej „Baszta” sięga-
ją 1939 r., kiedy to w harcer-
skich kręgach na Żoliborzu 

zawiązany został przez harcmistrza 
Ludwika Bergera oddział konspira-
cyjny. Stale rozwijający się batalion 
wraz z  innymi oddziałami AK szyb-
ko przekształcił się w  Pułk „Baszta”, 
a jego głównym zadaniem było zdoby-
wanie broni oraz innego sprzętu woj-
skowego na potrzeby akcji zbrojnych. 
Na początku 1942  r. „Baszta” weszła 
w  struktury AK, a podczas powsta-
nia warszawskiego w  1944  r. wzięła 
udział w  walkach przede wszystkim 
na Mokotowie.

W 1997 r. Ryszard Łazarski (1926- 
-2000), który walczył niegdyś w  tym 
oddziale, zapoczątkował utworzenie 
Izby Pamięci Pułku Armii Krajowej 
„Baszta” w  warszawskiej Prywatnej 
Wyższej Szkole Handlowej (dzisiaj: 
Uczelnia Łazarskiego), której był za-
łożycielem. Ideami, które przyświeca-
ły jego działaniom, były: przybliżenie 
studentom edukującym się w dziedzi-
nie handlowości i  okolicznym miesz-
kańcom historii czasów drugiej wojny 
światowej, pielęgnowanie wspomnień 
o  bohaterskich czynach warszawia-
ków w okupowanej stolicy, ale przede 
wszystkim zachowanie pamięci o po-
wstaniu warszawskim i  żołnierzach 
Pułku AK „Baszta”. Wybór miejsca, 
gdzie powstała placówka edukacyj-
na, a wraz z nią Izba Pamięci, nie był 
przypadkowy. Kilkadziesiąt metrów 
od gmachu uczelni (ul. Świeradow-
ska 43) Ryszard Łazarski został cięż-
ko ranny podczas krwawych walk 
powstańczych. 

Od momentu założenia szkoły 
wyższej przez Ryszarda Łazarskiego 1
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dokumentalne. Ważną ich część sta-
nowią wywiady z  powstańcem Eu-
geniuszem Tyrajskim – żołnierzem 
Pułku AK „Baszta”, dawnym kole-
gą Ryszarda Łazarskiego, a obecnym 
wiceprezesem Zarządu Głównego 
Związku Powstańców Warszawskich. 
To niezwykle cenne źródło informa-
cji o  życiu Polaków w  czasie wojny, 
nauczaniu na tajnych kompletach, 
walkach powstańczych, a także nie-
samowite opowieści o  zawiązanych 

przyjaźniach i  prawdziwej miłości. 
Z  kolei film dokumentalny pt. Ślady 
przedstawia historię życia Ryszarda 
Łazarskiego poprzez pokazanie krót-
kich wypowiedzi członków rodziny 
i bliskich mu osób. 

W tej części Izby Pamięci 
w 2018 r. odbyła się uroczystość prze-
kazania sztandaru Pułku AK „Basz-
ta” w obecności żołnierzy tego pułku, 
a także innych mokotowskich oddzia-
łów powstańczych. Warto nadmienić, 
że trzy lata wcześniej władzom uczel-
ni został już przekazany jeden z histo-
rycznych sztandarów Pułku. Obecnie 
więc Izba Pamięci Uczelni Łazarskie-
go sprawuje pieczę nad dwoma sztan-
darami „Baszty”.

Aby poznać poruszające wspo-
mnienia żołnierzy, sanitariuszek czy 
dzieci, które w czasie walk odwagą nie 
ustępowały dorosłym, warto zajrzeć 
do drugiej części Izby, znajdującej się 
na poziomie -1 w sektorze C. Jednym 
ze znajdujących się tu eksponatów jest 
tablica z warszawskiego budynku przy 
Alei Niepodległości, zwanego wów-
czas „Pudełkiem”, który zasłynął jako 
jeden z ważniejszych punktów oporu 
żołnierzy kompanii O-3 Pułku AK 
„Baszta”.

W mieszczących się tuż obok ga-
blotach znajdują się pamiątki z  okre-
su powstania warszawskiego, takie 

oraz Stowarzyszeniem Pamięci Po-
wstania Warszawskiego 1944. Jedna 
z  tablic została poświęcona Ryszar-
dowi Łazarskiemu – upamiętnia jego 
udział w  walkach powstańczych oraz 
zaangażowanie w  powojenny rozwój 
edukacji. Pozostałe tablice przypomi-
nają o  najważniejszych wydarzeniach 
drugiej wojny światowej i  powstania 
warszawskiego. Ze względu na dużą 
liczbę zagranicznych studentów tek-
sty zostały przygotowane również 
w  języku angielskim, tak aby każdy 
mógł poszerzyć wiedzę o   tym waż-
nym momencie dziejów Polski oraz 
historii samej uczelni. Tło tablic sta-
nowią autentyczne zdjęcia z  czasów 
drugiej wojny światowej. Ściany po-
krywa mural o  tematyce powstań-
czej, zajmujący powierzchnię 35 m2. 
Malowidło jest monochromatyczne, 
w  skali kolorów od białego, poprzez 
szarości, aż do czerni – imituje starą 
fotografię. Autorem muralu jest arty-
sta-malarz Ariel Kula.

