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Od Redakcji

Rok 2019 został ogłoszony w Polsce Rokiem Stanisława Moniuszki nie tylko 
dlatego, że autor Halki, Verbum nobile i Strasznego dworu urodził się przed 
dwustu laty (dokładnie 5 maja 1819 r. w majątku Ubiel w pobliżu Mińska na 

Białorusi), ale przede wszystkim z powodu niezwykłej jego popularności jako „ojca 
opery narodowej”. O tym, jak bardzo był uwielbiany, szczególnie pod koniec swego 
pracowitego życia, kiedy to można mówić, że doszedł do szczytu sławy, świadczy 

chociażby masowy udział mieszkań-
ców Warszawy w pogrzebie kompozyto-
ra (Moniuszko zmarł 4 czerwca 1872 r. 
w Warszawie; pogrzeb odbył się trzy dni 
później).

Podobnie jak kilka innych tego rodza-
ju żałobnych uroczystości –  takich, jak: 
krakowskie pochówki księcia Józefa Po-
niatowskiego (23 lipca 1817) i naczelni-
ka Tadeusza Kościuszki (22-23 czerwca 
1818), warszawskie pogrzeby pięciu po-
ległych (2 marca 1861) i biskupa Anto-
niego Fijałkowskiego (10 października 
1861), powtórny pogrzeb króla Kazimie-

rza Wielkiego w Krakowie (8 lipca 1869), a także, w tym samym mieście, pogrzeb 
Adama Mickiewicza (4 lipca 1890) czy powtórny pogrzeb Juliusza Słowackiego (28 
czerwca 1927) – tak i to uroczyste zgromadzenie przekształciło się w masową, na-
rodową manifestację. „Dzień piątkowy, 7 czerwca r. b., był uroczystym dla miesz-
kańców Warszawy – czytamy na łamach „Kłosów”. Jakkolwiek sam obrzęd miał 
się rozpocząć o godzinie jedénastéj z południa, już od godziny dziewiątéj prawie 
rano, kościół Święto-Krzyzki, w którym spoczywały dostojne zwłoki zmarłego mu-
zyka-poety, zaczął się napełniać. […] O godzinie pół do pierwszéj ruszył pochód 
żałobny. […] Pochód od Św. Krzyża, szedł Krakowskiém-Przedmieściem do posągu 
Zygmunta III, ulicą Senatorską, tu pomiędzy Ratuszem miejskim, a gmachem Te-
atru, nastąpiła chwila najrzewniejsza, która wzruszyła do głębi serca. Orszak po-
grzebowy przystanął, zmieniono się do niesienia trumny, głucha cisza nastąpiła, 
i jakby z górnych sfer zabrzmiał śpiew z motywów »Halki«; był to marsz żałobny. 
Melodya tak śpiewna, a tak smutna, tak bolesna, przypomniała stratę wielkiego 
muzyka, którego martwe zwłoki osypane kwiatem i liściem zielonym, niesiono na 
wieczny spoczynek! Zebrane tłumy do 80.000 tysięcy wynosiły, które wyległy na 
te ulice i place miasta” (Pogrzeb ś. p. Stanisława Moniuszki, „Kłosy”, nr 364 z 20 
czerwca 1872 r., s. 415).

Okazuje się, że niektóre związane z Moniuszką pamiątki znajdują się poza gra-
nicami kraju. Jest wśród nich rękopis – cenzorski egzemplarz libretta Strasznego 
dworu. Pisze o nim w artykule Ślady „Strasznego dworu” w Pradze (s. 12-17) 
dr Grzegorz Zieziula z Zakładu Muzykologii Instytutu Sztuki PAN. 

NA	OKŁADCE:	
Henryk Siemiradzki, „Wazon 
czy kobieta” (szkic do obrazu, 
fragment), przed 1878 
(w zbiorach Fundacji Rodzinnej 
Blochów w Nowym Jorku) 
(zob. artykuł na s. 30-32)

„Orszak pogrzebowy ś.p. Stanisława Moniuszki 
w dniu 7 czerwca 1872 r.”, drzeworyt Andrzeja 
Zajkowskiego wg rysunku Henryka Pillatiego 
(„Kłosy”, nr 364 z 20 czerwca 1872 r.)
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MATEJKO
Z okazji 180. rocznicy urodzin Jana Ma-
tejki i 125. rocznicy jego śmierci Muzeum 
Okręgowe w  Toruniu i  Muzeum Regio-
nalne w  Stalowej Woli zorganizowały 
wystawę pt. „Matejko”. 

Wystawa, czynna do 25 sierpnia br. w Ra-
tuszu Staromiejskim w Toruniu, prezentuje 
ponad sto prac – obrazów olejnych, szki-
ców rysunkowych, reprodukcji drzeworyt-
niczych i litograficznych prac artysty oraz 
rekwizyty, których używał do komponowa-
nia scen. W  sześciu tematycznych prze-
strzeniach – Warsztat, Historia, Religia, 
Polichromia mariacka, Portrety, Recepcja – 
zasygnalizowano fenomen Matejki. Wśród 
wystawianych prac, po raz pierwszy w To-
runiu, są dzieła Jana Matejki wypożyczo-
ne z Muzeum Narodowego w Krakowie ze 
stałej ekspozycji z  galerii Sztuki Polskiej 
XIX wieku w Sukiennicach, a  także duży 
zespół obiektów z Domu Jana Matejki. Po-
nadto dzieła pochodzą także z wielu zbio-
rów państwowych oraz prywatnych. Sce-
nariusz i aranżacja oraz kurator wystawy: 
Anna Król. 
Janowi Matejce poświęcona też jest 
wystawa (czynna do 6 października br.) 
„Jan Matejko z  Lwowskiej Narodowej 
Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego, 
Muzeum Narodowego w Warszawie oraz 
z  kolekcji prywatnych” w  Państwowej 
Galerii w Sopocie. 

DAR	DLA	MUZEUM	W	OPINOGÓRZE
Muzeum Romantyzmu w  Opinogórze 
wzbogaciło swoje zbiory dwoma niezwy-
kle rzadkimi wydawnictwami: pierwszym 
wydaniem Irydiona i drugim Nie-Boskiej 
komedii Zygmunta Krasińskiego. Obie 

książeczki, wydane anonimowo przez 
Wydawnictwo A. Jełowieckiego i  Spółki 
w  Księgarni i  Drukarni Polskiej w  Pary-
żu – Irydion w 1836, Nie-Boska komedia 
w 1837 r. – znajdują się w bardzo dobrym 
stanie. Ich egzemplarze zostały współo-
prawione, z  zachowaniem oryginalnego 
grzbieciku z tłoczonymi w skórze złocony-
mi napisami, i sprawiają dobre wrażenie.
Nowy nabytek jest kolejnym darem dla 
tego muzeum, przekazanym przez mece-
nasa Przemysława Jana Blocha z Nowe-
go Jorku, założyciela i  prezesa Fundacji 
Rodzinnej Blochów w Nowym Jorku. 
Przekazany w  jego imieniu, 12 czerwca 
br., podczas krótkiej uroczystości w  mu-
zeum przez ambasadora Bogusława Wi-
nida, doradcę prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, w obecności redaktora naczelnego 
„Spotkań z  Zabytkami” Wojciecha Przy-
byszewskiego, przedstawiciela Rady Dy-
rektorów wymienionej fundacji, na ręce 
Romana F. Kochanowicza, dyrektora i ku-
stosza Muzeum Romantyzmu w Opinogó-
rze, egzemplarz zawierający dwa najważ-
niejsze dramaty Zygmunta Krasińskiego 
przyjęty został z należną mu atencją.

KONKURS	NA	PROJEKT	MUZEUM	
STANISŁAWA	WYSPIAŃSKIEGO	
W	KRAKOWIE

Muzeum Narodowe w  Krakowie, we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Archi-
tektów Polskich Oddział Kraków, ogło-
siło międzynarodowy konkurs na projekt 
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. 
Muzeum to ma być częścią większej 
całości, nowego Kwartału Muzealnego 
w  Krakowie. Ma stanowić nowoczesną, 
narracyjną placówkę, która zaprezentuje 

sylwetkę, dorobek artystyczny i  spuści-
znę Stanisława Wyspiańskiego w szero-
kim kontekście epoki oraz sztuki europej-
skiej i światowej. 
Pierwszy etap konkursu zostanie roz-
strzygnięty 12 sierpnia 2019  r., a  prace 
konkursowe w  drugim etapie można 
będzie składać do 14 października. Ogło-
szenie wyników konkursu zaplanowano 
na 11 października 2019 r.

ZMODERNIZOWANY	SERWIS	
ARCHIWÓW	PAŃSTWOWYCH
Częścią tegorocznego Międzynarodowe-
go Dnia Archiwów była premiera nowej 
odsłony serwisu SzukajwArchiwach.
gov.pl. Zmodernizowany serwis jest na-
rzędziem służącym do publikacji opisów 
oraz zdigitalizowanych skanów archi-
waliów. Umożliwia korzystanie z  ponad 
37 mln skanów i około 13,5 mln opisów 
materiałów przechowywanych w  archi-
wach w  Polsce i  na świecie. Dostęp do 
serwisu jest otwarty dla wszystkich użyt-
kowników i bezpłatny.

Serwis będzie się składał z dwóch obsza-
rów. Pierwszy, jak dotychczas, będzie dla 
wszystkich. Po wejściu na stronę będzie 
można przeglądać wszystkie materiały, 
zawarte w serwisie. Drugi obszar będzie 
wymagał utworzenia konta, ale będzie 
dawał wiele funkcji, których dotychczas 
nie było. To m.in. tworzenie własnych 
kolekcji tematycznych i  udostępnianie 
ich innym użytkownikom, możliwość ta-
gowania oraz udostępniania materiałów 
wprost z serwisu na portalach społeczno-
ściowych, a także możliwość zamówienia 
sobie wizyty w Archiwum. 

Uroczystość przekazania darów do zbiorów Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze (fot. Michał Krzyżanowski / 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze)

Plakat wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Fragment witraża Stanisława Wyspiańskiego „Apollo – 
system słoneczny Kopernika”
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TRAKTAT	WITRUWIUSZA	–	NOWY	
NABYTEK	W	MUZEUM	ARCHITEKTURY	
WE	WROCŁAWIU

W czerwcu 2019 r. Muzeum Architektu-
ry we Wrocławiu zakupiło, dzięki dotacji 
z  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, dzieło niezwykle wyjąt-
kowe i cenne: traktat rzymskiego archi-
tekta Witruwiusza O architekturze ksiąg 
dziesięć. Egzemplarz ten ukazał się 
w  1548  r. w  Norymberdze, w  witrynie 
wydawniczej Johanna Petreiusa i  jest 
pierwszym niemieckim przekładem 
(autorstwa Walthera Hermanna Ryffa) 
owego traktatu. Jego treść szczegółowo 
objaśnia zasady rządzące architektu-
rą i  jest nieocenionym źródłem wiedzy 

o  budownictwie starożytnych Greków 
i  Rzymian. Część tekstową starodruku 
wzbogaca około 190 drzeworytów. 

SYBILLA	2018
Tegoroczna edycja Sybilli, zorganizowa-
na przez Narodowy Instytut Muzealnic-
twa i  Ochrony Zbiorów, wyłoniła kolej-
nych laureatów Konkursu na Wydarzenie 
Muzealne Roku. Grand Prix otrzymało 
Muzeum Architektury we Wrocławiu za 
wystawę „Leon Tarasewicz”. W  ramach 
poszczególnych kategorii konkursowych 
nagrodzono m.in.: Muzeum Miasta Gdy-
ni za projekt edukacyjny „Co widzisz?” 

w  kategorii „Edukacja”, Muzeum Ta-
trzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem za „N.O.T. Notatnik foto-
graficzny Władysława Hasiora” w  kate-
gorii „Projekty naukowo-badawcze”, Mu-
zeum Narodowe we Wrocławiu za wy-
stawę „Cudo-twórcy. Rzemiosło i sztuka 
zdobnicza – Sztuka Wschodu – Współcze-
sna ceramika i  szkło”, Muzeum Śląskie 
w  Katowicach za zarządzanie przebie-
giem ogólnopolskiej kampanii telewizyj-
nej Muzeum Śląskiego #naszemuzeum 

wraz z  pomiarem efektywności w  kate-
gorii „Zarządzanie”. Przyznano też liczne 
wyróżnienia we wszystkich kategoriach.

REWITALIZACJA	HALI	TARGOWEJ	
W	BYDGOSZCZY	
Zabytkowa hala targowa w centrum Byd-
goszczy przejdzie gruntowną rewitaliza-

cję, po której zostanie przeznaczona na 
działalność gastronomiczno-handlową. 
Hala, usytuowana na Starym Mieście, 
w niewielkiej odległości od Starego Ryn-
ku i spichrzy nad Brdą, powstała w latach 
1904-1906. W 1906 r. było w niej 96 stoisk, 
przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży 
mięsa i ryb. W latach 1924-1939 poddana 
została pod zarząd Dyrekcji Rzeźni Miej-
skich. Później przez dziesięciolecia sprze-
dawano w hali różne artykuły, w tym mię-
so, ryby i nabiał. W ostatnich kilkunastu 
latach, gdy pojawiły się wielkie sklepy, 
hala straciła dawne znaczenie, podob-
nie jak przyległe do niej targowisko, na 
którym sprzedawano warzywa i  owoce. 
W 2016 r. miasto odkupiło halę od firmy, 
która przez lata zarządzała obiektem. 

REMONT	KAMIENICY	W	OŻAROWIE
Zgodnie z założeniami skończył się dwu-
letni remont blisko stuletniej, zabytkowej 
kamienicy, stojącej na nasypie w  po-
bliżu ożarowskiego dworku (Muzeum 
Wnętrz Dworskich). Działania remonto-
we realizowane były w ramach projektu 
„Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego 
i innych szlaków tematycznych w zinte-
growanym produkcie turystycznym wo-
jewództwa łódzkiego”. 
Generalny remont kamienicy obej-
mował: naprawę więźby dachowej, 
założenie nowej dachówki i  podbitki 

poddachowej, rozbiórkę tarasu i  jego re-
konstrukcję z dostosowaniem do instala-
cji kotła grzewczego, wymianę instalacji 
elektrycznej i wodnej, remont okien, wy-
mianę drzwi i podłóg, założenie alarmu 
przeciwpożarowego, rozbiórkę jednej 
z wewnętrznych ścian w celu połączenia 
dwóch pokoi oraz malowanie wnętrza 
i elewacji budynku. 
Dzięki generalnemu remontowi część 
parterowa budynku będzie pełniła 
m.in. funkcję wystawienniczą oraz sta-
nowiła miejsce do prowadzenia zajęć 
warsztatowych.

Traktat Witruwiusza

Hala targowa w Bydgoszczy

WYSTAWA	W	LIPAWIE

Od 26 czerwca do 6 sierpnia br. przed 
katedrą św. Józefa w  łotewskiej Lipawie 
można było oglądać wystawę o Polakach, 
którzy odegrali kluczową rolę w  rozwoju 
tego miasta, pełniącego niegdyś funkcję 
portu i  węzła komunikacyjnego, a  tak-
że (przez sześć miesięcy po zakończeniu 
drugiej wojny światowej) funkcję tymcza-
sowej stolicy Łotwy. Ekspozycję, na pod-
stawie wydanej w ubiegłym roku książki 
Polacy w Lipawie – historia znana, niezna-
na, zapomniana autorstwa Marka Głuszki 

(zob. „Spotkania z  Zabytkami”, nr  5-6, 
2019, s. 21), przygotował Instytut POLO-
NIKA. Na 21 planszach zostały przedsta-
wione sylwetki 12 osób szczególnie waż-
nych dla rozwoju Lipawy, samo miasto 
zaś zostało zilustrowane za pomocą wiel-
koformatowych wydruków archiwalnych 
pocztówek.
Magdalena Gutowska, szefowa progra-
mu Popularyzacja w  Instytucie POLO-
NIKA, wyraziła opinię, że „Wspólne dzie-
dzictwo kulturowe obu krajów jest te-
matem rzadko podejmowanym w nauce 

i  literaturze. Za pomocą ciekawych ma-
teriałów ikonograficznych, głównie doku-
mentów archiwalnych, mamy możliwość 
cofnąć się w czasie i dotknąć dawnej Li-
pawy, a  tym samym przybliżyć naszym 
odbiorcom ten niezwykle ważny i pasjo-
nujący temat”.
Wystawa, przygotowana w  trzech języ-
kach: łotewskim, polskim i  angielskim, 
w  kolejnych miesiącach przewieziona 
zostanie do Dyneburga, gdzie będzie go-
ścić na zaproszenie Związku Polaków na 
Łotwie.
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elżbieta  berendt

W bieżącym roku Muzeum Etnograficzne – Oddział Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu obchodzi 65-lecie działalności. Na początku swego istnienia 
musiało rozwiązywać wiele niezwykle trudnych problemów, które z jednej 
strony związane były z gromadzeniem zbiorów, nie tylko w drodze ich 
przejmowania z powojennych składnic muzealnych, ale też w wyniku 
prowadzenia akcji ratowniczych, zabezpieczania obiektów w terenie, 
pozyskiwania rzeczy dokumentujących kulturę zróżnicowanych regionalnie 
i etnicznie grup. Z drugiej strony wynikały z konieczności zdiagnozowania 
stopnia adaptacji nowych osadników do nieznanej im rzeczywistości, a także 
rozpoznania wartości duchowych, światopoglądu zarówno przedwojennych, 
jak i powojennych mieszkańców regionu.