Miejsce wyposażono także w  ta-
blet, dzięki któremu można obejrzeć 
multimedialną galerię zdjęć oraz filmy 

1 | 2 |	Tablice	edukacyjne	i	fragmenty	muralu	
w	Izbie	Pamięci	na	pierwszym	piętrze	między	
sektorami	A	i	B

3 |	Izba	Pamięci	na	poziomie	-1	w	sektorze	C

..............................................................................
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z  literaturą.  Kilka tomów książki 
Mokotów Walczy 1944 Eugeniusza 
„Kotwy” Ajewskiego stanowi boga-
ty zbiór reportażowej dokumentacji 
dotyczącej powstania warszawskiego, 
w  szczególności walk na Mokotowie. 
Tutaj znajduje się także jedyna mate-
rialna pamiątka, która zachowała się 
po Ludwiku Bergerze, współtwór-
cy oddziału konspiracyjnego, prze-
kształconego następnie w  Pułk AK 
„Baszta”. Jest to egzemplarz książki 
Stefana Żeromskiego Róża (wydanej 

pod pseudonimem Józef Katerla), 
przekazany Izbie Pamięci przez syna 
powstańca – Marka Bergera. Właśnie 
z tego egzemplarza w żoliborskiej ko-
tłowni podczas powstania warszaw-
skiego został odczytany młodzieży 
związanej z oddziałem „Fabryka” ob-
szerny fragment tekstu.

Na poziomie -1 znajduje się także 
sala multimedialna, która umożliwia 
organizowanie projekcji filmów hi-
storycznych, m.in. dla klas szkolnych. 
Ponadto przy tablicy pamiątkowej 
w  sektorze D umiejscowiona została 
tabliczka z  kodem QR, umożliwiają-
ca poznanie biogramu Ryszarda Ła-
zarskiego. Pomysłodawcą akcji upa-
miętniania Armii Krajowej i  jej żoł-
nierzy z wykorzystaniem kodów QR, 
umieszczanych przy obeliskach, po-
mnikach, płytach pamiątkowych, jest 
Światowy Związek Żołnierzy AK.

Uczelnia Łazarskiego jako jedna 
z niewielu niepublicznych szkół wyż-
szych znalazła się w gronie ponad 60 
uczelni, których jednostki muzeal-
ne wpisane są do Katalogu muzeów 
uczelnianych (zob. omówienie katalo-
gu, „Spotkania z  Zabytkami”, nr 7-8, 
2018, s. 50).

Milena Walczyk

jak opaska czy czapka powstańcza. 
Pod opiekę Uczelni Łazarskiego prze-
kazano także liczne ordery, medale, 
odznaczenia oraz dyplomy, którymi 
uhonorowano Pułk AK „Baszta”. Biu-
letyny informacyjne z  lat czterdzie-
stych XX  w. umożliwiają dokładne 
odtworzenie wezwań, komunikatów, 
a także wiadomości radiowych. Na 
uwagę zasługują także liczne doku-
menty, w tym legitymacje żołnierzy.

Odwiedzając Izbę Pamięci, war-
to także zajrzeć do biblioteczki 

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

Wystawa	pt.	„Oblicza	Polski	–	oblicza	Polaków”	czynna	w	Pałacu	Prezy-
denckim	w	Warszawie,	przygotowana	przez	Muzeum	Narodowe	w	Krako-

wie	z	okazji	stulecia	odzyskania	niepodległości	przez	Polskę,	ukazuje	portre-
towe	wyobrażenia	Polaków,	począwszy	od	okresu	Pierwszej	Rzeczypospolitej,	
przez	czas	zaborów,	do	współczesności.	Towarzyszy	jej	katalog	opracowany	
przez	 kuratorki	 ekspozycji	 Paulinę	 Chełmecką	 i	 Natalię	 Koziarę.	 Pierwszą	
część	 publikacji	 otwiera	 przedmowa	 Prezydenta	 RP	 Andrzeja	 Dudy	 i	 wstęp	
dyrektora	MNK	Andrzeja	Betleja.	Obszerny	esej	autorstwa	kuratorek	wystawy,	
zatytułowany	O polskości słów kilka,	wprowadza	w	tematykę	
wystawy	 i	 przedstawia	 jej	 historyczno-artystyczne	 tło.	 Jak	
piszą	autorki,	wystawa	„stanowi próbę odpowiedzi na […] 
potrzebę przypomnienia dziejów kształtowania się polskiego 
społeczeństwa i jego tradycji, zredefiniowania pojęcia samej 
polskości”.

Przedstawione	w	drugiej	części	publikacji	obrazy	(pocho-
dzące	ze	zbiorów	Muzeum	Narodowego	w	Krakowie	i	Kolekcji	
Książąt	 Czartoryskich)	 zgrupowane	 zostały	 w	 poszczegól-
nych	 salach	 reprezentacyjnego	wnętrza	 i	 od	 tych	 pomiesz-
czeń	nazwę	wzięły	rozdziały.	W	przestrzeniach	Antyszambra,	
Korytarza	przed	Gabinetem	Prezydenta	RP,	Sali	Kolumnowej,	

Sali	Obrazowej,	Małej	Sieni	zgromadzono	dzieła	malarzy	bardziej	i	mniej	zna-
nych	 (m.in.	Wojciecha	Kossaka,	Wlastimila	Hofmana,	Romana	Kramsztyka,	
Jacka	Malczewskiego,	Zbigniewa	Pronaszki,	Kazimierza	Mireckiego,	Kazimie-
rza	 Markiewicza,	 Małgorzaty	 Łady-Maciągowej,	Wiesława	 Szamborskiego).	
Każdy	obraz	stanowi	osobną	opowieść	zarówno	o	Polakach	sławnych	(Jan	III	
Sobieski,	Józef	Piłsudski,	Łukasz	Opaliński,	Feliks	Jasieński,	Helena	Modrze-
jewska),	jak	i	zwykłych	mieszkańcach,	przedstawicielach	lokalnej	–	miejskiej	
i	wiejskiej	kultury	(kowal,	śmieciarze,	modlące	się	kobiety,	jarmarczne	prze-

kupki,	grajkowie).	
Prezentowanym	w	katalogu	obrazom	towarzyszą	obszerne	

opisy	przedstawianych	scen	z	interpretacją	i	komentarzem	hi-
storycznym	oraz	krótkie	informacje	o	autorach	dzieł.	Na	koń-
cu	 katalogu	 zamieszczono	 noty	 biograficzne	 malarzy	 i	 spis	
obrazów,	 w	 którym	 znajdują	 się	 	 podstawowe	 dane:	 autor,	
tytuł,	 technika,	 datowanie,	 wymiary,	 sygnatury,	 właściciel,	
numer	inwentarza.

Wystawę	„Oblicza	Polski	–	oblicza	Polaków”	zobaczą	wszy-
scy	 goście	 Pałacu	 Prezydenckiego,	 zarówno	 głowy	 państw	
i	 dostojnicy,	 jak	 też	 wycieczki	 oraz	 turyści	 goszczący	 tam	
podczas	dni	otwartych.	

Spotkanie z książką

WYSTAWA	W	PAŁACU	PREZYDENCKIM

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

4 |	Dokumenty	
z	czasów	
drugiej	wojny	
światowej

(zdjęcia: 
Magdalena 
Mieczkowska)

.........................
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W muzeum bardzo waż-
ne jest dzieło, eks-
pozycja, historia, ale 
równie ważne są po-

trzeby zwiedzających – musimy je 
znać i powinny one stanowić istotny 
punkt przy planowaniu ekspozycji. 
Jeśli nie znajdziemy kontaktu z  wi-
dzem, nie będziemy potrafili zainte-
resować go tematem, o którym opo-
wiadamy. Analiza potrzeb, koncep-
cja uwzględniająca wyniki tej analizy, 
praca interdyscyplinarnego zespołu, 
przemyślane wykorzystanie techno-
logii wnoszą do muzeów nowy po-
tencjał do budowania relacji ze zwie-
dzającymi. Wzmacniają też proces 
edukacji.

Muzeum Powstania Warszaw-
skiego pełne jest eksponatów pod-
kreślających heroizm oraz tragizm 
losów powstańców. Taka forma nar-
racji oraz rozbudowana warstwa 
tekstowa, którą wypełnione jest to 
muzeum, stworzyła potrzebę wyko-
nania interaktywnej, opartej na wi-
zualizacji danych mapy, pomagającej 
zrozumieć czasoprzestrzeń wydarzeń 
powstańczych.

Korzystając z  metod stosowanych 
w rozwiązaniach UXowych przy two-
rzeniu produktów i  usług cyfrowych, 
przeprowadzono w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego analizę, mającą 
na celu zbadanie doświadczeń osób 
zwiedzających tę instytucję. Grupa 
fokusowa, w skład której weszli m.in. 
cudzoziemcy nieznający historii War-
szawy, obejrzała ekspozycję i opowie-
działa o swoich wrażeniach. Powstała 

ankieta, której analiza okazała się cie-
kawa i  zaskakująca: pomimo wielu 
materiałów archiwalnych i  bogactwa 

eksponatów dostępnych w  muzeum 
trudno jest widzom dowiedzieć się, 
jak i  gdzie przebiegało powstanie 

Interaktywna mapa 
powstania warszawskiego

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

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

1 | 2 |	Interaktywna	mapa	powstania	
warszawskiego
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warszawskie oraz jakie strony brały 
w  nim udział. Ankietowanym trud-
no też było zrozumieć przyjęte tam 
nazewnictwo – np. wykorzystywane 
często w  narracji ekspozycji nazwy 
warszawskich dzielnic (Śródmieście, 
Mokotów, Żoliborz, etc.).

Uzupełnieniem tej luki stało się 
multimedialno-przestrzenne rozwią-
zanie – interaktywna mapa powstania 
warszawskiego „Topografia 1944”. In-
stalacja w  wizualny i  czytelny sposób 
odpowiada widzowi na podstawowe 
pytania: jak, gdzie, kiedy i kto?