Niematerialność 
w ekspozycjach 
i magazynach 
muzealnych

Obchody Dni Ormiańskich 2011 we Wrocławiu – na duduku (morelowej fujarce) na balkonie Muzeum Etnograficznego gra Sambor Dudziński  
(fot. Wojciech Rogowicz)



Etnografia definiowana jako nauka 
o  podejściu człowieka do różnicy 
we wszystkich rozwiązywanych 
problemach zwraca uwagę na zja-

wiska wymykające się analizie nietrafnie na-
zywanej „racjonalną”, która ogranicza się do 
wskazywania faktów, klasyfikowania i opisu 
dzieł materialnych, wszelkiego konkretu. Po-
dobnie jak inne, pokrewne jej nauki społecz-
ne, swoją refleksją etnografia ogarnia ludzkie 
zachowania i  emocje, deszyfruje symbole 
i mity. Tropi różnice i podobieństwa kultu-
rowych kodów. Przygląda się społecznym 
obrzędom, rytuałom, dokumentuje muzy-
kę, gesty, taniec. Wsłuchuje się w opowieści, 
pieśni, modlitwy. Towarzyszy człowiekowi 
usiłującemu wytłumaczyć świat, rozpoznać 
reguły życia i prawa natury. Obcuje z żywy-
mi i umarłymi, całą rzeczywistością nadzmy-
słową. Szuka „sensów” pomiędzy słowami 
i  poza obrazami. Próbuje rozpoznać kształt 
niematerialności, jego badawczą materię. 
W tym teoretycznym i praktycznym podej-
ściu od dawna realizuje zobowiązania, które 
Polska przyjęła, ratyfikując w  2011  r. Kon-
wencję UNESCO w  sprawie ochrony nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego. 

Etnografowie-muzealnicy, którzy ze 
względu na gromadzone przez siebie zabyt-
ki kojarzeni są przede wszystkim z  rzeczy-
wistością materialną, także z  pełnym zro-
zumieniem odpowiadają na wezwanie, aby 
z uwagą i starannością nakreślać również jej 

niematerialny kontekst. Na Dolnym Śląsku, 
zwłaszcza w  pierwszych latach po drugiej 
wojnie światowej, oznaczało to przyjęcie na 
siebie zadania wyjątkowo trudnego, wyma-
gającego pionierskiego podejścia do badań, 
posługiwania się metodami wykraczającymi 
poza dotychczas stosowane. Nadzwyczajne 
zobowiązania, jakie stanęły przed tutejszymi 
muzealnikami, wiązały się ze spektakular-
ną zmianą społeczną i  kulturową, wymianą 
ludności i  przerwaniem tradycji. Sytuację 
dodatkowo komplikował fakt, że ten funda-
mentalny, bezprecedensowy proces dokony-
wał się na ziemiach pogranicza, gdzie zawsze 
„mieszały się” ze sobą różnorodne elemen-
ty naznaczonego etnicznie, kulturowego 
dziedzictwa.

W 1954 r. Dział Etnograficzny ówczesne-
go Muzeum Śląskiego (od 1970 r. noszącego 
nazwę Muzeum Narodowe we Wrocławiu), 
dysponując już własnymi zbiorami i podsta-
wową obsadą personalną, wyprowadził się 
z  Gmachu Głównego i  zajął pomieszczenia 
w prawym skrzydle budynku dawnego Zam-
ku Królewskiego przy ul.  Kazimierza Wiel-
kiego we Wrocławiu. To usamodzielnienie 
w postaci pozyskania własnej siedziby łączy-
ło się z  przekształceniem dotychczasowego 
działu w  oddział, co w  1958  r. dodatkowo 
zostało wzmocnione statutowym nadaniem 
mu, wcześniej już używanej, nazwy Muzeum 
Etnograficzne. Tak rozpoczęła swoją działal-
ność nowa wrocławska instytucja muzealna, 

1 | Zamek Królewski 
we Wrocławiu – w latach 
1956-2004 w jego prawym 
skrzydle mieściło się 
Muzeum Etnograficzne, 
Oddział Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu  
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jedyna o takiej specjalizacji w regionie. Pro-
blemy, które musiała rozwiązać, miały wy-
miar wręcz historyczny. 

Zasoby przedwojennego kulturowego 
dziedzictwa tworzyły w znacznej części rze-
czy pozbawione swych pierwotnych przy-
należności, osierocone, musiały zatem być 
przez muzealników na nowo odkryte, od-
czytane i  opisane ze względu na związane 
z nimi historie, użyteczność i wartość. Z ko-
lei rzeczy, które trafiły na te ziemie z powo-
jennymi osadnikami, były świadkami ich 
wędrówki, czasem tułaczki. Wielokrotnie 
traktowane jako swoisty depozyt z  utraco-
nego raju, osobiste pamiątki, świadectwa 
wyznawanej wiary do muzeum trafiały do-
piero po długim czasie, gdy osłabieniu ulega-
ły już więzy emocjonalne. Jeszcze większym 

jednak wyzwaniem dla muzealników była 
konieczność zrekonstruowania rzeczywisto-
ści niematerialnej. W tej sferze, wymykającej 
się wszelkim próbom uporządkowania, kate-
goryzacji, konfrontowały się ze sobą często 
zjawiska zbliżone, przynoszące uniwersalne 
przesłania, ale powołane do istnienia w skraj-
nie odmiennych warunkach i z odmiennych 
powodów.

Etnografowie przeprowadzali badania 
penetracyjne i  stacjonarne, posiłkowali się 
bezpośrednimi rozmowami − wywiadami, 
zbierali informacje, posługując się kwestio-
nariuszami i ankietami; tylko w latach 1962-
1964 ankietę poświęconą plastyce obrzędo-
wej rozesłano do około 1000 informatorów, 
w tym głównie do wiejskich nauczycieli oraz 
księży w wiejskich parafiach. W ten sposób 
uzyskano przede wszystkim liczne dane na 
temat występowania i  zanikania pewnych 
zwyczajów i obrzędów.

Zgromadzone materiały, znajdujące swój 
finał i podsumowanie w pracach naukowych 
i popularnonaukowych, ujawniały przekona-
nia zakorzenione w  wielowiekowych obser-
wacjach natury i próbach racjonalizacji „nie-
znanego”, przeciwdziałania zagrożeniom. 
Wiele z nich, potwierdzając teorie długiego 
trwania, wywodziło się z czasów bardzo od-
ległych. 

Znaczenie niematerialności w  zbiorach 
wrocławskiego Muzeum Etnograficznego 

2 | Dawny pałac 
biskupów wrocławskich, 
obecna siedziba Muzeum 
Etnograficznego 
we Wrocławiu

3 | Sala wernisażowa 
Muzeum Etnograficznego 
we Wrocławiu z ekspozycją 
uli figuralnych z Dworka
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pozwalają uzmysłowić „Apostołowie” − ze-
spół uli figuralnych i kresowa Madonna. 

Te dwa przedstawienia i  odpowiadające 
im zabytkowe przedmioty łączy jednak coś 
więcej – sprzymierzony z magicznym myśle-
niem błąd, który wkradł się w ich historie na 
różnych etapach przekształceń, związanych 
z nimi treści i form. Chociaż z dzisiejszej per-
spektywy pojawił się tam niepostrzeżenie, to 
przecież trudno nazwać go gościem niepro-

szonym. Dla swojego umocowania potrze-
bował ludzkich marzeń, lęków i słabości, na-
dziei na cud, który może wszystko odmienić. 
Błąd, niczym wielki kreator, niejednokrotnie 
powoływał do życia bohaterów zbiorowych 
uniesień. Bywał sprawnym akuszerem mitów 
i  legend, drwił z  postulowanej przez archi-
wistów i  krytyków sztuki potrzeby precyzji 
i doskonałości. Uczył, aby nade wszystko ce-
nić swobodę oraz odwagę skojarzeń; także 
dlatego, że skutkują one ożywczą dla nauki 
wielością hipotez. 

Leszek Itman, pierwszy kierownik wro-
cławskiego Muzeum Etnograficznego, 
w  sprawozdaniu z  pracy muzeum za lata 
1953-1960 wskazywał, że cennym nabyt-
kiem wzbogacającym zbiory muzealne stała 
się kolekcja uli figuralnych, które w 1947 r. 
przewiezione zostały do muzeum z  miej-
scowości Dworek w  pow. lwóweckim. Ten 
szczególny nabytek może być przykładem 

nie tylko talentów rzeźbiarskich dawnych 
rękodzielników, ale też trwałości przyzwy-
czajeń nazewniczych i  generowania pewnej 
aury niezwykłości, która towarzyszyła przez 
lata niektórym elementom kulturowego 
krajobrazu.

 Zespół uli figuralnych z  Dworka oto-
czony był szczególną sławą. Utrwalał ją 
przekaz, zgodnie z  którym uniknął on 
zniszczeń w czasie walk, jakie toczyły się we 

wsi w 1813 r. Podczas trzydniowego pobytu 
w  niej wojsk francuskich (niektóre źródła 
jako sprawców zniszczeń podają wojska fran-
cuskie i pruskie lub rosyjskie) spłonąć miało 
w okolicy kilkadziesiąt „koszek” − uli słomia-
nych, a ule wykonane z drewna uległy znisz-
czeniu lub zostały ograbione. Tymczasem 
zespół „Apostołów” nie doznał uszczerbku. 

Przed drugą wojną światową ule figural-
ne odnotowane były w licznych miejscowo-
ściach nie tylko na terenie Śląska, ale i całej 
Europy Środkowej, jednak zespół „Aposto-
łów” wyróżniał się na ich tle wartością ar-
tystyczną i  sposobem prezentacji. Należał 
do dużego gospodarstwa, a  o  jego ekspo-
zycyjnym charakterze świadczyło umiesz-
czenie na specjalnej platformie, frontem do 
drogi i  pod zadaszeniem. Właścicielem pa-
sieki był znany śląski pszczelarz Gottfried 
Überschaer (1750-1830). Prawdopodobne 
wydają się formułowane przez część badaczy 

4 | Fragment ekspozycji 
z ulami figuralnymi 
z Dworka
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niemieckich hipotezy, jakoby większość uli 
wykonano właśnie na jego zlecenie około 
1800  r. w  Lwówku Śląskim. Ich autorami 
mogli być rzeźbiarze obsługujący klasztor 
w  Nowogrodźcu Bobrzańskim (Dworek 
w  1405  r. został zakupiony przez przeło-
żoną tego klasztoru od Rady Lwówka Ślą-
skiego). Warto jednak zauważyć, że zacho-
wana dokumentacja genealogiczna rodziny 
Überschaerów wskazuje, że już ojciec Gott-
frieda opiekował się ulami i  do ich zestawu 
dodawał kolejne obiekty. Wszystko zatem 
wydaje się przemawiać za tym, że zespół 
„Apostołów” stopniowo powiększały gene-
racje tej znanej pszczelarskiej rodziny. Taką 
tezę dodatkowo wzmacnia znaczna rozpię-
tość datowania poszczególnych uli, od XVI 
do XVIII w. 

Zespół uli był przywoływany w  doku-
mentach związanych z opisami okolic Lwów-
ka Śląskiego. W  1911  r. wzmiankę o  nim 
opublikowały różne czasopisma, m.in. „Land 
und Meer” oraz „Deutsche Landwirtscha-
ftliche Presse”, w  1913  r. ukazał się poświę-
cony im tekst w  krakowskich „Nowościach 

Ilustrowanych”, a  na krótko przed pierwszą 
wojną światową zdjęcia „Apostołów” poja-
wiły się nie tylko w  niemal wszystkich ilu-
strowanych tygodnikach niemieckich, ale 
również amerykańskich. Organizowano na-
wet specjalne wycieczki, aby je zobaczyć. 

Zastanawiać musi nazwa zespołu, która 
wydaje się błędna, bo nie znajduje uzasad-
nienia w zestawie ikonograficznym. W całej 
grupie, która w 1930 r. liczyła już dwadzie-
ścia obiektów, jest zaledwie pięć postaci 
biblijnych, a  wśród nich zidentyfikować 
można tylko dwie postacie apostołów (św. 
Piotr i  św. Paweł). Autorzy podejmujący 
tematykę historii tych uli wytłumaczenie 
dla nazwy skłonni są widzieć w  hipotezie 
o  istnieniu pierwotnie dwunastu uli stano-
wiących trzon pasieki i  w  skojarzeniu ich 
liczby z  dwunastoma apostołami, co było 
tak sugestywne, że z  czasem w  literaturze 
wszystkie ule określano jako przedstawiające 
dwunastu apostołów. Nazewniczego błędu 
nikt nie prostował, trwał przez wszystkie 
następne lata, korzystając z  prawa do twór-
czej swobody i  niezależności, przyczyniając 

5 | „Apostoł” 
(św. Paweł?), drewno 
polichromowane, 1808, 
Dworek

6 | „Młoda Para”, drewno 
polichromowane, przełom 
XVII i XVIII w.
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się do utrwalenia rozgłosu dotyczącego tej 
wyjątkowej dolnośląskiej pasieki, która dziś, 
w znaczącym fragmencie, eksponowana jest 
we wrocławskim Muzeum Etnograficznym.  

W latach dziewięćdziesiątych XX  w. do 
muzealnych zbiorów trafił przestrzenny ob-
raz – miniatura ołtarza autorstwa Michała 
Wojtynowskiego. Oszklona kompozycja 
z  drewna, papieru i  elementów ceramicz-
nych, wykonana według oferenta w 1896 r., 
przedstawia umieszczony w  centralnej czę-
ści ołtarza obraz Matki Boskiej, zaprezento-
wanej w  półpostaci, z  siedzącym na jej ręce 
Dzieciątkiem Jezus. Na obie postacie nałożo-
na jest odtworzona przez Wojtynowskiego 
w papierze, w oryginale zapewne metalowa, 
sukienka.

W księgach inwentarzowych obraz został 
zapisany, zgodnie ze zgłoszeniem oferenta, 
jako wizerunek Matki Boskiej, przewiezio-
ny po drugiej wojnie światowej z  Tuligłów 
w  archidiecezji lwowskiej do Łoziny koło 
Długołęki na Dolnym Śląsku, gdzie po dru-
giej wojnie światowej osiedliła się znaczna 
część tuligłowskiej społeczności. Taka opinia 
została zaakceptowana przez Komisję Zaku-
pów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
ale w opracowaniach poświęconych zbiorom 
sztuki Muzeum Etnograficznego możemy 
spotkać stwierdzenia uznające przyjęcie ta-
kiej klasyfikacji wizerunku jako nieprawidło-
we. Podkreśla się sprzeczność ikonograficzną 
pomiędzy przedstawionym w  miniaturowej 
kopii ołtarza wizerunkiem Madonny z Dzie-
ciątkiem a eksponowanym w Łozinie i oto-
czonym lokalnym kultem wizerunkiem Ma-
donny Bolesnej, tulącej głowę umęczonego 
Jezusa. 

Można by rozważyć tezę, że miniatura 
ołtarza, która trafiła do muzeum, przedsta-
wia inny, cudowny obraz Madonny z innych 
Tuligłów, położonych między Pruchnikiem 
a  Rokietnicą, na południe od Jarosławia. 
Według miejscowej legendy do tej miejsco-
wości mieli go przenieść mieszkańcy kreso-
wych Kudrenic (Podole), którzy, szukając 
w XIV w. schronienia przed Tatarami, tu wła-
śnie „przytulili głowy” (temu datowaniu za-
przeczają historycy sztuki, którzy jako praw-
dopodobny czas jego wykonania wskazują 
wiek XV lub nawet początek XVI). Ta druga 
− szczególnie znana, bo wsławiona liczny-
mi cudami − Madonna Tuligłowska w  ty-
pie Madonny Zwycięskiej z  Dzieciątkiem, 

przedstawiona jest jednak w  całej postaci, 
stoi na półksiężycu i  otoczona jest promie-
nistą mandorlą. Wszystko wskazuje zatem 
na to, że nastąpił błąd w  określeniu obrazu 
przekazanego przez oferenta muzealnikom, 
a ci powielili go w zapisie inwentarzowym.

Ten zagadkowy miniaturowy ołtarz z ob-
razem Madonny przypominającej Często-
chowską potwierdza przecież siłę niemate-
rialności, skazania na niepowodzenie każdej 
próby jej bezdusznego uporządkowania. Dla 
wierzących i artystów mniej istotna jest wier-
ność materialnego uformowania sacrum, 
wszak pozaziemska, wyobrażona niemate-
rialność nie daje się w sposób niepodlegający 
dyskusji ukonkretnić, a  każda przydana jej 
materia ma wymiar wyłącznie symboliczny. 

Tak jak w  dawnej sztuce ludowej, tak też 
we współczesnej sztuce nieprofesjonalnej, 
dialog między Ludem Bożym i Matką Bożą 
dokonuje się bez przeszkód nawet wtedy, gdy 
fachowcy-badacze wykażą nieścisłości w  jej 
nazwie czy wyglądzie. 

Omyłkowo zaklasyfikowana Madonna 
stwarza też okazję do namysłu nad specyfiką 
powojennego dolnośląskiego osadnictwa. 
Przemieszczenia, jakie się wówczas doko-
nywały, wbrew woli społeczności skazanych 
na wydziedziczenie ze swojej kultury, wy-
magały odwołania się do wartości najwyż-
szych, wyznawanej wiary. Cudowne obrazy, 
podobnie jak krzyże, grafiki dewocyjne, 

7 | Michał Wojtynowski, 
„Matka Boska 
z Dzieciątkiem”, miniatura 
ołtarza, 1896
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towarzyszyły ludziom w  ich wędrówce do 
innego świata, miały przywracać ład w  sy-
tuacji chaosu, ochraniać. Tak jak miesz-
kańcy podolskich Kurdenic zabrali ze sobą 

Madonnę-Opiekunkę, uchodząc przed Ta-
tarami, tak mieszkańcy Tuligłów zabrali ze 
sobą przecież tę samą, chociaż inaczej przed-
stawioną, Madonnę, uchodząc przed pożogą 
wojny i bratobójczymi walkami. 

Wiele z  cudownych obrazów przenie-
sionych przez przesiedleńców znalazło dla 
siebie przyjazne ulokowanie w  kościołach 
Dolnego Śląska, co oznaczało przedłużenie 
ich kultu. Dokonywała się też swoista kon-
frontacja między Madonnami kresowymi, 
zabranymi z  innego wymiaru kulturowego, 
i  Madonnami tutejszymi − autochtonka-
mi. I dużo czasu musiało upłynąć, zanim za 
„swoje” uznano te dolnośląskie, początko-
wo marginalizowane, traktowane jako obce, 
„poniemieckie”, podobnie jak cała material-
na i niematerialna rzeczywistość tych ziem.

W 2018  r. Polska umieściła pierwszy 
obiekt, szopkę krakowską, na światowej Li-
ście niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go; na polskiej Liście krajowej są już wpisane 
32 obiekty. Kulturowe dziedzictwo niemate-
rialne w  rozumieniu Konwencji UNESCO 
obejmuje: praktyki, wyobrażenia, wiedzę 
i umiejętności, jak również związane z nimi 
instrumenty, przestrzeń kulturową i artefak-
ty. Przejawia się ono w  tradycjach i  przeka-
zach ustnych, sztukach widowiskowych, zwy-
czajach, rytuałach i obrzędach świątecznych, 

8 | Uliczni sprzedawcy 
szopek w Krakowie, 
fotografia z lat 
międzywojennych 
(w zbiorach Narodowego 
Archiwum Cyfrowego)

9 | Tadeusz Mirowski, 
„Szopka typu 
krakowskiego”, 1972, 
Wrocław
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wiedzy i  praktykach dotyczących przyrody 
i  wszechświata oraz umiejętnościach zwią-
zanych z rzemiosłem tradycyjnym, jest stale 
odtwarzane przez wspólnoty, przekazywane 
z pokolenia na pokolenie oraz zapewnia po-
czucie tożsamości i  ciągłości, przyczyniając 
się do poszanowania różnorodności kulturo-
wej i ludzkiej kreatywności. 

Możemy sobie zadać pytanie, czy znajdzie 
się na niej element trudnego, bo poranionego 
przez wojnę niematerialnego dziedzictwa na-
szego regionu. To pytanie pozostaje otwarte. 

Dobrze udokumentowane i  otoczone 
opieką muzealników ule z Dworka mają też 
swoje miejsce w  pamięci i  działaniach jego 
powojennych mieszkańców, jednak odeszli 
wysiedleni stamtąd dawni właściciele uli 
i  ich potomkowie, ci wszyscy, którzy najle-
piej znali historię lwóweckich „Apostołów” 
i kultywowali rytuały związane z pszczelimi 
rojami. Cudowne obrazy, które wraz z powo-
jennymi osadnikami przewędrowały na zie-
mie dolnośląskie, nadal otaczane są kultem, 
stanowią też ważny element turystycznych 
oprowadzeń. 

Nie żyją już zapewne najstarsi osadnicy, 
którzy w  latach sześćdziesiątych XX  w. we 
wsi Pracze koło Milicza, zasiedlonej po woj-
nie przez ludność pochodzącą z  Lwowskie-
go, Stanisławowskiego, Poznańskiego, ale też 
z Kieleckiego i Lubelskiego, z pełnym prze-
konaniem informowali etnografów spraw-
dzających ich wiedzę związaną z kosmogra-
fią, że Słońce krąży wokół Ziemi, bowiem wi-
dzimy jego drogę od wschodu aż po zachód, 
gdy ukrywa się za górami. 

Odeszły, poszukując świata dawnych war-
tości, zrażone warunkami, boginki, które do-
tarły do Bagna z osadnikami z kresowej wsi 
Wolica. Według starszych kobiet, przepyty-
wanych przez etnografów w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, jeszcze długo 
po osiedleniu się Woliczan w tej poniemiec-
kiej wsi słyszano na rozdrożach śpiew niema-
terialnych towarzyszek ich życia. Przekształ-
cające się miejsce ich pobytu − modernizacja 
rolnictwa, budowa szpitali − nie pozwalało 
im jednak na realizację odwiecznej kultu-
rowej misji, jaką było pomaganie rolnikom 
i zamienianie dzieci rodzącym kobietom. Do 
tego radia tranzystorowe zagłuszały piękno 
śpiewu tych subtelnych, kresowych istot. 

Nie przyleciały za Łemkami, przymu-
sowo osiedlonymi na tych ziemiach, ptaki, 

które – jak opowiada Anna Klimasz, boha-
terka filmu zrealizowanego przez wrocław-
skie muzeum w  2012  r. − w  solidarności 
z ludźmi i na znak protestu wobec brutalno-
ści aktu przemocy zamilkły i opuściły ziemię 
skażoną krzywdą niewinnych. 

Dawny folklor, zwyczaje i obrzędy nadal 
jednak kultywują potomkowie rodzin, które 
przybyły na Dolny Śląsk z dawnych Kresów 
Rzeczypospolitej, Kielecczyzny, Rzeszowsz-
czyzny, Lubelszczyzny i  wszystkich innych 
regionów. Reemigranci z Francji niezmiennie 
w  święto Bożego Narodzenia przygotowują 
na deser la buche – roladę z  czekoladowym 
lub kawowym kremem, specjalność kuchni 
ich drugiej ojczyzny, a  dolnośląscy Niemcy 
bożonarodzeniowe strucle i  ciasteczka ko-
rzenne (Spekulatius), Ukraińcy i  Łemkowie 
co roku zapraszają Dolnoślązaków na Święto 
Jordanu, a Ormianie ustawili we Wrocławiu 
chaczkar – znak ich obecności. Swoje zwy-
czaje kultywują przedstawiciele wszystkich 
innych grup mniejszości etnicznych i  naro-
dowych: Tatarzy, Żydzi, Romowie, Grecy, 
Karaimi, Bułgarzy. Reemigranci przybyli 
z  Bukowiny rumuńskiej śpiewają pieśni, 
w  których zawarta jest nieutulona tęsknota 
za opuszczonymi ziemiami, gdzie zamiesz-
kali ich przodkowie, reemigranci z Bośni na 
świątecznych spotkaniach tańczą Kolo i Ha-
iłki. A Muzeum Etnograficzne we Wrocła-
wiu rejestruje i próbuje zawrzeć w opisie ten 
fascynujący i wciąż ulegający zmianie kształt 
niematerialności. 

Elżbieta  Berendt

10 | Fragment 
wystawy stałej Muzeum 
Etnograficznego 
we Wrocławiu 
„Dolnoślązacy. Pamięć, 
kultura, tożsamość”

(zdjęcia: 2, 3, 5, 7, 9, 10 
– Wojciech Rogowicz,  
4 – Magdalena Wyłupek,  
6 – Edmund Witecki,  
8 – wikimedia.org)
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W zbiorach archiwum Národního Divadla w Pradze przechowywany 
jest wyjątkowy rękopis – cenzorski egzemplarz libretta Strasznego 
dworu Stanisława Moniuszki. Ten cenny zabytek polskiej kultury 
dowodzi, że jego tekst jeszcze przed premierą (we wrześniu 
1865 r.) uległ licznym ingerencjom cenzorskim.

Ślady Strasznego 
dworu w Pradze

grzegorz zieziula



Śladów i  pamiątek po każdym arty-
ście należałoby szukać tam, gdzie 
żył i  tworzył. Stwierdzenie to, choć 
z pozoru logiczne, okazuje się całko-

wicie fałszywe w  odniesieniu do twórców, 
którzy w  ciągu ostatnich kilku stuleci roz-
wijali działalność na terenie targanej nawał-
nicą dziejowych kataklizmów Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Realia geopolityczne 
wielokrotnie ulegały tu bardzo radykalnym 
przeobrażeniom, które następowały pod ci-
śnieniem imperialnej polityki wielkich mo-
carstw, rewolucji, wojen i  totalitaryzmów. 
W  rezultacie wiele niegdysiejszych centrów 
kultury nieodwracalnie zatraciło swoją pier-
wotną tożsamość, a najcenniejsze zbiory i ko-
lekcje, jeśli nie zostały całkowicie zniszczone, 
uległy bezpowrotnej dezintegracji.

Taki los podzieliły także rękopisy muzycz-
ne (partytury orkiestrowe i wyciągi fortepia-
nowe) oraz literackie (libretta), zawierające 
najwcześniejsze przekazy twórczości ope-
rowej Stanisława Moniuszki (1819-1872). 
Każdy badacz jego spuścizny o  zacięciu de-
tektywistycznym niejednokrotnie wpada 
w osłupienie. Rozproszenie materiałów źró-
dłowych i  ich dzisiejsze lokalizacje zdają się 
bowiem często zaprzeczać racjonalnie stawia-
nym hipotezom. Przytoczę fakt co najmniej 
zastanawiający – całkowity brak Moniusz-
kowskich rękopisów operowych w  zbiorach 
wileńskich. Materiały kilkunastu wodewilów 
stworzonych przez Moniuszkę w czasie, gdy 
mieszkał w  dawnej stolicy Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, na szczęście się zachowały, 
ale znajdują się obecnie... w  Warszawie. Co 
prawda  wiadomo, że najwięcej Moniusz-
kowskich partytur przechowuje Biblioteka, 
Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towa-
rzystwa Muzycznego, dlaczego jednak nie 
posiada ich w ogóle Teatr Wielki, w którym 
kompozytor przez kilkanaście lat pracował? 
Skądinąd nawet w  Warszawskim Towarzy-
stwie Muzycznym, z  niejasnych przyczyn, 
nie znajdziemy kompletu najważniejszych 
źródeł dwóch najwybitniejszych Moniusz-
kowskich arcydzieł − Halki i Strasznego dwo-
ru. Bezcenny Moniuszkowski rękopis Halki 
„wileńskiej” (wyciąg fortepianowy) stanowi 

np. ozdobę kolekcji Poznańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk. Z kolei czterotomowy 
pierwodruk Halki „warszawskiej” (będą-
cy prawdziwym białym krukiem) i  rękopis 

1 | Tytus Maleszewski, 
„Portret Stanisława 
Moniuszki”, około 1865, 
olej, płótno, wym. 74,2 x 
58 cm (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

2 | Przednia okładka 
cenzorskiego egzemplarza 
libretta Strasznego dworu 
ze zbiorów Národního 
Divadla w Pradze
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partytury orkiestrowej Strasznego dworu 
(z podpisanym własnoręcznie przez kompo-
zytora tekstem arii, ansambli i recytatywów) 
znajdują się w  zbiorach Polskiego Wydaw-
nictwa Muzycznego.

W 2013 r. po raz pierwszy zacząłem szpe-
rać w archiwach muzycznych czeskiej Pragi. 
Wyjazd taki wymarzyłem sobie już wiele lat 
wcześniej, na etapie pisania doktoratu. Moje 
plany kwerend muzykologicznych w  Cze-
chach nie zyskały wówczas aprobaty insty-
tucji finansujących badania naukowe. Wyro-
kiem anonimowych recenzentów na badania 
poloników operowych skierowany zostałem 
najpierw do Berlina, później do Paryża. 
Mimo to Praga nigdy nie dawała mi spoko-
ju. Przechowywałem wiele notatek oraz cen-
nych wskazówek, jakie w  latach 2003-2007 
otrzymywałem drogą korespondencyjną bez-
pośrednio od czeskich bibliotekarzy i archi-
wistów, notabene ludzi niezwykle otwartych 
i  życzliwych, stanowiących przeciwieństwo 
nieskorego przeważnie do pomocy persone-
lu bibliotek Wiednia czy Paryża.

Czeskie polonika operowe to temat nie-
zwykle rozległy, w tym tekście zajmę się tylko 
cenzorskim egzemplarzem libretta Straszne-
go dworu. Ten bezcenny zabytek polskiej kul-
tury, który przechowywany jest w  zbiorach 
archiwum opery Národního Divadla w Pra-
dze (pod sygnaturą H 339/L 3), został zdigi-
talizowany przez historyka sztuki i fotografa 

Piotra Jamskiego podczas naszej wspólnej 
wyprawy naukowej do stolicy Czech. Rę-
kopis ten, pamiętający czasy legendarnej 
warszawskiej prapremiery dzieła, stanowi 
unikatowy palimpsest, który dokumentuje 
nie tylko frapującą historię wymuszonych 
przez carską cenzurę, kolejnych zmian libret-
ta Strasznego dworu, ale także proces przy-
wracania go do oryginalnej postaci. Chociaż 
pierwotnie egzemplarz ten przepisany został 
przez anonimowego kopistę, to „zalecone” 
modyfikacje wprowadzane były rękoma 
Jana Chęcińskiego (1826-1874) i  samego 
Moniuszki.

Tekst libretta Strasznego dworu uznawany 
jest za najlepszą pracę Chęcińskiego. Często 
podkreśla się fakt, że w operze tej bardzo su-
gestywnie naszkicowane zostało tło, koloryt 
narodowy − staropolskie zwyczaje (sylwe-
strowe wróżby, zamiłowanie do myślistwa, 
zabaw i  kuligów), a  także sarmackie cnoty 
(tradycyjna gościnność, szacunek wobec płci 
pięknej, troska o honor i dobre imię). Pomy-
sły Chęcińskiego nie były jednak oryginal-
ne. Nasza wiedza na temat rozmiarów jego 
zadłużenia u niezmiernie wówczas popular-
nego pisarza, Kazimierza Władysława Wój-
cickiego (1807-1879), jest jeszcze niepełna. 
Oczywiście powszechnie wiadomo, że pier-
wowzorem libretta było opowiadanie Wój-
cickiego Straszny dwór. Gawęda dworzan 
w baszcie nad broną, opublikowane w 1834 r. 

3 | Strony 2 i 3 
egzemplarza cenzorskiego 
z wykazem osób 
i początkiem aktu I
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i przedrukowane kilka lat później w drugim 
tomie obszernego zbioru Starych gawęd i ob-
razów (1840). Chęciński wprowadził jed-
nak do tekstu libretta także wiele cytatów 
pochodzących z innych gawęd Wójcickiego. 
Nawet niepozorne słowa chóru kobiet roz-
brzmiewającego w  trakcie sporu myśliwych 
w II akcie: „Siedzi zając pod miedzą, / A my-
śliwi o nim nie wiedzą” – to cytat z gawędy 
Dzień zimowy w  starym dworku szlachcica. 
Kapitalna scena kuligu w IV akcie jest już do-
wodem daleko posuniętego naśladownictwa. 
Cały przebieg towarzyskiej zabawy, na której 
przemieszczający się saniami barwny tłum 
przebierańców nawiedza kolejne dwory, od-
tworzony został w operze ściśle według opisu 
znajdującego się w  gawędzie Kulig. U Wój-
cickiego uczestnicy zabawy śpiewają znajo-
mo brzmiącą strofę: „Od terema do terema / 
Do starosty my jedziema, / Prowadzimy żywy 
plon, / Kulig! w  starosty dom!” („terem” to 
część rezydencji przeznaczona dla kobiet). 
Chęciński stworzył kalkę tych wierszy, pisząc 
słowa do chóralnego krakowiaka, z  którym 
wpada do Kalinowa hałaśliwy tłum wesołych 
masek. Kolejny ustęp taneczny, słynny Ma-
zur, ma także swoje źródło w gawędzie Wój-
cickiego poświęconej staropolskim kuligom: 
„[…] arlekin wysuszony i rozgrzany, wlazł na 
chórek nade drzwiami umyślnie od lat daw-
nych dla muzyki zbudowany, uderzył silnie 
trzepaczką i  krzyknął: «Hej kulig! kulig! 