Połączenie trójwymiarowej mapy, 
atrakcyjnej animacji, interaktywnego 
i  angażującego zwiedzających panelu 
sterowania czasem pozwoliło zbudo-
wać instalację ułatwiającą zrozumie-
nie muzealnej narracji. Kluczowe fak-
ty historyczne zostały przedstawione 
w  wizualnej formie, tak żeby taktyka 
walk powstańczych stała się czytelna 
bez dodatkowego opisu. Forma du-
żego mebla / makiety 3D została za-
projektowana z myślą o pojedynczych 
zwiedzających, ale również o grupach 
wycieczkowych (makietę można oglą-
dać w  kilkunastoosobowym zespole). 
Konstrukcja uzupełniona jest pane-
lem sterowania czasem, dzięki czemu 
widz może przeanalizować zdarzenia 
w  odpowiednim dla siebie tempie, 
cofnąć się do określonych momentów 
historycznych i  lepiej zrozumieć ich 
przebieg.

Pod względem merytorycznym 
interaktywna mapa powstania war-
szawskiego „Topografia 1944” opra-
cowana została przez pracowników 
Działu Historycznego Muzeum Po-
wstania Warszawskiego: Katarzynę 
Utracką, Rafała Brodackiego i  dr. 
Andrzeja Zawistowskiego we współ-
pracy z Anną Grzechnik (kuratorem 
ekspozycji). Za analizę potrzeb zwie-
dzających, koncepcję oraz realizację 
instalacji odpowiedzialna jest firma 
Superskrypt –  agencja designu inte-
raktywnego zajmująca się m.in. opra-
cowywaniem autorskich rozwiązań 
cyfrowych, multimediów i  wystaw 
wspierających edukację oraz komu-
nikację w muzeach.

Magdalena Dobruk

mieści się w  budynku, wzniesionym 
w  1813  r. według projektu wybit-
nego architekta Sir Johna Soane’a 
(1753-1837). Gmach ten jest uzna-
wany za archetyp galerii malarstwa. 
W 1998 r. zbiory muzeum liczyły 656 
sztuk. Wśród znakomitych dzieł sztu-
ki znajdują się znane obrazy, takie jak: 
„Dziewczyna w  oknie” Rembrandta, 
„Wenus, Mars i Kupidyn” Petera Pau-
la Rubensa, „Triumf Dawida” Nico-
lasa Poussina czy „Święty Jan Chrzci-
ciel” Guida Reniego. Jednym z  naj-
bardziej znanych dzieł jest „Portret 
młodzieńca” pędzla Petera Lely’a. Ko-
lekcja zawdzięcza swoją sławę głów-
nie obrazom mistrzów szkół holen-
derskiej, flamandzkiej i francuskiej. Są 
tu dzieła Antona van Dycka, Davida 

Będąc w Londynie, warto wy-
brać się do Dulwich, jedne-
go z ładniejszych przedmieść 
na południu, gdzie znajduje 

się Dulwich Picture Gallery, z bardzo 
cenną kolekcją malarstwa europej-
skiego. Jest to najstarsza galeria sztu-
ki w Anglii, udostępniona publiczno-
ści w 1817 r., a więc starsza od słynnej 
londyńskiej National Gallery. Począt-
ki kolekcji dzieł sztuki w Dulwich się-
gają XVII w., kiedy to w 1619 r. wła-
ściciel ziemski, aktor i  przedsiębiorca 
Edward Alleyn (1566-1626) założył 
Alleyn’s College of God’s Gift (szko-
łę i przytułek dla ubogich chłopców) 
i  podarował mu swój zbiór trzydzie-
stu kilku obrazów. Dulwich Pictu-
re Gallery na College Road Museum 

Polskie ślady 
w Londynie 
− Dulwich
.........................................................................................................................................
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handlu sztuką stał się Londyn, tu na-
pływały dzieła z  kontynentu, w  tym 
z  Francji i  dzisiejszych Włoch, po-
wstały profesjonalne domy aukcyjne 
i antykwariaty. W 1790 r. przybył do 
Londynu młodszy brat polskiego kró-
la, książę Michał Poniatowski (1736- 
-1794), arcybiskup gnieźnieński i pry-
mas Polski. W  stolicy Anglii poznał 
wspomnianego Noela Desenfansa 
i  malarza Petera Francisa Bourgeoisa 
(1753-1811), którzy byli dobrze zna-
ni w artystycznych kręgach Londynu. 
Po powrocie do Polski prymas polecił 
bratu swych dwóch londyńskich zna-
jomych, jako odpowiednich pośred-
ników w kolekcjonowaniu dzieł daw-
nych mistrzów. Co ciekawe, obaj nie 

byli Anglikami z urodzenia, a w dużej 
mierze sztukę traktowali jako środek 
do podniesienia własnej pozycji spo-
łecznej. Byli także, jak to się współ-
cześnie mówi, specjalistami od public 
relations i marketingu.

Desenfans, Francuz z  pochodze-
nia, zaczął handlować obrazami w la-
tach siedemdziesiątych XVIII w., jego 
karierze antykwariusza pomagały licz-
ne znajomości z  wpływowymi oso-
bami, takimi jak: Charles-Alexandre 
de Calonne (1734-1802), minister 
finansów Francji w  czasach Ludwi-
ka XVI i znany kolekcjoner obrazów, 
Jean-Baptista Pierre Lebrun (1748- 
-1813), jeden z  najwybitniejszych 
znawców i handlarzy dzieł sztuki, czy 
też John Philip Kemble (1757-1823), 

znany aktor londyński. Z czasem De-
senfans na handlu dziełami sztuki do-
robił się sporej fortuny. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych XVIII w. jego 
kolekcja obrazów liczyła ponad 330 
dzieł. 

Wychowankiem Desenfansa, a póź-
niej bliskim współpracownikiem był 
wspomniany wcześniej Peter Francis 
Bourgeois, syn Szwajcara i  Angielki. 
Zafascynowany sztuką antykwariusz 
postanowił, że jego podopieczny zo-
stanie sławnym malarzem. Wysłał go 
więc na naukę do Philipa Jamesa de 
Loutherbourga (1740-1812), utalen-
towanego artysty francuskiego, za-
mieszkałego także w  Londynie. Nie-
zbyt utalentowany ulubieniec Desen-

fansa, dzięki jego pomocy w  1788  r. 
został członkiem stowarzyszonym 
Royal Academy (Akademii Królew-
skiej), a pięć lat później otrzymał peł-
ne członkostwo. Jego obrazy kupowa-
ła rodzina królewska, słynny malarz 
Joshua Reynolds i architekt John So-
ane, a także wybitni kolekcjonerzy. 

Desenfans i  Bourgeois przywią-
zywali ogromną wagę do kontaktów 
towarzyskich i za wszelką cenę starali 
się rozszerzyć krąg swych przyjaciół. 
Zatem znajomość z  prymasem Pol-
ski, Michałem Poniatowskim, była 
dla nich niebagatelna. Desenfans na-
bywał dla niego dzieła sztuki i przed-
mioty rzemiosła artystycznego, prze-
znaczone do wyposażenia przebudo-
wywanego pałacu prymasowskiego 

Teniersa, Jacoba van Ruisdaela i  Me-
inderta Hobbemy. Jest też duży zbiór 
pejzaży italianizujących, malowanych 
przez m.in. Aelberta Cuypa, Philipsa 
Wouwermana. Szkołę francuską re-
prezentują wysoko cenieni w  końcu 
XVIII  w. malarze: Nicolas Poussin 
i Claude Lorrain.

Co ciekawe, początki tej galerii są 
nierozerwalnie związane z  kolekcją 
malarstwa, która była gromadzona 
przez antykwariusza i  kolekcjonera 
Noela Desenfansa (1744-1807) na 
zamówienie króla polskiego Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego (1732- 
-1798). Ten władca, budzący do dziś 
wśród historyków kontrowersje, był 
wielkim miłośnikiem, znawcą i  me-

cenasem sztuki. Zgromadził zbiory 
szacowane w 1795 r. na ponad 2 200 
obrazów i 30 tys. rycin. Kolekcja ob-
fitowała w  prace najwybitniejszych 
twórców malarstwa europejskiego, 
w  tym Rembrandta, Rubensa i  van 
Dycka. W  kolekcjonowaniu dzieł 
sztuki pomagali mu agenci, działają-
cy w  jego imieniu w  większości naj-
ważniejszych miast europejskich, 
w  Paryżu, Rzymie, Neapolu, Genui, 
Florencji i  innych. W wielu przypad-
kach pełnili oni również funkcję dy-
plomatycznych przedstawicieli króla, 
którzy często od wynagrodzenia pie-
niężnego woleli tytuły i portrety swe-
go mecenasa. 

Pod koniec XVIII  w., w  związku 
z rewolucją francuską światową stolicą 

.........................................................................................................................................
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1 | 2 |	Budynek	Dulwich	
Picture	Gallery	z	lotu	
ptaka	(1)	i	wejście	do	
budynku	(2)	
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w  Warszawie i  do podmiejskiej rezy-
dencji w Jabłonnie. 

Dzięki protekcji prymasa londyń-
ski antykwariusz otrzymał zlecenie od 
Stanisława Augusta Poniatowskiego 
na zgromadzenie dzieł malarstwa eu-
ropejskiego, które przyczyniłoby się do 
stworzenia Galerii Narodowej w War-
szawie. Desenfans przyjął propozycję. 
Tak wspominał to wydarzenie: „To 
było w 1790 r., zaraz po rewolucji fran-
cuskiej, w czasach, gdy emigrująca ary-
stokracja uciekała do Anglii ze swymi 
najcenniejszymi skarbami, przeznacza-
jąc je do sprzedaży; Stanisław August 
zlecił, więc tutaj zakup kolekcji obra-
zów, aby powiększyć zbiór, który już po-
siadał, a z drugiej strony, aby dostarczyć 
artystom w Polsce modeli i wzorów ma-
larstwa, co dla Jego Królewskiej Mości, 
obdarzonego najbardziej wyrafinowa-
nym smakiem w sztukach pięknych, było 
celem samym w sobie, miał, bowiem na 
sercu ich wzrost i rozwój w swoim kra-
ju”. W  latach 1791-1795 Desenfans 
poświęcił się powierzonemu zadaniu 
z  dużym zaangażowaniem. Kilka lat 
później napisał, że zaniechał „han-
dlu” na rzecz bardziej godnego zajęcia 
– kolekcjonowania obrazów dla kró-
la. Brak jest jednak źródeł w  postaci 
chociażby umowy potwierdzającej to 
zlecenie. Antykwariusz nabywał ob-
razy z własnych pieniędzy. Częściową 
rekompensatą za pracę dla Stanisława 
Augusta była nominacja Desenfan-
sa w  1794  r. na stanowisko polskiego 
konsula generalnego w Londynie oraz 
pułkownika Gwardii Narodowej. Po-
mimo to Desenfans, licząc na zyski fi-
nansowe i  przywileje, usilnie zabiegał 
o  podtrzymanie kontaktów z  królem 
polskim i  jego rodziną. W  kręgach, 
w których obracał się, często powoły-
wał się na znajomość ze swoim moż-
nym mecenasem. Zapewne dzięki pro-
tekcji króla podopieczny Desenfansa, 
Bourgeois, otrzymał w  1791  r. nomi-
nację na nadwornego malarza króla 
Polski, a  także szlachectwo, później 
uznane przez króla angielskiego Jerze-
go III. Władca Anglii nominował go 
również na swojego nadwornego ma-
larza krajobrazów.