Kuligowego mazura!» A wnet grajki stają 
obok niego i zaczynają od ucha”.

Chęciński ukończył libretto 14 stycznia 
1862 r. (tę datę skrupulatnie zanotował w au-
tografie utworu przechowywanym w  zbio-
rach WTM pod sygnaturą 1280/M). Już 
wkrótce tekst trafił w ręce kompozytora, któ-
ry w czerwcu ukończył najprawdopodobniej 
wyciąg fortepianowy nowego dzieła, a może 
także część instrumentacji. Jakkolwiek by 
było, autoryzowany przez Moniuszkę ręko-
pis opery (który w latach siedemdziesiątych 
XX w. podarował Polskiemu Wydawnictwu 
Muzycznemu anonimowy ofiarodawca) 
przepisany został na czysto między paździer-
nikiem 1862 a 9 stycznia 1863 (te fakty usta-
lił zasłużony kustosz WTM, Andrzej Spóz). 
Wybuch powstania styczniowego uniemoż-
liwił wystawienie dzieła. Na afisze wejść mia-
ło dopiero jesienią 1865 r.

Rękopis cenzorski przechowywany 
w  Pradze dowodzi, że tekst Chęcińskiego 
jeszcze przed premierą uległ licznym inge-
rencjom (najwcześniejszy wpis dopuszczają-
cy wystawienie utworu pozostawiony przez 
starszego cenzora Antoniego Funkensteina 
nosił datę 22 sierpnia 1865  r.). Ich celem 
było wyrugowanie ukrytych odniesień do 
polskiej historii, sarmackich tradycji oraz 
„czynów zbrojnych” szlachty i powstań prze-
ciwko zaborcy. Nawet czas akcji, umieszczo-
nej przez Chęcińskiego na początku XVII w. 

4 | Strony 4 i 5 
egzemplarza cenzorskiego 
zawierające tekst No 1 (chór 
towarzyszy pancernych) 
z licznymi korektami; 
tekst zaleconych przez 
cenzora poprawek wpisany 
na „naklejkach” ręką 
librecisty, Jana Chęcińskiego 
(i poprawiony ołówkiem 
przez rękę nieustaloną)
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5 | Strony 14 i 15 egzemplarza cenzorskiego zawierające tekst No 3 (tercet Stefana, Zbigniewa i Macieja Cichy domku modrzewiowy…); 
na „naklejkach” tekst skorygowany wg zaleceń cenzora ręką Moniuszki (i poprawiony ołówkiem przez rękę nieustaloną)

6 | Strony 60 i 61 z początkiem tekstu pieśni Miecznika z finału II aktu (No 11 A był to dzielny zuch, podobny lwiej naturze); na „naklejkach” 
wersje cenzorskie wpisane ręką nieustaloną
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(co Rosjanom kojarzyło się nieuchronnie 
z niemile przez nich wspominanym okresem 
„wielkiej smuty”), przeniesiono – zupełnie 
absurdalnie – do „pierwszej połowy zeszłego 
stulecia”. Z  didaskaliów sceny otwierającej 
operę usunięto określenie „obóz towarzyszy 
pancernych”, zastępując je wskazówką „miej-
sce przed gospodą”. W  wielu miejscach tekst 
poddano retuszom, m.in. orację Miecznika 
i  słynną arię z  kurantem. Zmieniono także 
treść oskarżeń Damazego, zawierających czy-
telną aluzję do „judaszowych srebrników” 
otrzymanych za zdradę ojczyzny („hanieb-
nych usług zapłata”).

Mimo to atmosfera prapremiery, która 
odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie 
28 września 1865  r., musiała być gorąca, 
skoro nazajutrz starszy cenzor Antoni Fun-
kenstein otrzymał polecenie ponownego 
skorygowania tekstu. Tym razem wskazał aż 
jedenaście stron, na których należało wpro-
wadzić liczne poprawki. Dostosowanie się 
kompozytora i  librecisty do zaleceń Fun-
kensteina (wszystkie „korekty” Moniuszko 
i  Chęciński poczynili własnoręcznie) i  tak 
nie osłabiło żywiołowych reakcji publicz-
ności podczas następnych spektakli 1 i  5 
października. Ostatecznie opera zniknęła 
z afisza po trzecim zaledwie przedstawieniu 
(czwartym, jeśli doliczyć otwartą dla praso-
wych sprawozdawców próbę generalną 27 
września), mimo że grano ją przed szczelnie 
zapełnioną widownią.

Z czasem libretto przywrócono do wersji 
pierwotnej. Stało się to możliwe najpierw 
we Lwowie, w dobie autonomii, dokąd w la-
tach siedemdziesiątych XIX w. powędrował 
z  Warszawy egzemplarz cenzorski. Włoda-
rze sceny lwowskiej z  pełną świadomością 
i w poczuciu patriotycznego obowiązku pie-
lęgnowali to, co zostało zabronione w zabo-
rze rosyjskim: na „skorygowanych” stronach 
libretta ktoś naniósł ponownie ołówkiem 
oryginalny tekst Chęcińskiego (na tym eta-
pie do libretta dołączona została zresztą 
także kilkustronicowa wkładka, zawierająca 
notatki dotyczące poprawnego brzmienia 
zmienionych ustępów).

Do Pragi cenzorski egzemplarz tekstu 
trafił ze Lwowa na początku lat dziewięć-
dziesiątych XIX  w. Wtedy właśnie, w  wy-
niku ożywionej współpracy między czeską 
sceną narodową a  teatrem lwowskim, poja-
wił się pomysł wystawienia Strasznego dworu 

w  Národním Divadle. Kiedy nad czeskim 
przekładem zaczął intensywnie pracować 
zawodowy librecista i krytyk Jindřich Hanuš 
Böhm (1836-1916), został przez lwowskie 
środowisko teatralne dokładnie poinformo-
wany o  prawidłowym brzmieniu ocenzuro-
wanych wcześniej ustępów. Niezastąpione 
źródło wiedzy dla czeskiego tłumacza sta-
nowił wówczas właśnie egzemplarz cenzor-
ski, który zawierał już „lwowskie” poprawki. 
Dzięki temu Böhm tłumaczył libretto, ko-
rzystając z utworu w jego oryginalnej postaci. 
Czeski przekład opublikowano z datą 1892, 
choć premiera Strasznego dworu w  Pradze 
odbyła się rok wcześniej, 29 października 
1891 r., pod dyrekcją Mořica Angera. Polski 
akcent w  obsadzie stanowił wybitny tenor 
Władysław Florjański (1854-1911). Artysta 
ten, przez wiele lat związany z praską sceną, 
bardzo aktywnie propagował w  Czechach 
polską twórczość operową. Jak należy się do-
myślać, praska premiera opery Strašný dvůr 
była w dużej mierze właśnie jego zasługą.

Grzegorz Zieziula

7 | Okładka pierwodruku 
czeskiego przekładu libretta 
autorstwa  Jindřicha Hanuša 
Böhma (Praha 1892, 
Fr[antišek] A. Urbánek) 
(w zbiorach Biblioteki 
Miejskiej w Pradze, Městská 
knihovna v Praze, biblioteka 
cyfrowa, domena publiczna)

(ilustracje: 1 – archiwum 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie; 2-6 – fot. Piotr 
Jamski; 7 – Městská knihovna 
v Praze)
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Średniowieczny zamek w obrębie 
Starego Miasta w Będzinie 
i barokowy pałac w dzielnicy 
Gzichów to dwie siedziby 
będzińskiego Muzeum Zagłębia. 
Zamek i pałac położone są 
w niewielkiej odległości od siebie, 
ale dzieli je rzeka Czarna Przemsza.

stanisław grzelachowski

Zamek 
i pałac



W czasach dawnej Rzeczypo-
spolitej Będzin należał do 
Małopolski, a  Gzichów do 
Księstwa Siewierskiego. 

Księstwo to do 1790  r. stanowiło odrębną 
jednostkę terytorialną należącą do biskupów 
krakowskich. W  XIII  w. ziemia siewierska 
była częścią Śląska i znajdowała się w grani-
cach Księstwa Bytomskiego. Na początku 
XIV w. przeszła we władanie książąt cieszyń-
skich. W  1442  r. Wacław Cieszyński sprze-
dał ziemię siewierską biskupowi Zbignie-
wowi Oleśnickiemu. Odtąd kolejni biskupi 
krakowscy byli samowładnymi rządcami 
księstwa z własnym skarbem, sądownictwem 
i lenną szlachtą.

Położony na wzgórzu nad Czarną Prze-
mszą kamienny zamek będziński wzniesiony 
został w  miejscu wczesnośredniowieczne-
go grodu. Budowany zapewne od XIII  w., 
ostateczny swój kształt otrzymał za panowa-
nia Kazimierza Wielkiego i  stanowił odtąd 
twierdzę nadgraniczną od strony Śląska. Naj-
starsza część zamku − wysoka okrągła baszta 
zapewniała obserwację okolicznego terenu, 
a  we wnętrzu dawała ostatnie schronienie 
załodze zamku. Wzniesiona później kwa-
dratowa wieża połączona została z  budyn-
kiem mieszkalnym. Całość założenia oto-
czona była podwójnym pierścieniem murów 
obronnych, a  fosa i  trzeci pierścień murów 
łączyły się z murami miasta.

Na samym początku XVII  w. zamek 
zniszczony został przez pożar. W czasie na-
jazdu szwedzkiego nastąpiło dalsze jego 
zniszczenie. Odtąd przestał być warownią 
i  zaczął popadać w  ruinę. Na początku lat 
trzydziestych XIX w. pojawiła się inicjatywa 
odbudowy zamku, podjęta przez Edwarda 
Raczyńskiego. Ten wielce zasłużony arysto-
krata w  sprawach narodowej kultury i  go-
spodarki w Wielkim Księstwie Poznańskim, 
w swojej działalności nie ograniczał się tylko 
do Wielkopolski. W  1833  r. przybył do 
Królestwa Polskiego, aby wspierać inicjatywy 
gospodarcze Henryka Łubieńskiego, 
a  zwłaszcza wielkie inwestycje w  Zagłębiu 
Dąbrowskim. Przebywający tu Edward Ra-
czyński zwrócił uwagę na malownicze ruiny 

zamku będzińskiego i  postanowił go od-
budować, z  zamiarem umieszczenia w  nim 
szkoły górniczej. Fundusze na odbudowę 
w większości miały pochodzić z Banku Pol-
skiego. Projekt przedsięwzięcia powierzony 
został związanemu z  Raczyńskim architek-
towi Franciszkowi Marii Lanciemu, który 
przewidywał odbudowę zamku w  panują-
cym wówczas stylu romantycznym. W  cza-
sie podjętych prac budowlanych obniżona 
została okrągła baszta z dodaniem krenelażu. 
Później przebudowano część mieszkalną − 
wykonano nowe otwory okienne. Nadano im 
zróżnicowany kształt, zamknięto półkoliście 
lub ostrołukowo, i  umieszczono w  cegla-
nych obramowaniach. Przebudowano też 

1 | Zamek w Będzinie, 
widok od strony rzeki 
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fragment muru zewnętrznego z wejściem do 
międzymurza. Nową realizacją po stronie 
wschodniej był neogotycki arkadowy mo-
stek nad fosą.

Ulokowanie w  zamku szkoły górniczej 
nie doszło do skutku. Przejściowo tylko 
wykorzystywany był na szpital, a  później 
jeszcze na krótko urządzono w nim ewange-
licką kaplicę dla górników sprowadzonych 
do pracy z Saksonii. Nieużytkowany potem 
zaczął znowu popadać w  ruinę, zaś próby 
znalezienia odpowiedniego użytkownika nie 
powiodły się. Dopiero po pierwszej wojnie 
światowej w miejscowej społeczności podję-
te zostały inicjatywy w kierunku odbudowy 

zabytkowego obiektu. Utworzone Towarzy-
stwo Opieki nad Górą Zamkową pozyskało 
grunty w otoczeniu zamku w celu urządzenia 
parku. Powstałe zaś Towarzystwo Muzeum 
Zagłębia Dąbrowskiego zajęło się opieką nad 
ruinami oraz rozpoczęło gromadzenie eks-
ponatów do przyszłej ekspozycji muzealnej. 
Zebrane w okresie międzywojennym fundu-
sze na odbudowę okazały się jednak bardzo 
skromne i  pozwoliły jedynie na wykonanie 
w ruinach drobnych prac zabezpieczających 
i  porządkowych w  parku. Starania u  władz 
państwowych o  sfinansowanie odbudowy 
nie przyniosły rezultatu. Projekt odbudowy 
wykonany przez Adolfa Szyszko-Bohusza 
również nie został zaakceptowany.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
sprawa odbudowy zamku zaczęła nabierać 
realnych kształtów. Utworzony został Miej-
ski Społeczny Komitet Odbudowy Zamku. 
Rozpoczęto gromadzenie funduszy na pla-
nowaną inwestycję. Wykonano pierwsze 
prace archeologiczne i  inwentaryzacyjne 
zachowanych ruin. Na wniosek Minister-
stwa Kultury i  Sztuki władze państwowe 
przyznały środki finansowe na prace zwią-
zane z  odbudową. Ministerstwo zleciło wy-
konanie projektu architektowi Zygmunto-
wi Gawlikowi i  na podstawie opracowanej 
dokumentacji podjęte w  1952  r. prace bu-
dowlano-konserwatorskie zakończone zo-
stały w  1956  r. Odbudowano wewnętrzny 
pierścień murów i  dawną część mieszkalną 

2 | Dziewiętnastowieczny 
mostek nad fosą 

3 | Pałac gzichowski, 
widok od strony dziedzińca 
przedpałacowego  
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4 | Widok z  sieni pałacu na zamek 
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z  narożną wieżą, którą nadbudowano i  na-
kryto dachem. Pozostawiono dziewiętna-
stowieczny krenelaż nad okrągłą basztą. 
Zakończenie prac związanych z  odbudową 
umożliwiło przystąpienie do organizowania 
ekspozycji muzealnej w  części mieszkalnej 
i baszcie narożnej przez powołanie Muzeum 
Zagłębia Dąbrowskiego. Sposób odbudowy 
zamku spotkał się z  pewnymi krytycznymi 
ocenami. Należy jednak uwzględnić tu fakt, 
że odbudowa nastąpiła w  trudnym okresie 
powojennym, w zniszczonym kraju. W dru-
giej połowie lat osiemdziesiątych XX w. za-
mek i wzgórze zagrożone zostały przez szko-
dy górnicze. Eksploatująca złoża podziemne 
kopalnia „Paryż” wykonała wtedy niezbędne 
zabezpieczenia. W następnych latach konty-
nuowane były jeszcze prace z tym związane. 
Mury zamkowe wykonane z  kamienia wa-
piennego łamanego w układzie warstwowym 
wymagają ciągłych renowacji. Roboty takie 
przeprowadzane są również obecnie.

Zamek będziński od lat jest symbolicz-
nym obiektem w mieście. Ekspozycja w jego 
wnętrzu zaznajamia zwiedzających z  prze-
szłością tej dawnej obronnej budowli, a zgro-
madzona tu bogata kolekcja broni siecznej 

i palnej oraz uzbrojenia obronnego stanowi 
materialne świadectwo tych historycznych 
czasów.

W XVII w. najzamożniejszym rodem na 
pograniczu śląsko-siewierskim stali się Mie-
roszewscy herbu Ślepowron. Systematycznie 
powiększali swoje fortuny poprzez zakup 
nowych posiadłości, a  także hut i  kopalń. 
Zajmowali wówczas i  później prominentne 
stanowiska w  Rzeczypospolitej, na Śląsku 
i w Księstwie Siewierskim. Jan Mieroszewski, 
starosta i  sędzia ziemski Księstwa Siewier-
skiego, starosta bytomski, w  1686  r. stał się 
właścicielem lukratywnej ordynacji mysło-
wickiej. Wkrótce jednak w 1687 r. zmarł, po-
zostawiając po sobie trzech synów: Kazimie-
rza, Jana Krzysztofa i Antoniego. Kazimierz 
po ojcu przejął klucz gzichowski w Księstwie 
Siewierskim, Jan Krzysztof ordynację mysło-
wicką, Antoni został kanonikiem krakow-
skim i kanclerzem siewierskim. 