 Desenfans, tworząc kolek-
cję dla króla Stanisława Augusta 

ciekawe, historyk sztuki, dr Angela 
Sołtys z Zamku Królewskiego w War-
szawie, zidentyfikowała bez wątpliwo-
ści jedynie 25 obrazów z  tej kolekcji 
oraz osiem jako niepewne. Są to m.in.: 
„Żołnierze grający w  kości” Salvato-
ra Rosy, „Święty Sebastian” Guida 
Reniego,   „Powrót Świętej Rodziny 
z  Egiptu” Nicolasa Poussina,   „Ko-
bieta grająca na klawikordzie” Gerri-
ta Dou, „Cuda św. Ignacego Loyoli”, 
„Św. Barbara” i  „Portret Catherine 
Manners, księżnej Buckingham” Pe-
tera Paula Rubensa, „Pejzaż z bydłem 
i  postaciami” Adriaena van de Velde 
oraz „Wnętrze izby z  dwiema posta-
ciami” Adriaena van Ostade.

Dlaczego dzieła zgromadzo-
ne w  Londynie nie dotarły zgod-
nie z  przeznaczeniem do Polski? 
W  1795  r. w  wyniku trzeciego roz-
bioru Rzeczypospolitej, państwo 
polskie przestało istnieć. Stanisław 
August Poniatowski musiał abdyko-
wać i  Desenfans został sam ze zgro-
madzoną kolekcją. Przez jakiś czas 
londyński antykwariusz miał nadzieję, 
że król osiądzie we Włoszech lub jego 
rodzina wykupi obrazy. W  1798  r. 
śmierć Poniatowskiego położyła kres 
tej nadziei. Wtedy też zwrócił się do 
cara Pawła I, który podjął się spła-
cenia długów władcy Polski, z  proś-
bą o zwrot reszty pieniędzy, jakie był 
mu winien były polski ambasador 
Franciszek Bukaty. W  1799  r. napi-
sał ponownie, proponując, by całą 

Poniatowskiego, musiał brać pod 
uwagę gust króla i  jego upodobanie 
do malarstwa Antona van Dycka, Pe-
tera Paula Rubensa, Charlesa Lebru-
na, Nicolasa Poussina i  Rembrandta. 
Kupował dzieła z  najbardziej zna-
nych francuskich arystokratycznych 
kolekcji, wystawionych w  tym czasie 
na sprzedaż w  Londynie, m.in. księ-
cia Orleanu Ludwika Filipa Józefa. 
Stąd pochodzą „Odpoczynek w  cza-
sie polowania” Philipsa Wouwerma-
na oraz „Rzeź niewiniątek” Charlesa 
Lebruna. Cenne malowidła nabywał 
także ze zbiorów Charlesa-Alexan-
dre’a de Calonne’a. W 1795 r. Desen-
fans kupił kilka niezwykle ważnych 

dzieł, przede wszystkim „Triumf Da-
wida” Nicolasa Poussina, „Dziewczy-
nę z  kwiatami” Bartolomé Estebana 
Murilla, „Portret młodego mężczy-
zny” Rembrandta i  „Krajobraz wło-
ski” Claude’a Josepha Verneta. Ko-
lekcja zawierała przykłady twórczości 
wszystkich ważniejszych dawnych mi-
strzów podziwianych w owym czasie; 
współczesna mu sztuka była znacznie 
gorzej reprezentowana. Według in-
formacji zawartych w  dwutomowym 
katalogu opisowym obrazów zaku-
pionych dla Poniatowskiego, który 
wydał Desenfans w 1802 r. w Londy-
nie, pokaźny zbiór cennych obrazów 
liczył 195 malowideł. Część prac zo-
stała jednak zakupiona przed 1791 r., 
część także po trzecim rozbiorze Pol-
ski i  śmierci Stanisława Augusta. Co 

3

|    Spotkania z Zabytkami       5-6  2019           70



nie doceniali angielscy kolekcjonerzy, 
jest też w  Dulwich reprezentowane 
najsłabiej pod względem jakościo-
wym, chociaż nie ilościowym. 

Wraz z  obrazami Bourgeois zapi-
sał Dulwich College znaczącą sumę 
10  tys. funtów, a następnie dodatkowo 
2  tys. funtów na wzniesienie nowej ga-
lerii. Wyraził życzenie, aby nową gale-
rię oraz mauzoleum fundatorów zapro-
jektował Sir John Soane. W owym cza-
sie był to najbardziej znany architekt 
brytyjski. Pełnił kilka prestiżowych 
funkcji, m.in. kierował przebudową 
Bank of England. Zaprojektował także 
wiele budynków użyteczności publicz-
nej, jak również prywatnych, w  tym 
własny dom przy Lincoln’s Inn Fields 
w Londynie. Zarówno Soane, jak i Bo-
urgeois uważali, że założenie własnego 
muzeum jest najstosowniejszym sposo-
bem upamiętnienia człowieka, który 
swe życie poświęcił sztuce. Wydaje się, 
że Bourgeois nie mógł wybrać lepszego 
architekta do zaprojektowania galerii 
i grobowca. Soane stworzył przestron-
ny budynek, którego surowość łączy 
się z  poszukiwaniem przez architekta 
prostoty, wbrew panującej wówczas 
modzie klasycystycznej. Pomieszcze-
nia oświetlone są naturalnym światłem 
z  góry. W  budynku zbudował także 
mauzoleum na sarkofagi fundatorów 
galerii, małżeństwa Desenfans i Franci-
sa Bourgeoisa. Jest ono wzorowane na 
katakumbach aleksandryjskich, a wnę-
trze doświetla światło wpadające przez 
kolorowe szyby. 

W 1814  r. do Dulwich przewie-
ziono dzieła sztuki, a trzy lata później 
kolekcja została na stałe udostępniona 
publiczności. Do połowy XIX  w. ga-
leria obrazów Dulwich College była 
najważniejszą w  Londynie kolekcją 
otwartą dla zwiedzających. Odwie-
dzało ją wielu pisarzy, artystów i  po-
lityków, w  tym pisarz Charles Dic-
kens, rzeźbiarz Antonio Canova, 
krytyk sztuki John Ruskin. Pod ko-
niec XIX  w., dzięki opinii spokojne-
go ustronia, galeria stała się podobno 
wymarzonym miejscem spotkań dla 
zakochanych.

W 1992  r., a  więc po przeszło 
dwustu latach od podjęcia próby 
stworzenia kolekcji obrazów dla króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
została ona po raz pierwszy pokaza-
na w  Polsce na wystawie „Kolekcja 
dla Króla. Obrazy dawnych mistrzów 
ze zbiorów Dulwich Picture Gallery 
w  Londynie” w  Zamku Królewskim 
w  Warszawie. W  tym samym czasie 
w  Dulwich zaprezentowana zosta-
ła wystawa „Treasures from Poland. 
Stanislaus Augustus Patron of Arts”. 
Z kolei w czerwcu 2009 r., w ramach 
obchodów Roku Polskiego w  Wiel-
kiej Brytanii, w Dulwich Picture Gal-
lery zorganizowano wystawę upamięt-
niającą związki galerii z Polską. Z Pol-
ski sprowadzono m.in. portret króla 
Stanisława Augusta w  stroju korona-
cyjnym pędzla Marcella Bacciarellego.

Piotr Hapanowicz

kolekcję, uzupełnioną kilkoma do-
datkowymi obrazami, zakupił rząd 
rosyjski za sumę pokrywającą koszty 
własne Desenfansa. W Memorandum 
z  1801  r., przesłanym Aleksandro-
wi I, nowemu carowi Rosji, pono-
wił prośbę o spłatę długów Bukatego 
oraz Poniatowskich, uregulowanie 
należności za pełnienie funkcji kon-
sula generalnego, a  także propozycję 
zakupu wartościowej kolekcji obra-
zów. Władca Rosji jednak na list nie 
odpowiedział. W  1802  r. Desenfans 
urządził aukcję obrazów z  „polskiej” 
kolekcji w Londynie, jednak sprzeda-
no jedynie kilka dzieł. Po śmierci an-
tykwariusza, jego przyjaciel Bourge-
ois, wobec fiaska sprzedaży rządowi 
brytyjskiemu, a także zainteresowania 
kolekcją British Museum, wpadł na 
pomysł założenia galerii narodowej. 
W  testamencie w  1811  r. zapisał ko-
lekcję 366 obrazów słynnej szkole dla 
chłopców Dulwich College, zastrze-
gając, iż obrazy muszą być dostępne 
dla publiczności. 

Ofiarowane obrazy stanowią przy-
kład wczesnodziewiętnastowiecznej 
kolekcji w dobrym guście. Poza kilko-
ma zakupionymi obrazami, wszystkie 
dzieła pochodzą z  zapisów testamen-
towych. Ze starych inwentarzy wyni-
ka, że tworząc kolekcję Bourgeois sta-
rał się, by byli w  niej reprezentowani 
wszyscy podziwiani wówczas artyści. 
Pod wieloma względami jego wybór 
był tradycyjny, typowy dla osiemna-
stowiecznej mody w Anglii. Kolekcja 
zawdzięcza swą sławę obrazom szkół 
holenderskiej, flamandzkiej i  francu-
skiej. Jeśli chodzi o  szkołę francuską, 
czołowe miejsce przypadło Nicola-
sowi Poussinowi, artyście, który był 
wówczas bardzo popularny; jego płót-
na osiągały wysokie ceny. Malarstwo 
włoskie, którego na początku XIX w. 