Kazimierz Mieroszewski po 1702 r. roz-
począł wznoszenie nowej siedziby w należą-
cym do Księstwa Siewierskiego Gzichowie. 
Nowy pałac usytuowany został na osi wi-
dokowej w  kierunku zamku będzińskiego. 
Nie wiadomo, czy był to wybór zamierzony, 
czy też wynikowy. W  rezultacie nastąpiło 
jednak ciekawe sprzężenie wizualne tych 
dwóch obiektów, stanowiących teraz jed-
ną placówkę muzealną. Syn Kazimierza, 
Stanisław Kostka, starosta będziński, kon-
tynuował budowę pałacu i  wyposażał go. 
Kolejnym dziedzicem majątku był Józef, 
szambelan na dworze Stanisława Augusta. 
Miał on tylko córkę Ludwikę, dziedziczkę 
majątku, która wyszła za mąż za Wincen-
tego Siemieńskiego. W  niedługim czasie 
córka Józefa zmarła i  odtąd majątek oraz 
pałac pozostały w  rodzinie Siemieńskich. 
W 1860 r. posiadłość została sprzedana Ro-
manii Mycielskiej. Od 1883 r. właścicielem 
Gzichowa stał się baron śląski i przemysło-
wiec Chrystian Gustaw von Kramst. Po jego 
śmierci doszło znowu do sprzedaży mająt-
ku, nowym właścicielem zostało Towarzy-
stwo Węgla i Hut Sosnowieckich. Admini-
stratorem majątku Towarzystwa od 1913 r. 
był Mieczysław Krąkowski, który zasłużył 
się jako dobry gospodarz. Przeprowadzone 
były wtedy w pałacu prace modernizacyjne 
z doprowadzeniem wody, kanalizacji i ener-
gii elektrycznej. Wykonano również roboty 
porządkowe w parku.

5 | Posąg Bachusa przed 
elewacją ogrodową pałacu 
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W czasie okupacji niemieckiej w  latach 
1939-1945 pałac stał się siedzibą przedsiębior-
stwa „Sosnowitzer Bergwerks und Hutten 
AG”. Po 1945 r. został przejęty przez Państwo-
wy Ośrodek Maszynowy. Niestety, gospodarz 
ten przyczynił się do dewastacji obiektu. 
W 1954 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków zlecona została doku-
mentacja historyczna i inwentaryzacyjna. Na 
jej podstawie rozpoczęto prace remontowe, 
które zakończone zostały w  1958  r. Nowym 
użytkownikiem pałacu został Młodzieżowy 
Dom Kultury, który również nie utrzymywał 
budynku pałacowego w odpowiednim stanie. 
Dlatego też ze strony Ministerstwa Kultury 
i  Sztuki podjęte zostały starania, aby prze-
znaczyć go na cele muzealne. W 1972 r. roz-
poczęto prace budowlano-konserwatorskie. 
W  1976  r. wykonana została nowa stalowa 
więźba dachowa z  pokryciem blachą mie-
dzianą. We wnętrzach zaś wykonano stropy 
ognioodporne i dwie boczne klatki schodowe. 
Od 1979  r. w  pomieszczeniach prowadzone 
były roboty wykończeniowe i instalacyjne, na 
zewnątrz odnowiono elewacje. Wszystkie pra-
ce remontowe zakończono w 1982 r. Przejęty 
przez Muzeum Zagłębia w Będzinie pałac, po 

zorganizowaniu ekspozycji, w marcu 1983 r. 
udostępniono społeczeństwu. W  2002  r. 
przyznano muzeum środki finansowe na dal-
szą konserwację pałacu z otoczeniem.

W stosunku do fortuny, jaką posiadali 
Mieroszewscy, wzniesiony przez nich pałac 
gzichowski był raczej obiektem skromnym. 
Nawiązywał bardziej do tradycji polskiego 
dworu, niż do wielkich założeń pałacowych. 
Pobudowane po obu stronach dziedzińca 
pałacowego zabudowania dworskie, oficyna 
mieszkalna po prawej stronie i  zabudowa-
nia gospodarcze z podwórzem w środku po 
lewej nie otrzymały wystroju architektonicz-
nego. Wewnętrzny teren poza przedpałaco-
wym dziedzińcem teraz został urządzony 
w  formie geometrycznie rozplanowanego 
zielonego gazonu. Ogród z  wysoką zielenią 
za pałacem ma charakter parku krajobra-
zowego. Jego fragment przy samym pałacu 
dekorowany jest dwoma ocalonymi posąga-
mi rzeźbiarskimi; zapewne w ogrodzie było 
więcej takich elementów rzeźbiarskich. Od 
1999  r. muzeum prowadzi systematyczne 
prace rewaloryzacyjne zieleni przypałacowej 
z  zamiarem przywrócenia jej osiemnasto-
wiecznego charakteru.

6 | Salon Antycznych 
Wodzów 
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Pałac rozwiązany został na planie prosto-
kąta, z  partią wejściową podkreśloną lekko 
wysuniętym ryzalitem. Z  obu boków dołą-
czone są piętrowe aneksy, przypominające al-
kierze. W dwutraktowym wnętrzu centralne 
pomieszczenie stanowi sień z  dwubiegową 
klatką schodową, prowadzącą do głównego 
salonu na piętrze. Z  sieni i  salonu amfila-
dowo dostępne są pozostałe pomieszczenia 
i sale reprezentacyjne. 

Budowla nakryta jest łamanym dachem 
polskim. Od strony frontowej i  ogrodowej 
poddasze doświetlają lukarny. Partia wejścio-
wa w elewacji frontowej zaakcentowana zosta-
ła półokrągło zamkniętym szczytem ze spły-
wami zakończonymi esownicami. W parterze 
wejście poprzedzone jest dodanym w XIX w. 
czterokolumnowym portykiem z  balkonem 
powyżej. Alkierzowe zakończenia elewacji 
z  kolei zwieńczone są attykami z  motywami 
balustradowymi. Dekoracje elewacji dopeł-
niają wazony w szczycie i na attykach alkierzo-
wych. Skromna elewacja ogrodowa ożywiona 
jest dwoma barokowymi posągami rzeźbiar-
skimi z początku XVIII w. Przedstawiają one 
w  swobodnym ujęciu mitologiczne postacie, 
prawdopodobnie są to Bachus i  Bachantka. 
Wykonane z  piaskowca posągi poddawane 

były w  ostatnich latach zabiegom konserwa-
torskim. Wysuwano hipotezy, że rzeźby wy-
konane zostały na Śląsku lub w Saksonii, tyl-
ko jednak badania naukowe mogłyby ustalić 
ostatecznie ich pochodzenie i autorstwo.

Zmienne użytkowanie obiektu pałacowe-
go sprawiło, że nic nie zachowało się z  jego 

pierwotnego wyposażenia ruchomego. Nie 
przetrwały też dawne posadzki drewniane. 
Obecne podłogi i  parkiety wykonane zo-
stały według wzorów osiemnastowiecznych 
i  dziewiętnastowiecznych. Podczas prac re-
nowacyjnych odnowiono dekorację archi-
tektoniczno-rzeźbiarską na sufitach i stolar-
ce. Przebudowanym w latach pięćdziesiątych 
XX  w. dwóm kominkom klasycystycznym 
z  nastawami przywrócono pierwotny ich 
stan. Nie zachowały się w pałacu piece, obec-
ne pochodzą z innych obiektów. Najcenniej-
szą pozostałością dawnego wystroju pała-
cowego jest osiemnastowieczne malarstwo 
ścienne we wnętrzach pierwszego piętra. 
Odkrywane stopniowo dzieła malarskie kon-
serwowane były podczas wieloletnich żmud-
nych i  wymagających dużych umiejętności 
prac konserwatorskich, prowadzonych w la-
tach 1957-2000. Tematyka poszczególnych 
scen malarskich, a także rodzaj ich wykona-
nia posłużyły do nadania nazewnictwa salo-
nom pierwszego piętra. W głównym salonie 
− Salonie Antycznych Wodzów – nawiązano 
do starożytności. W klasycystycznej iluzjoni-
stycznej polichromii ściany rozczłonkowane 
są pilastrami, pomiędzy którymi znajdują się 
nisze, medaliony, lustra, otwory okienne oraz  
kominek z nastawą. W niszach umieszczone 
są postacie wodzów antycznych. Dzięki za-
chowanym podpisom cztery spośród nich 
zostały zidentyfikowane i przedstawiają: Fa-
biusza Kunktatora, Hannibala, Pompejusza 
i Scypiona Afrykańskiego. 

Ściany Salonu z Medalionami w iluzjoni-
styczny sposób podzielone są kwadratowymi 
i prostokątnymi ozdobnymi obramowaniami, 
w  których namalowano owalne medaliony 
z podobiznami mężczyzn i kobiet w osiemna-
stowiecznej postaci. W  ścianie południowej 
znajduje się medalion z  wizerunkiem Józefa 
Mieroszewskiego, wykonany według jego 
portretu w  kościele w  Siewierzu. W  ścianie 
okiennej środkowe obramowanie wypełnio-
ne jest herbem Mieroszewskich – Ślepowron 
w ozdobnej oprawie. W Salonie Turniejowym 
ściany dookoła ujęte są wstęgowym motywem, 
zaś powyżej posadzki wykonana jest iluzjoni-
styczna boazeria. Na tle ścian namalowano 
obrazy, w których na pejzażowym tle ukazane 
są potyczki osób pieszych i na koniach.  

Spośród wszystkich salonów z  malowaną 
dekoracją ścienną najbardziej dekoracyjny jest 
Salon Myśliwski w południowym alkierzowym 

7 | Salon z Medalionami 
– fragment umeblowania 
na tle dekoracji ściennej 
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zakończeniu pałacu. Znajduje się tu sześć 
dużych, jednorodnych malarsko scen z  polo-
wań na różne zwierzęta leśne: wilka, niedźwie-
dzia, lisa, dzika i sarny. Największa scena z po-
lowaniem na sarny znajduje się na ścianie za-
chodniej. W ramach niektórych scen znalazły 
się drobne fragmenty ikonograficzne. W  sce-
nie polowania na lisa jest widok pałacu gzi-
chowskiego, a w scenie pojedynku myśliwego 
z dzikiem pojawia się zamek będziński. Z ko-
lei w  scenie polowania na sarny ukazany jest 
dwór z zabudowaniami gospodarczymi, który 
identyfikowany jest z siedzibą rodową w Pod-
lipiu. Salon Złoty, w którym nie ma malarstwa 
ściennego, otrzymał nazwę od dekoracyjnych 
złoceń detali i ozdób. Jego ściany obiegają zło-
cone listwy z motywami rozetkowymi. Klasy-
cystyczny kominek, z  okrągłym portretowym 
medalionem w nastawie, ma podobną złoconą 
dekorację, podobnie ustawiony w  narożniku 
rzeźbiarski stelaż pod obraz.

Muzeum Zagłębia w  Będzinie przez 
lata poprzez zakupy, darowizny i  depozyty 

muzealne gromadziło wyposażenie rucho-
me. Pozwoliło to na umeblowanie salonów, 
które odtąd w  połączeniu z  malarstwem 
i wystrojem ściennym stały się stylowo kom-
pletne. Oprócz reprezentacyjnych salonów 
na pierwszym piętrze, w  pozostałych po-
mieszczeniach pałacu zrealizowany został 
jeszcze inny program muzealny. Na parterze 
znajdują się pomieszczenia obsługi zwie-
dzających oraz wystaw stałych z  dziedzi-
ny: archeologii, historii i  etnografii, a  trzy 
sale na piętrze w narożnej północnej części 
przeznaczone są na organizowanie wystaw 
czasowych.

Dwa obiekty należące do Muzeum Zagłę-
bia w Będzinie dzieli w czasie kilka wieków. 
Podczas gdy zamek przybliża zwiedzającym 
epokę średniowiecza, to położony nieco da-
lej pałac przenosi ich już, poprzez osiemna-
stowieczną i  dziewiętnastowieczną sztukę, 
do czasów nowożytnych. 

Stanisław Grzelachowski

8 | Salon Myśliwski 

(zdjęcia: Stanisław 
Grzelachowski)
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Ciekawy zestaw ornamentyki funeralnej zawie-
rają tablice komemoratywne znajdujące się 
w kościele św. Urszuli w Kowalu (zob. „Spo-
tkania z Zabytkami”, nr 5-6, 2018, s. 54-58), 

a pochodzące z pierwszej ćwierci XIX w. Poświęcone są 
Agnieszce z  hr. Skarbków Wolickiej (1785-1805) i  jej 
mężowi Maciejowi Waldorf Wolickiemu (1765-1825), 
byłemu szambelanowi Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, posłowi na sejm Królestwa Polskiego od 1818 r., 
radcy departamentu bydgoskiego, sędziemu pokoju 
i  marszałkowi sejmiku powiatu kowalskiego. Agniesz-
ka Wolicka była córką Kacpra Melchiora Baltazara 

Bonawentury Skarbka (1763-1823), rotmistrza kawa-
lerii narodowej, odznaczonego orderem św. Stanisława, 
i jego pierwszej żony, Justyny Dąmbskiej (1765 − przed 
1808). Jej przyrodnim bratem był powszechnie znany hr. 
Fryderyk Florian Skarbek (1792-1866), wybitny ekono-
mista, pisarz, historyk, tłumacz oraz działacz społeczny 
i polityczny.

Małżonkowie Woliccy poznali się podczas karnawa-
łu w Toruniu. Ich ślub odbył się latem 1802 r. w Bro-
chowie. Panna młoda zamieszkiwała wtedy ze swoją 
macochą (Ludwiką z  Fengerów) w  Żelazowej Woli, 
która należała do tej parafii. Świadkiem na ich ślubie 

Ornamentyka funeralna 
na epitafiach Wolickich 
w Kowalu

Z warsztatu historyka sztuki

1
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był m.in. Mikołaj Chopin (ojciec genialnego Fryde-
ryka), który po czterech latach w tej świątyni również 
stanął na ślubnym kobiercu, a w 1810 r. dopełnił chrztu 
swego syna. 

Woliccy później rezydowali w Śmiłowicach na Kuja-
wach. Maciej dobra śmiłowickie oraz majorat w Kowalu 
(zagarnięty przez Prusaków po drugim rozbiorze Polski) 
kupił od pruskiego wysokiego urzędnika, hr. Christiana 
von Lüttichau. Mienił się zresztą kolatorem kowalskiego 
kościoła parafialnego św. Urszuli, prowadził sądowe spo-
ry z mieszkańcami o – jego zdaniem – należne mu dani-
ny z tytułu posiadania miasta. Agnieszka zmarła w wie-
ku 20 lat przy porodzie pierworodnego syna Konstante-
go Teofila Ludwika (1805-1863), który później kształcił 
się w Paryżu, brał udział w powstaniu listopadowym, był 
więźniem caratu zesłanym na Syberię za pomoc udzie-
loną powstańcom Artura Zawiszy w 1833 r. Znany był 
także ze swej działalności muzycznej (był kapelmistrzem 
orkiestry w  Tobolsku, skomponował Requiem, pieśni 
ukraińskie, był autorem przeróbek dzieł Ludwiga van 
Beethovena) oraz literackiej (napisał kilka jednoakto-
wych wodewili i wspomnienia z zesłania).

W kowalskim kościele parafialnym zachowały się dwa 
epitafia, które kryją serca Agnieszki i Macieja Wolickich 
(ich ciała zostały pochowane na cmentarzu w Śmiłowi-
cach) oraz kielich z wygrawerowaną inskrypcją: „Maciey 
Waldorff z  Komorza Wolicki Dziedzic Miasta Kowala 
iako Kollator swemu ofiarowuje Kościołowi w  R. 1823”. 
Oba epitafia wmurowano w ścianę łuku tęczowego, od-
dzielającego prezbiterium od nawy głównej, z  tym że 

inskrypcja dotycząca Agnieszki Wolickiej znajduje się 
po stronie Ewangelii (lewej), zaś tablica jej małżonka po 
stronie prawej. Są one do siebie bardzo podobne, niemal 
identyczne (oczywiście poza inskrypcjami), możliwe za-
tem, iż wykonywane były w tym samym warsztacie lub 
jedno służyło za wzór drugiemu wykonawcy.

Składają się one z dwóch części: tablicy inskrypcyjnej 
z czarnego marmuru oraz zwieńczającego ją klasycystycz-
nego frontonu z piaskowca, który flankowany jest akro-
terionami w postaci ćwierćkół, co upodabnia całość tego 
elementu do korony. W jej centralnej części znajduje się 
złożony herb, a w narożnych ćwierćkołach umieszczone 
są reliefy przedstawiające owady z rozłożonymi skrzydła-
mi, które obrócone zostały skośnie w  kierunku środka 
kompozycji. Uproszczone wizerunki owadów pozwalają 
na różną ich identyfikację. Mogą być to motyle (ćmy), 
ważki, bądź – jak ustalili to historycy sztuki sporządzają-
cy karty ewidencyjne zabytków tegoż kościoła – pszczo-
ły. Zarówno motyw motyli, ważek,  jak i pszczół na tych 
epitafiach ma swoje uzasadnienie.

Wizerunek pszczół idealnie pasuje do ornamen-
tu epitafijnego. Te właśnie owady były emblematem 
śmierci, zmartwychwstania, nieśmiertelności, a  także 
symbolem mozolnej pracy i  umiejętności życia w  spo-
łeczeństwie. W czasach starożytnych smarowano zmar-
łych miodem, żeby ich ciała nie uległy rozkładowi, by 
w  przyszłości mogły ostatecznie powstać z  martwych. 
W  katakumbach chrześcijańskich umieszczano rysunki 
pszczół, odnosząc je do nieśmiertelności i  powtórnego 
przyjścia Chrystusa. Fakt znikania pszczół na czas zimy 
oraz ich powrót na wiosnę odnoszono do mitu związa-
nego z  Korą i  Demeter, a  później do Jezusa, który po-
konał śmierć. Przypisywano mu również atrybuty mio-
du (Chrystus – Baranek miłosierny), żądła (Chrystus 
– surowy Sędzia świata) i wosku (Chrystus – Światłość 

1 | Kościół św. Urszuli w Kowalu, stan z marca 2019 r.

2 | Epitafium Agnieszki z hr. Skarbków Wolickiej

3 | Epitafium szambelana Macieja Wolickiego

........................................................................................................................... 
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świata). Inteligencja pszczół wydawała się cząstką boskiej 
inteligencji. Mahomet wierzył, że roje pszczół wzlatują 
do samego Raju, skąd się wywodzą, i mogą też odwiedzać 
krainę umarłych. Dla św. Bernarda z Clairvaux pszczoła 
stanowiła symbol Ducha Świętego. Neoplatonicy zaś 
traktowali ją jako uosobienie czystej duszy, wyzwolonej 
z ciała i wznoszącej się w wyższe sfery.

Kiedy w  1653  r. odkryto grobowiec Childeryka, 
króla Francji w V w., znaleziono w nim około 300 zło-
tych figurek owadów, które stanowiły oblamowanie jego 
płaszcza; owady te zidentyfikowano jako pszczoły. Na-
wiązując do pierwszych francuskich suwerenów, także 
Napoleon Bonaparte umieścił pszczoły na swoim stro-
ju koronacyjnym, uznając je za znak swego panowania, 
a zarazem symbol nieśmiertelności i pracowitości (choć 
godłem jego imperium był orzeł). Znacznie później-
sze badania wskazały jednak, że w  grobie Childeryka 
były najprawdopodobniej cykady – starożytny symbol 
nieśmiertelności.

Również w  liryce naszego znakomitego poety doby 
modernizmu i  międzywojnia, Bolesława Leśmiana, 
odnaleźć można motyw wędrówki pszczół do krainy 
wiekuistego spoczynku. W wierszu Pszczoły poeta uka-
zuje moment takich odwiedzin w zaświatach. Złoty rój 
pszczeli elektryzuje zmarłych i  jednocześnie wywołuje 
tęsknotę za tym, co było ich udziałem w realnym życiu 
ziemskim.

Widoczne na obu epitafiach, charakterystyczne, 
szerokie skrzydła, nie przypominają jednak skrzydeł 
pszczół, w dodatku ich ułożenie odpowiada pozie, jaką 
przyjmuje część dziennych motyli (np. rusałek) w czasie 
odpoczynku. Ponadto są tu wyraźnie zaznaczone czuł-
ki, co również jest typowe dla motyli. Warto zauważyć, 
iż szczególnie owady umieszczone na epitafium Macieja 
Wolickiego swym wyglądem przypominają sylwetkę mo-
tyla nocnego (ćmy), o bardzo wymownej nazwie i jakże 
pasującej do tego typu obelisku. Jest nim zmierzchnica 
trupia główka (Acherontia atropos). Motyl zestawiony 
z  czaszką może być interpretowany jako symbol kru-
chości życia ludzkiego, sam zaś uosabia obietnicę zmar-
twychwstania w Dniu Ostatecznym.

Jeżeli chodzi o  identyfikację owadów na epitafium 
Agnieszki Wolickiej, należy sądzić, iż bardziej prawdopo-
dobne jest stwierdzenie, że są to ważki lub bliskie im jętki. 
Nie mają one jednak w europejskiej symbolice tak wiel-
kiego znaczenia, jak właśnie motyle, w  dodatku czasem 
kojarzone były dość negatywnie – z  diabłem, ciemnymi 
mocami, szkodzeniem. Jętki zaś, szczególnie te nazywane 
jednodniówkami (Ephemeroptera), to owady, których ży-
ciowy cykl symbolicznie dobrze by korespondował ze zbyt 
wcześnie zgasłą egzystencją Agnieszki Wolickiej.

Pozostałe owady przedstawione na obu epitafiach, 
a  szczególnie na tym późniejszym (M. Wolickiego), 
można uznać za motyle. Motyle to byty piękne, ale 

efemeryczne, kruche, dosłownie i  w  przenośni ulotne. 
Umieszczanie ich wizerunków na grobowcach i  epita-
fiach stanowi starą tradycję. Motyl uosabiał przemijanie, 
marność, niekiedy próżność. Mamy tutaj do czynienia 
również z  odwoływaniem się do faz życiowych tego 
owada, który przeobraża się z  poczwarki w  postać do-
rosłą (imago), co ma symbolizować wyjście duszy z ciała 
w chwili śmierci, przejście z doczesności do wieczności. 
Całkowite przeobrażenie motyla, począwszy od jaja, 
poprzez gąsienicę i  poczwarkę do imago, ma oznaczać 
– szczególnie w tradycji chrześcijańskiej – życie, śmierć 
i zmartwychwstanie.

Fronton obu tych epitafiów ozdobiony jest ponadto 
dwoma elementami alegorycznymi, nawiązującymi do 
tematyki funeralnej. Są one częściej stosowane, a przez 
to w swej wymowie bardziej czytelne. Pierwszy to kosa, 
która ulokowana jest po lewej stronie herbu (od strony 
patrzącego) i symbolizuje nieuchronność śmierci. W sta-
rożytnej tradycji greckiej Mojry, a w rzymskiej Parki (bo-
ginie przeznaczenia i  losu człowieka), wyobrażane jako 
kościotrupy odziane w czarne peleryny, uzbrojone były 
w kosę. To tym ostrym narzędziem w sposób nieodwo-
łalny przecinały nić życia. Drugi element to klepsydra, 
która umieszczona została w pozycji ukośnej pomiędzy 
parą rozwiniętych skrzydeł. Motyw ten ma uosabiać 
ulotność czasu, który jest nam dany, przemijanie. Przy-
pomina o śmiertelnej kondycji człowieka, a jednocześnie 
– poprzez sprzeczność – daje nadzieję na życie wieczne. 
Ten element kompozycji wyrzeźbiony jest po prawej 
stronie herbu.

Na dole frontonu znajduje się uskok, wykonany 
z jasnego piaskowca, a elementy takie, jak herb, motyle, 
kosa i klepsydra ze skrzydłami, podobnie jak kute wklę-
sło litery na marmurowej płycie, zostały pomalowane 
na złoto. Tarcza złożonego herbu z epitafium Agniesz-
ki Wolickiej nawiązuje kształtem do tarczy gotyckiej, 
jest czwórdzielna w  krzyż. Zgodnie ze zwyczajem go-
dła ułożone są w porządku wywodu genealogicznego. 
W  prawym górnym polu (patrząc od trzymającego 
tarczę) mamy godło herbu Jelita, obok Junosza, u dołu 
z  prawej Jastrzębiec, z  lewej Ogończyk. Na te godła 
w  tzw. tarczy sercowej, czyli w  środkowej części, na-
łożone są jeszcze dwie mniejsze tarcze z  herbami naj-
ważniejszymi: z prawej herb Wolickich Waldorf (v. Na-
bram) i  z  lewej herb Skarbków Abdank (Habdank). 
Tarcza zwieńczona jest hrabiowską koroną i klejnotem 
z trzema pawimi piórami.

Pod tym klasycystycznym frontonem w  odległości 
3 cm przytwierdzono do ściany (za pomocą 4 gwoździ 
z  łbami w  formie złoconych rozet) prostokątną tablicę 
o wymiarach 47 x 69 cm. Zarówno fronton, jak i marmu-
rowa płyta, nie są zamontowane precyzyjnie w  środku 
muru oporowego prezbiterium, widoczne jest wyraźne 
odchylenie od osi środkowej w  lewą stronę. Odległość 
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od posadzki wynosi 178 cm. Inskrypcja zapisana kursy-
wą, miniskułą i sporadycznie majuskułą, głosi: „Ten Ka-
mień kryje Serce które / dla cnoty i czułości biło! / Agniesz-
ka z Hrabiów Skarbków / Wolicka / umarła 30 Stycznia 
1805”.

Wieńczący czarną tablicę inskrypcyjną fronton 
w  kształcie korony zawiera pewne zmiany w  stosunku 
do tego, który znajduje się vis-à-vis. W tarczy sercowej 
widoczny jest jeden herb i jest nim Waldorf. Motyle za-
mknięte w  ćwierćkołach mają tutaj mniej smukłe, lecz 
bardziej masywne tułowia, czułki bardziej uwydatnione, 
zaś skrzydła ułożone są w jednej płaszczyźnie, w odróż-
nieniu od tych z naprzeciwka, gdzie jedna para skrzydeł 
nakłada się na drugą.

W porównaniu z  tablicą małżonki, płyta upamięt-
niająca Wolickiego wisi nieco wyżej, bo 183 cm od po-
sadzki i wmontowano ją bardziej precyzyjnie w środek 

ściany. Czarna, marmurowa tablica w kształcie prosto-
kąta jest nieco krótsza od tej poświęconej żonie i  wy-
nosi 65 cm (wysokość jest ta sama – 47 cm). Cztery 
gwoździe, którymi ją przytwierdzono, obecnie po-
zbawione są ozdobnych, złoconych rozet. Napis kuty 
kursywą, majuskułą pomalowaną na kolor złoty głosi, 
co następuje: „TU IEST ZŁOŻONE SERCE / PRAWEGO 
I ZASŁUŻONEGO OYCZYŹNIE / OBYWATELA, CZU-
ŁEGO MAŁŻONKA NIEPO= / RÓWNANEGO OYCA, 
NAYLEPSZEGO BRATA”. Ta dość szczelnie wypeł-
niająca tablicę część tekstu jest podkreślona kreską, 
a pod nią pismem bardziej rozstrzelonym widnieje ciąg 
dalszy: „MACIEY WOLICKI / B. SZAMBELAN I K M. 
/ DZIEDZIC DÓBR ŚMIŁOWIC / KOLLATOR TUTEY-
SZEGO KOŚCIOŁA. / UMARŁ D: 17 LUTEGO 1825 R”.

Arkadiusz Ciechalski

4 | Fragment frontonu z wyobrażeniem motyla na epitafium 
Agnieszki z hr. Skarbków Wolickiej

5 | Motyl i kosa z epitafium Macieja Wolickiego

6 | Złożony herb z koroną hrabiowską umieszczony na 
epitafium Agnieszki z hr. Skarbków Wolickiej

(zdjęcia: Arkadiusz Ciechalski)

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

4

5

6

   Spotkania z Zabytkami       7-8  2019    |   29



Wokół jednego zabytku

Kiedy w  październiku 
2005  r. sprzedany został 
w  nowojorskim Sotheby’s  
za  1  416  000 amerykań-

skich dolarów obraz Henryka Sie-
miradzkiego pod tym właśnie tytu-
łem, była to wówczas rekordowa cena 
za pracę polskiego malarza. Od tego 
czasu mamy już nowych rekordzi-
stów, np. „Macierzyństwo” Stanisła-
wa Wyspiańskiego, czy ostatnio „La 
Musicienne” Tamary Łempickiej, ale 
od tamtej licytacji klasyczne to prze-
cież dzieło Siemiradzkiego nie daje mi 
spokoju. Po części niepokój spowodo-
wany jest faktem, iż w zbiorach nowo-
jorskiej Fundacji Blochów od lat znaj-
duje się olejny szkic na desce „Wazo-
nu czy kobiety” (wym. 19,5 x 28 cm), 
który do 1930 r. znajdował się w zbio-
rach Ermitażu, a wcześniej w kolekcji 
carycy Aleksandry Fiodorowny, wiel-
kiej miłośniczki twórczości Siemi-
radzkiego. Szkic ten, wraz z tysiącami 
innych dzieł sztuki, w  ramach tzw. 
Red Sale, został legalnie wywieziony 

na Zachód na rozkaz Stalina, aby po-
zyskać dla Związku Sowieckiego 
usilnie potrzebne dewizy. Nie ma tu-
taj miejsca, aby przybliżyć ten cieka-
wy acz bolesny dla rosyjskiej historii 
sztuki i muzealnictwa temat, ale dość 
wspomnieć, że słynna National Gal-
lery of Art w Waszyngtonie, ze swymi 
arcydziełami Rembrandta, Rafaela, 
Tycjana i Jana van Eycka, została wła-
ściwie oparta na stalinowskiej łupieży 
Ermitażu.

„Wazon czy kobieta” został na-
malowany przez Siemiradzkiego 
w 1877 r. i wystawiony rok później na 
Wystawie Światowej w  Paryżu, gdzie 
został przyjęty przez publiczność z za-
chwytem, zdobył u  jury złoty medal, 
a  samemu artyście zapewnił krzyż 
Legii Honorowej. Naturalnie więc, 
kiedy obraz licytowano w  Sotheby’s, 
katalog aukcji prominentnie identy-
fikował go z  tą najwybitniejszą pracą 
polskiego malarza. Tu jednak zaczyna 
się kłopot. Otóż obraz, który sprzeda-
no w  Nowym Jorku za tak zawrotną 

sumę, nie jest tożsamy ze słynnym 
obrazem z  paryskiej Wystawy Świa-
towej (!). Nawet pobieżne porówna-
nie nowojorskiej wersji z  dostępny-
mi reprodukcjami obrazu paryskiego, 
np. z  opublikowanymi w  Malarstwie 
Polskim Eligiusza Niewiadomskiego 
(Warszawa 1926, s. 150) czy w  Dzie-
jach malarstwa w  Polsce Feliksa Ko-
pery (t. 3: Malarstwo polskie XIX 
i XX wieku, Kraków 1929, s. 321) lub 
z drzeworytniczą wersją obrazu ryto-
waną przez Bronisława Puca według 
rysunku sporządzonego na drzewie 
przez samego Henryka Siemiradzkie-
go („Tygodnik Ilustrowany”, 1879, 
nr  178 z  24 maja, s. 328-329) czy 
chociażby ze szkicem z  kolekcji no-
wojorskiej Fundacji Blochów, ujaw-
nia bardzo wyraźne różnice. Nie ulega 
wątpliwości, że mamy tu do czynienia 
z  mistyfikacją, celową lub nieumyśl-
ną, nie wiemy. Tym jednak niech 
martwi się obecny właściciel obrazu, 
którym – jak wieść niesie – jest je-
den z  rosyjskich oligarchów, wśród 

Wazon czy kobieta
..............................................................................................................................................

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

1 | Henryk Siemiradzki, „Wazon 
czy kobieta”, 1887, sygnowany 
(l. d.) H. Siemiradzki pinx. Roma 
i datowany A. D. MDCCCLXXXVII, 
olej, płótno, wym. 99 x 155,6 
cm (obraz sprzedany na aukcji 
Sotheby’s w Nowym Jorku 25 
października 2005 r.) 

2 | Henryk Siemiradzki, „Wazon 
czy kobieta” (szkic do obrazu), 
przed 1878, olej, deska, wym. 
19,5 x 28 cm (w zbiorach Fundacji 
Rodzinnej Blochów w Nowym 
Jorku)

3 | Henryk Siemiradzki, „Wazon 
czy kobieta”, holograwiura, wym. 
komp. 18,5 x 25,1 cm (album 
Columbian Gallery, Haskell 
Publishing Company, Boston 
1893; na dolnym marginesie 
pracy znajduje się rysunek dwóch 
postaci związanych z tematem 
obrazu, wykonany ręką artysty 
na prośbę wydawcy)1
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których Siemiradzki nadal cieszy się 
wielką popularnością.