3 |	Wnętrze	Dulwich	Picture	Gallery,	stan	obecny

4 |	Charles	Hayter,	„Portret	Noela	Desenfansa”,	
1811	(własność	Dulwich	Gallery)	

5 |	William	Beechey,	„Portret	Sir	Petera	Francisa	
Bourgeoisa”	(własność	National	Portrait	Gallery,	
London)	

(fot. 2 – Piotr Hapanowicz)
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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:

Renata	Pachocka	z	Wałcza	−	Cezary	Wawrzyński,	Żegluga i kanały żeglowne dawnej Rzeczypospolitej, 
Wydawnictwo	Edytor	Wers,	Olsztyn	2019
Katarzyna	Sacha	z	Konina	−	Agnieszka	Janczyk,	Artysta dla Niepodległej. Dunikowski i odnowa Wa-
welu,	katalog	wystawy,	wyd.	Zamek	Królewski	na	Wawelu,	Kraków	2018
Andrzej	Wiszowaty	 z	Białegostoku	−	Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec. Dialog 
konserwatorski Warszawa – Berlin,	wyd.	Miasto	Stołeczne	Warszawa,	Warszawa	2018
Krzysztof	Nowak	z	Głogowa	−	Skarb Średzki. Trzydziestolecie odkrycia,	wyd.	Muzeum	Narodowe	we	
Wrocławiu,	Wrocław	2018
Muzeum	Diecezjalne	w	Tarnowie	−	Oprawy książkowe XIV-XVIII wieku w zbiorach Książnicy Koperni-
kańskiej w Toruniu. Część I: Rzeczpospolita, Prusy, Dolny Śląsk,	wyd.	Wojewódzka	Biblioteka	Publiczna	–	
Książnica	Kopernikańska	w	Toruniu	oraz	Instytut	Informacji	Naukowej	i	Bibliologii	Uniwersytetu	Mikołaja	
Kopernika	w	Toruniu,	Toruń	2018

Spotkanie z książką

EKSLIBRISY	ROMANA 
I	MARZANNY	MUCHY

W 2017	 r.	 z	 okazji	 500-lecia	 pol-skiego	 ekslibrisu	 i	 100-lecia	
Gimnazjum	 i	 Liceum	 im.	 Bartosza	
Głowackiego	 w	 Tomaszowie	 Lubel-
skim	 opublikowane	 zostało	 autor-
skie	 wydanie	 ekslibrisów	 Romana	
i	 Marzanny	 Muchy.	 Wydawnictwo	
przygotowane	 przez	 Romana	 Muchę	
doczekało	 się	 wydania	 po	 jego	 nie-
oczekiwanej	śmierci.

Roman	Mucha,	nauczyciel	plasty-
ki,	w	grafice	użytkowej	specjalizował	
się	 od	 1965	 r.,	 przede	 wszystkim	
używał	 techniki	 wypukłej	 (linoryt,	
drzeworyt)	 i	 wklęsłej	 (miedzioryt,	

a kwa fo r t a ,	
sucha	 igła).	
I l u s t r o w a ł	
też	 książki,	
projektował	
plakaty,	 za-
p r o s z e n i a , 
l i s t own i k i ,	
kartki	 pocz-
towe,	 datow-
niki i znaki 
graficzne.	Był	

również	 jednym	 z	 najciekawszych	
i	 najbardziej	 utalentowanych	 arty-
stów	 polskiego	 ekslibrisu	 współcze-
snego.	 Reprodukcje	 wybranych	 lino-
rytów	Romana	Muchy	przedstawiają-
cych	zabytkowe	cerkwie	i	inne	obiek-
ty	 zabytkowe	 opublikowane	 zostały	
na	łamach	„Spotkań	z	Zabytkami”.

Książka	 zawiera	 223	 ekslibrisy	
wykonane	przez	Romana	Muchę	w	la-
tach	1966-2017	oraz	20	ekslibrisów	
wykonanych	 przez	 jego	 córkę,	 Ma-
rzannę	 Muchę.	 Zamieszczony	 też	 tu	
został	 biogram	 Romana	 Muchy	 oraz	
pełny	 wykaz	 jego	 ekslibrisów	 wyko-
nanych	w	 latach	1967-2017,	 a	 tak-
że	 biogram	 Marzanny	 Muchy,	 spis	
wystaw,	w	których	brała	udział	oraz	
wykaz	ekslibrisów	jej	autorstwa.	Do-
datkowym	atutem	książki	są	ekslibri-
sy	wykonane	dla	 obu	 twórców	przez	
inne	osoby	i	zamieszczony	na	wstępie	
krótki	 rys	 historyczny	 ekslibrisu	 pol-
skiego.	

Wydawnictwo	 zawiera	 streszcze-
nia	 tekstów	 w	 języku	 angielskim.	
Warto	też	dodać,	że	docenione	zosta-
ło	 w	 ogłoszonym	 przez	Wojewódzką	
Bibliotekę	 Publiczną	 im.	 Hieronima	
Łopacińskiego	 w	 Lublinie	 konkur-
sie	 na	 piękną	 i	 wartościową	 książkę	
dotyczącą	 Lublina	 i	 Lubelszczyzny	
wydaną	w	2017	r.	Książka	otrzymała	
wyróżnienie	w	kategorii	„Lubelszczy-
zna	–	wydawnictwo	albumowe”.	
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Chełmno
Stare Miasto

Rogalin
zespół pałacowy

Przemyśl
zespół staromiejski

Łęknica
Park Mużakowski

Święty Krzyż
pobenedyktyński zespół 
klasztorny

Lidzbark Warmiński
zamek biskupów warmińskich