A jak potoczyły się losy „praw-
dziwego” arcydzieła naszego mistrza 
klasyki? Autorzy opublikowanego 
niedawno biogramu Henryka Sie-
miradzkiego podają, że obraz ten 
powstał w 1878 r., był zatytułowany 
„Wazon czy kobieta” (inaczej „Sprze-
daż niewolnicy patrycjuszowi rzym-
skiemu”) a dalej (już ze znakiem za-
pytania), że „do 1939  r. znajdował 
się w  Kestner-Museum, Hanover?” 
(Piotr Szubert, Aneta Biały, Siemi-
radzki Henryk Hektor, [w:] Słownik 
Artystów Polskich, t. X, Warszawa 
2016, s. 479). Tymczasem wiemy, że 
prosto z  paryskiej wystawy kupił go 
do Warszawy Karol Lilpop (1849-
1924), inżynier i  przemysłowiec, czło-
nek znanej warszawskiej rodziny fa-
brykantów. W 1884 r. od Karola Lil-
popa obraz zakupił do swojej kolekcji 

2

3
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w Hanowerze niemiecki fabrykant ce-
gieł Heinrich Stamme (1846-1905), 
który testamentem zapisał go wraz ze 
swym domem przy Langenstrasse 5, 
zwanym „Villa Seligmann”, oraz wy-
pełniającymi go antykami i  zbiorami 
sztuki hanowerskiemu Kestnermu-
seum. Tam to właśnie obraz – wkom-
ponowany w  1889  r. przez znanego 

niemieckiego architekta i projektanta 
wnętrz, Christiana Hehla, wewnątrz 
zaprojektowanego w  renesansowym 
stylu salonu fabrykanta – sfotogra-
fował w  1908  r. Karl F. Wunder. Na 
początku drugiej wojny światowej, 
w  1939  r., zbiory Kestnermuseum 
zostały przeniesione z  „Villa Selig-
mann” do bezpieczniejszego, jak się 

wydawało miejsca, a sam dom przejął 
Wehrmacht na siedzibę dowództwa 
miasta. Ironią losu „Villa Seligmann” 
przetrwała szczęśliwie wojnę, a  po 
1945 r. stała się z kolei siedzibą alianc-
kich władz okupacyjnych, podczas 
gdy całe zabezpieczone zbiory mu-
zealne, w tym obraz Henryka Siemi-
radzkiego, spłonęły podczas wielkiego 
nalotu RAF-u na centrum Hanoweru 
3 października 1943  r. W  dniu tym, 
który Niemcy do dziś nazywają „Der 
Schwartze Tag”, Brytyjczycy zrzucili 
na Hanower ponad 260 tys. bomb za-
palających, zabijając 1 245 osób i po-
zbawiając dachu nad głową 250 tys. 
dalszych.

I tak to dziwnym zrządzeniem 
losu, obraz Siemiradzkiego „Wazon 
czy kobieta” nie został zniszczony, jak-

by się tego można było spodziewać, 
przez Niemców w  Warszawie, a  wła-
śnie przez aliantów w  Niemczech. 
Jedynym jego śladem w  kolorze po-
został ten mały olejny szkic na desce, 
pieczołowicie przechowywany w No-
wym Jorku wśród innych poloników.

Przemysław Jan Bloch

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

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

4 | Bronisław Puc wg rysunku 
Henryka Siemiradzkiego, „Wazon 
czy kobieta”, 1879, drzeworyt 
sztorcowy, wym. komp. 
25,7 x 37,7 cm („Tygodnik 
Ilustrowany”, 1879, nr 178 
z 24 maja, s. 328-329)

5 | Fragment wnętrza „Villi 
Seligmann” w Hanowerze 
z obrazem Henryka 
Siemiradzkiego „Wazon czy 
kobieta”, 1905, fotografia 
Karla F. Wundera (ze zbiorów 
Landesmuseum Hannover)

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

4

5
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Czercze  
– nieznany zakątek Podola

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

gdy po rosyjsku chorujemy – i umie-
ramy – „czymś” (z narzędnikiem), 
czyli „cholerą”. Tyle że ogonek przy 
„a” wyszedł wykonawcy bardzo mało 
wyraźnie. Pewną niejednoznaczność 
inskrypcji dostrzec zresztą musiał już 
wdowiec, skoro z tyłu krzyża umiesz-
czone zostało wyjaśnienie: „Ofiara / 
w Rku / 1831 / Na cholery / życie uko-
[ń]czyła”. Też ładnie, bo zamiast koń-
cowego „ę” mamy kresowe pochylenie 
na „y”. A cholerę przywlokły na pol-
skie ziemie wojska wysłane z  central-
nej Rosji dla stłumienia powstania li-
stopadowego. Epidemia rozeszła się 
potem po Europie, docierając aż do 
Anglii.

Krzyż pani Lachowieckiej prze-
niesiony został do historycznej sto-
licy Podola z  miejscowości Czercze, 
oddalonej o  25 km na północ i  rów-
nież położonej nad rzeką Smotrycz. 
Malowniczy krajobraz współtworzą 

wzgórza z pasma Miodoborów, zwane 
tu Tołtrami, ze skalnymi wychodnia-
mi, a  rzeka płynie głębokim kamien-
nym wąwozem, takim jak w Kamień-
cu i tworzącym podobną, ciasną pętlę. 
Dla osadnictwa to miejsce idealne, 
bo obronne, co na ziemiach stale nę-
kanych przez Tatarów miało podsta-
wowe znaczenie. Pierwsze wzmian-
ki o  Czerczu pochodzą z  końca 
XV w., gdy ziemie okoliczne były już 
własnością biskupstwa kamienieckie-
go. Wkrótce stanęła cerkiew św.  Mi-
kołaja. W  1565  r. mowa jest o  „mia-
steczku”, choć przywilej na prawo 
miejskie magdeburskie biskup Marcin 
Białobrzeski uzyskał od Stefana Bato-
rego dopiero w 1578 r. Parafię katolic-
ką erygował i  murowany kościół pod 
wezwaniem Świętej Trójcy ufundował 
biskup Paweł Piasecki w roku 1637.

Jeśli wjeżdżamy do Czercza 
od strony Nihina i  Załucza, to na 

Przed katedrą świętych Piotra 
i  Pawła w  Kamieńcu Podol-
skim, w  lapidarium nagrob-
ków z  zagrożonych zniszcze-

niem okolicznych cmentarzy, uwa-
gę odwiedzających przyciąga wyso-
ki kamienny krzyż z  wykutym raczej 
przez kowala niż kamieniarza napi-
sem: „Tu Leży / Konsta/ncja / uro-
dzo/nego / Xawe/rego Lacho/wiec-
kiego żo/na 1831 R / cholera uma/
rła”. Przyczyną naszego uśmiechu jest 
rzecz jasna składniowy rusycyzm, zro-
zumiały pod moskiewskim zaborem. 
Po polsku chorujemy „na coś” (z bier-
nikiem), zatem na cholerę, podczas 

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

1 | Nagrobek Konstancji Lachowieckiej 
w Kamieńcu Podolskim

2 | Czercze – grób kapitana Głębockiego 
na cmentarzu

3 | Krzyż na rozstajach dróg

1 2 3
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kaplicą stoi wysoki i  masywny ka-
mienny krucyfiks z  lokalnego warsz-
tatu, z  modlitewną inskrypcją na 
cokole. Okazały pomnik z  figurami 
kobiety i  dziecka, klęczących pod 
krzyżem (obecnie ułamanym) wska-
zuje grób Benedykta Sarneckiego, 
„kawalera orderu Krzyża Wojskowe-
go Legii Honorowej”. Obok spoczy-
wa kapitan wojsk polskich Meliton 
Głębocki (zm. 1843) z majątku Biała 
pod Kamieńcem. To ciekawe spo-
tkanie dla historyka teatru – wdowa 

po kapitanie, Justyna, gościła zimą 
1846/1847  r. wybitnego aktora wi-
leńskiego Kazimierza Skibińskiego, 
który zorganizował w  jej dworze te-
atr amatorski. Pod wielką tumbą leży 
dobrodziej miejscowego kościoła 
Jan Nepomucen Krzyżanowski (zm. 
1896). Przetrwały groby księży pro-
boszczów: Franciszka Wołczackie-
go (zm. 1855), Edwarda Russockie-
go (zm. 1879) i  Jana Huntera (zm. 
1914) oraz ks. Konstantego Karpo-
wicza z zakonu karmelitów bosych.

Prosty obelisk z  krzyżem jest 
świadkiem tragedii, która rozegrała 
się w  Czerczu kilka miesięcy po bol-
szewickim przewrocie. Napis nie wy-
jaśnia wszystkiego – i  może dlatego 
nagrobek ocalał: „Ś.P. / Tu spoczywa-
ją zwłoki / ksiądz [!] CYRYLA / BU-
JALSKIEGO / probos[zcza] czerczecki 
/ parafij ur. 1887 r. / wyświęc[ony] na 
kapł[ana] 1913 r. /  zabity ręką zbrod-
niaża [!] / 14 Marca 1919 r. / Panie 
zbaw Jego duszę”. W nocy z 13 na 14 
marca na plebanię napadła bolszewic-
ka banda. Ksiądz, kilkakrotnie po-
strzelony w brzuch, zmarł, gdyż zabój-
cy nie pozwolili udzielić mu pomocy. 
Był pierwszym kapłanem zamordo-
wanym na Podolu w latach władzy so-
wieckiej. Dokładnie w setną rocznicę, 
w marcu tego roku, na cmentarzu od-
była się uroczystość pod przewodnic-

twem biskupa kamienieckiego Leona 
Dubrawskiego.

Nim wrócimy do centrum wsi, 
trzeba koniecznie powędrować dwa 
kilometry na zachód, by na rozsta-
jach dróg za wsią zobaczyć pomnik 
niezwykły. Na masywnym cokole 
z  niewielkim krzyżem (pierwotny 
zapewne był wyższy) widnieje do-
brze zachowany polski napis: „BOŻE 
BŁOGOSŁAW / TEJ ZIEMI”. Data 
poniżej jest zatarta, wedle ustnych 
przekazów miał to być rok 1834.

głównej, wiodącej przez dzisiej-
szą wieś drodze skręcamy najpierw 
w  lewo, by po kilkuset metrach zna-
leźć się przed murowaną bramą-
-dzwonnicą wspomnianego starego 
cmentarza. Zwany „szlacheckim”, bo 
spoczywa tu szlachta z  całej okolicy, 
szczęśliwie uniknął on całkowitego 
zniszczenia i  jest jednym z  ważnych 
świadectw polskiej historii Podola. 
Założony został na początku XIX w., 
najstarsza płyta nagrobna Joanny So-
latyckiej pochodzi z  1813  r. Przed 

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

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

4 | Kościół Świętej Trójcy – prezbiterium

5 | Leśna mogiła księdza z Czercza

6 | Fragment płyty nagrobnej

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

...............................................................................4
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Kościół Świętej Trójcy stoi w naj-
wyższym punkcie obszaru, okolone-
go pętlą Smotrycza. Zdewastowany 
w  latach tureckiej okupacji Podola 
(1672-1699) został w  1718  r. upo-
sażony przez biskupa Stefana Rup-
niewskiego, a  w  1777  r. odnowiony 
staraniem Pawła Tomaszewskiego, 
proboszcza, zmarłego dziesięć lat 

później. Informuje o tym tablica z ła-
cińskim napisem z  1787  r., obecnie 
wmurowana w ścianę kruchty. Druga 
tablica, polska, upamiętnia znanego 
nam już Krzyżanowskiego, „gorliwe-
go parafianina”, fundatora remontu 
w  roku 1856. Z  tego zapewne cza-
su pochodzi jedyny ocalały element 
wewnętrznej architektury świątyni 
– neogotyckie sklepienie nad pre-
zbiterium. Wszystko ponadto, wraz 
z  dachami i  wieżą, popadło w  ruinę 
po zamknięciu kościoła przez So-
wietów w  1930  r., wielu latach „go-
spodarczego” użytkowania, a  potem 
zupełnego porzucenia. W  braku 
ikonografii nie wiadomo nawet, jak 
kościół niegdyś wyglądał. Ruinę od-
daną w  1990  r. odbudował w  ciągu 
trzech lat ks. Władysław Wanags, 
odnowiciel katolicyzmu na Podolu. 
Łotysz, przysłany tu w 1977 r. przez 
władze z  nadzieją, że nie porozumie 
się z wiernymi – Polakami, stworzył 
religijne centrum w  Gródku Podol-
skim, odrestaurował dziewięć zabyt-
kowych świątyń, a na miejscu całko-
wicie zniszczonych wzniósł dwadzie-
ścia nowych.

Przy kościele szybko pojawiła 
się miejscowa parafianka-opiekun-
ka, a  wypytawszy kto i  co, pobiegła 
po klucze. W  jej opowieściach zna-
lazła się informacja o  bohaterskim 

księdzu, który podzielił los swoich pa-
rafian. Podczas epidemii, nazywanej 
przez nią „dżumą” – chodzi o cholerę 
z 1831 r. – zachorowało wielu miesz-
kańców. By nie zarażali pozostałych, 
ksiądz wyprowadził ich poza wieś, do 
pobliskiego lasu, pozostał z  nimi, za-
chorował, umarł i  tam został pocho-
wany. Jego nagrobny kamień istnieje 
do dziś, otoczony szacunkiem i  opie-
ką okolicznych mieszkańców. Nie tak 
dawno postawiono przy nim krzyż 
z  tabliczką, a  las nosi znaną wszyst-
kim nazwę Za Księdzem – bo od stro-
ny sąsiedniej wsi, Cykowej, najpierw 
jest mogiła, a  za nią las. Wedle innej 
relacji przykryty ziemią kamień miał 
w  czasach sowieckich wyorać i  przy 
tym uszkodzić kołchozowy traktorzy-
sta – po czym nagrobek przeniesiono 
na pobliskie, obecne miejsce (w ta-
kim razie pochówku by tam nie było). 
Żeby zniechęcić ludzi do odwiedzin, 
zarząd kołchozu ulokował tuż obok 
tzw. skotomogilnik, czyli dół, w  któ-
rym grzebano padłe bydło.

Tajemniczy grób w lesie koniecz-
nie trzeba było odnaleźć, co okazało 
się niełatwe. Wskazówki pierwszej 
rozmówczyni, z pewnością źle zrozu-
miane, wyprowadziły nas najdosłow-
niej w  pole, pięknie rozświetlone 
słońcem. Pojechaliśmy zatem 5 km 
do Cykowej i od kierowcy ciężarów-
ki uzyskaliśmy dokładne wskazów-
ki wraz z  nakreślonym na kawałku 
papieru szkicem. „Ale wy nie chcecie 
tam kopać – zaniepokoił się – tam 
przecież zaraza!” Po ponad godzinie 
błądzenia w miejscu, gdzie rozwidla-
ją się głęboki jar, droga przez wzgó-
rze i leśna ścieżka, nasz kierowca An-
driej stwierdził, że trzeba wracać do 
wsi i „wziąć języka”. Mieszkańcy Cy-
kowej, niezwykle życzliwi, przekazy-
wali nas sobie z rąk do rąk i  tak do-
prowadzili do jednego z najstarszych 
mieszkańców, znawcy przeszłości. 
Oczekiwanie trochę trwało, bo pan 
Pawło na wyprawę z  gośćmi z  Pol-
ski ubrał się odświętnie. Wróciliśmy 
w  poprzednie miejsce i  okazało się, 
że szukaliśmy zbyt blisko. Trzeba 
było pójść ścieżką 200 m dalej, by 
w cieniu drzew na skraju lasu ujrzeć 
krzyż, a pod nim omszałą, kamienną 

5
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Jednym z  najważniejszych za-
bytków Kamionki Strumiłowej 
(obecnie Kamionka Bużańska, 
miasto w obwodzie lwowskim na  

   Ukrainie) jest kościół parafialny 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny, wzniesiony w  latach 1908-
1914 według projektu Teodora Ta-
lowskiego. Na terenie kościoła, po 
jego zachodniej stronie, ksiądz pro-
boszcz Władysław Derunow wzniósł 
kilkanaście lat temu wysoki ceglany 
mur, osłonięty daszkiem, na którym 
zawieszone zostały odnalezione i  do-
starczone przez parafian trzy stare, 
duże krzyże. Największy z  nich, bo-
gato zdobiony, jest niewątpliwie po-
zostałością niezidentyfikowanego na-
grobka. Średni krzyż to prosty, mo-
dernistyczny krucyfiks.

Najciekawszy jest jednak krzyż 
najmniejszy. Nawet niezbyt wpraw-
ne oko bez trudu zauważy, że jego 
program ikonograficzny nie pozwa-
la uznać go za zabytek sztuki sakral-
nej. Centralnym elementem krzyża 
jest tarcza z numerem „49”, otoczona 
wieńcem laurowym. Na ramionach 
widoczne są: polski orzeł wojskowy 
(na górnym), napis „CHORUPAŃ” 
(na lewym), napis „MŁAWA” (na 
prawym). Dolne pole podzielone 
jest zaś na trzy pionowe pasy, przy 
czym w środkowym umieszczona jest 
mała tarczka, położona na dwóch 

skrzyżowanych mieczach, a  na tarcz-
ce widoczny jest orzeł z  małą literą 
„K” na piersiach i dużymi cyframi „1” 
i „8” na skrzydłach. Dwie kolejne ga-
łązki lauru obejmują krzyż od dołu.

Za tą skomplikowaną symboli-
ką kryje się odznaka pamiątkowa 49. 
pułku piechoty Strzelców Kresowych, 
kwaterującego w  okresie międzywo-
jennym w  Kołomyi i  wchodzącego 
w  skład 11. Karpackiej Dywizji Pie-
choty, zatwierdzona przez ministra 
spraw wojskowych w 1928 r. Pułk ten 
był formacją bardzo znaną, jako że 
w  1938  r., nawiązując do tradycji re-
gionu, w którym stacjonował i z któ-
rego pobierał najwięcej rekrutów, 
zmieniono mu nazwę wyróżniającą 
na 49. Huculski Pułk Strzelców, a za-
miast standardowych płaszczy i roga-
tywek, żołnierzy odziano w huculskie 
peleryny i  takież kapelusze z  cietrze-
wimi piórami. Krzyż-odznaka z  Ka-
mionki Strumiłowej dotyczy jednak 
znacznie wcześniejszego okresu ist-
nienia pułku.

Pułk powstał w 1919 r. we Francji 
i wchodził w skład Armii gen. Józefa 
Hallera. Stąd, w  odznace pamiątko-
wej, dolne ramię krzyża podzielone 
jest na trzy kolorowe pola, odpowia-
dające kolejnym barwom francuskiej 
flagi. Podobnie jak reszta jednostek 
„Błękitnej Armii”, po przyjeździe 
do Polski pułk został natychmiast 

Pamiątka 
krwawego boju 
49. pułku 
piechoty
.........................................................................................................................................

płytę. Dokładnej lokalizacji nie po-
daję – gospodarze tego niezwykłe-
go miejsca z  Czercza czy Cykowej 
z pewnością do niego doprowadzą.

Krzyż jest prawosławny, ażuro-
wy, bo wygięty i pospawany z prętów 
zbrojeniowych, z  resztkami niebie-
skiej farby. Na małej, zardzewiałej 
tabliczce słabo już widoczny napis 
informuje po ukraińsku: „Tu po-
chowany jest ksiądz z  Czercza, który 
umarł w XIX wieku podczas epidemii 
dżumy”. Dżuma, której na Podolu 
w XIX w. nie było, utrwaliła się, jak 
widać, jako synonim zarazy. Prosto-
kątna, wydłużona płyta ze starą pol-
ską inskrypcją spoczywa na ziemi 
i  jest niestety bardzo uszkodzona. 
Brakuje dużych, odłupanych frag-
mentów jej powierzchni, przez co 
napis, w dodatku porośnięty mchem 
i spękany, stał się niemal nieczytelny. 
Czy fragment „WICZA” to końców-
ka nazwiska księdza, pozwolą może 
ustalić badania archiwalne. Dobrze 
widoczna jest tylko data urodzenia: 
„UR. R. 1770 […] WRZEŚ[NIA]”. 
Kapłan miał zatem w  chwili śmier-
ci 61 lat. Czy wyraz powyżej to 
„POWSTANĘ”?

Choć Czercze liczy sobie ponad 
pięćset lat, w  żadnym przewodniku 
nie figuruje, omijają je też mknące 
pobliską szosą do Kamieńca wyciecz-
ki – trudno zresztą wyobrazić sobie 
autokar, który zdołałby tu dojechać. 
W  jarach i  zakątkach Podola kryje 
się wiele takich miejsc – ale i do tego 
trzeba będzie wrócić. W skalnym wą-
wozie Smotrycza od strony wsi Za-
łucze ma się bowiem znajdować ja-
skinia, służąca niegdyś jako ukrycie 
przed Tatarami. Wejście wiodło przez 
wykutą w skale wnękę-kaplicę, na któ-
rej ścianach w  XIX  w. podpisywali 
się odwiedzający. Ponieważ z wnętrza 
wynosili ludzkie kości, prawosławny 
biskup Bałty Dymitrij w 1889 r. pole-
cił je pogrzebać i postawić na brzegu 
rzeki kamienny krzyż z napisem. Tra-
giczną legendę o  Jaskini pod Czerczą 
utrwalił pisarz-romantyk Lucjan Sie-
mieński. Wąwóz nie jest dziś łatwo 
dostępny, ale popróbować warto.

Jarosław Komorowski

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1

|    Spotkania z Zabytkami       7-8  2019           36



formacja została wyraźnie osłabiona 
i zmuszona na pewien czas do zatrzy-
mania się, w  celu uporządkowania 
i reorganizacji. Pozwoliło to odciążyć 
tutejszy front – najwartościowsze pol-
skie jednostki zostały wtedy przerzu-
cone na Mazowsze i  Podlasie, gdzie 
wzięły udział w  zwycięskiej bitwie 
warszawskiej. 

Epizodem najbardziej nas tu 
interesującym był bój 1 sierpnia 
1920  r. Główną jego bohaterką 
była polska XXXVI Brygada Pie-
choty (dowódca – ppłk Włodzi-
mierz Rachmistruk) w składzie: 49. 
pułk piechoty i 145. pułk piechoty, 
wchodząca w skład 18. Dywizji Pie-
choty. Nocą z  31 lipca brygada ta, 
w  oderwaniu od reszty sił dywizji, 
dokonała nieudanego wypadu z To-
porowa na Łopatyn i zmuszona była 
wycofać się na pozycje wyjściowe. 
Za nią podążała jednak sowiecka 
konnica (pododdziały 4. i  11. Dy-
wizji Jazdy). Stosując wypróbowa-
ną już uprzednio taktykę, oddziały 
polskie przyjęły ugrupowanie „jeża”, 
czyli przygotowały się do obrony 
okrężnej w  Toporowie i  Łętkowie, 
czekając na uderzenie sowieckie. 
Północną część pierścienia obron-
nego (w rejonie Łętkowa) tworzył 
49. pułk piechoty, zaś południową 
(w rejonie Toporowa) – 145. pułk 

piechoty. W  trudnych warunkach 
pogodowych (ulewny deszcz) woj-
ska polskie odpierały koncentrycz-
ne natarcia konnicy Budionnego, 
wspartej stosunkowo silną artyle-
rią. Główny wysiłek bojowy Sowie-
tów skupił się na odcinku 49. puł-
ku piechoty, toteż pułk ten poniósł 
największe straty. Brygadzie, odcię-
tej od reszty sił dywizji, dalsze roz-
kazy dostarczono drogą lotniczą, 
wieczorem, kiedy impet sowieckich 
ataków już się wyczerpywał. Mimo 
utraty około 200 żołnierzy (nie wia-
domo dokładnie, ilu rannych, a  ilu 
zabitych), oddziałom polskim uda-
ło się wczesnym rankiem 2 sierpnia 
1920  r. przebić pierścień okrąże-
nia w  kierunku wschodnim i  zająć 
Łopatyn i Stanisławczyk. Do Topo-
rowa wkroczyły pozostałe oddziały 
18. DP. Prawdopodobnie też wów-
czas poległych żołnierzy pochowa-
no na tutejszym cmentarzu.

W chwili obecnej stoi tam wy-
różniający się kształtem i  wielkością 
obelisk, pozbawiony jednakże jakich-
kolwiek ozdób czy inskrypcji. Na 
jednej z  jego ścian widoczne są ślady 
zawieszenia jakiejś tablicy. Nie od-
powiadają one wprawdzie wielkością 
i  kształtem odznace pułkowej z  Ka-
mionki Strumiłowej, jednak ostrożna 
hipoteza pozwala stwierdzić, że kształt 

skierowany na front i  włączony 
w  skład Grupy gen. Franciszka Kra-
jowskiego, przeformowanej następnie 
w  18. Dywizję Piechoty. Miniatura 
odznaki pamiątkowej tej dywizji znaj-
duje się na dolnym ramieniu krzyża. 
Litera „K” to inicjał nazwiska dowód-
cy, a cyfry „1” i „8” składają się na nu-
mer dywizji. Miejsca największych, 
wielodniowych bitew, w  jakich 49. 
pułk piechoty brał udział w  1920  r. 
na frontach: wołyńskim (Chorupań) 
i mazowieckim (Mława), zostały rów-
nież uwidocznione na odznace. Od-
znaka nadawana żołnierzom pułku 
różni się od tej z  Kamionki brakiem 
dwóch dolnych gałązek lauru.

Skąd jednak wzięła się omawiana 
odznaka w  Kamionce Strumiłowej? 
Otóż przed laty, podczas jednej z wi-
zyt w  odległym o  30 km Toporowie, 
ksiądz proboszcz otrzymał ją od pew-
nego starszego parafianina, obecnie 
już nieżyjącego. Pierwotnie odznaka 
ta była elementem obelisku, stojącego 
na terenie toporowskiego cmentarza. 
Przetrwała bez szwanku drugą wojnę 
światową, jednak w  komunistycznej 
rzeczywistości jej istnienie mogło ry-
chło zostać zagrożone. Została więc 
zdjęta z  pomnika i  przez blisko pół 
wieku była ukrywana przez miesz-
kańców wsi, aż w końcu trafiła w ręce 
księdza proboszcza. Obecnie wymaga 
ona opieki konserwatora zabytków, 
pod którego nadzorem dobrze było-
by przywrócić jej oryginalne barwy 
w  miejscach (nałożonego zapewne 
w  dobrej wierze) ahistorycznego ko-
loru złotego.

Skąd natomiast wziął się pomnik 
49. pułku piechoty w  Toporowie? 
Toporów znalazł się w  ogniu walk 
na przełomie lipca i  sierpnia 1920  r., 
kiedy na pograniczu Wołynia i  ziemi 
lwowskiej wojska polskie próbowa-
ły rozbić nacierającą w  kierunku za-
chodnim sowiecką 1. Armię Konną. 
Całości tych zmagań polska historio-
grafia nadała miano bitwy pod Bere-
steczkiem i  Brodami. Nie przyniosła 
ona ostatecznego rozstrzygnięcia na 
południowym odcinku frontu, ale 
jej wynik można uznać za polski suk-
ces – groźna, gdyż nie tylko silna, ale 
również bardzo ruchliwa sowiecka 

.........................................................................................................................................
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1 | Odznaka pamiątkowa 
49. pułku piechoty, 
eksponowana przy kościele 
w Kamionce Strumiłowej

............................................
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Miejscowa ludność, użytkująca 
położoną tuż obok nową część cmen-
tarza, nie potrafiła udzielić żadnej in-
formacji na temat pomnika, ani też 
wskazać kogokolwiek, kto miałby 
wiedzę na jego temat. Żadnych in-
formacji nie mogli również udzielić 
indagowani pracownicy najbliższego 
muzeum regionalnego – w  Brodach. 
Podobnie, szczątkowy stan zachowa-
nia przedwojennych akt 49. pułku 
piechoty w warszawskim Centralnym 
Archiwum Wojskowym i londyńskim 
Instytucie Polskim i  Muzeum im. 
gen. Sikorskiego nie pozwala określić 
dokładnej daty odsłonięcia pomni-
ka – na której to uroczystości niemal 

na pewno obecna była delegacja puł-
kowa, a  i  wcześniej, i  później mogiły 
żołnierzy 49. pułku piechoty w Topo-
rowie były zapewne odwiedzane przez 
kolegów. Być może, jakąś wzmiankę 
o odsłonięciu pomnika uda się kiedyś 
odnaleźć w  przedwojennej prasie re-
gionalnej lub ogólnopolskiej. Z uwagi 
na zatwierdzenie wzoru odznaki pa-
miątkowej w 1928 r., informacji takiej 
należałoby szukać raczej w  później-
szym okresie, choć znowuż wykluczyć 
się nie da, że po 1928 r. dodano jedy-
nie nowy element do pomnika istnie-
jącego wcześniej.

Za pewnik można jednak przyjąć, 
że w  starej części cmentarza w  To-
porowie spoczywa prawdopodob-
nie kilkudziesięciu żołnierzy Wojska 
Polskiego, w  większości z  49. pułku 
piechoty, poległych w  czasie walk 
z  sowiecką kawalerią na przełomie 
lipca i  sierpnia 1920 r. Być może do-
kładne miejsce ich pochówku wska-
zuje zachowany obelisk, z  którego 
zdjęta odznaka pamiątkowa jest eks-
ponowana przy kościele w Kamionce 
Strumiłowej.

Szymon Kucharski

pozostałego śladu przypomina nieco 
wspomnianą już odznakę 18. Dywi-
zji Piechoty. Zauważyć należy też, że 
identyczna odznaka 49. pułku piecho-
ty, upamiętniająca żołnierzy pochowa-
nych na cmentarzu mławskim, zain-
stalowana jest bezpośrednio na stalo-
wych ramionach nagrobnego krzyża. 
Być może forma pomnika w  Topo-
rowie była podobna. Natomiast sam 
fakt upamiętnienia co najmniej dwóch 
miejsc pochówku żołnierzy 49. pułku 
piechoty identycznymi emblematami 
wskazuje, że mogła być to jakaś szerzej 
zakrojona akcja, przez co podobnych, 
wielkowymiarowych odznak tego puł-
ku może istnieć więcej.

SPOTKANIA NA WSCHODZIE
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2

2 | Fragment starej części cmentarza 
w Toporowie, z widocznym obeliskiem – 
domniemanym pomnikiem nagrobnym żołnierzy 
49. pułku piechoty

(zdjęcia: Szymon Kucharski)

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

W 2019 r. ukazała się publikacja autorstwa Jana Skłodowskiego Zapomnia-
ne uczelnie Rzeczypospolitej. Kroże – Krzemieniec – Podoliniec, wydana 

przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą PO-
LONIKA. 

Książka przypomina historię ważnych miast dla polskiego dziedzictwa kul-
turowego za granicą: Kroży na Żmudzi, Krzemieńca na Wołyniu i Podolińca na 
Spiszu. Miasta te, położone dziś w granicach Litwy, Ukrainy i Sło-
wacji, niegdyś odegrały dużą rolę nie tylko w dziejach Rzeczypo-
spolitej, lecz także całej Europy. Jak pisze autor we wstępie, tytuł 
publikacji nasunął mu się podczas licznych podróży historycznych 
po dawnych ziemiach polskich. „Były to w istocie podróże-piel-
grzymki, podjęte dla eksploracji szeroko pojętego krajobrazu kul-
turowego tych terenów. […] Natrafiłem na liczne, będące echem 
tamtych czasów, ślady materialne – zabytkowe klasztory miesz-
czące niegdyś szkoły, konwikty i związane z nimi świątynie, by-
wało nawet, że ściśle zespolone (jak w Podolińcu) z zachowanym 

do dziś dawnym zespołem miejskim. Wędrówki te, połączone z fotograficzną 
dokumentacją napotkanych obiektów i pejzażu je otaczającego, mogę śmiało 
nazwać współczesnymi «podróżami malowniczymi»”.

W Kroży, Krzemieńcu i Podolińcu działały szkoły porównywane do uczelni 
o wielowiekowej tradycji, dlatego Kroże nazywano „Atenami Żmudzkimi”, 
Krzemieniec – „Atenami Wołyńskimi”, a Podoliniec – „Spiskim Oxfordem”. 

Autor nie tylko opisuje historię wymienionych miast i ich uczelni, 
ale też przedstawia tło społeczne, wykładowców i uczniów kształ-
cących się w tych szkołach. Książka zawiera ogromny zbiór ma-
teriałów archiwalnych i bibliotecznych. Dodatkowym atutem jest 
bogaty zbiór autorskich fotografii.

Jan Skłodowski od dawna bada historię tych miast. Na łamach 
„Spotkań z Zabytkami” ukazały się artykuły jego autorstwa: Bi-
blioteka dawnych szkół w Krzemieńcu (nr 9-10, 2015), Bibliote-
ka i archiwum dawnego kolegium w Podolińcu (nr 3-4, 2016), 
Biblioteka dawnego kolegium w Krożach (nr 1-2, 2017).

Spotkanie z książką

ZAPOMNIANE	UCZELNIE	RZECZYPOSPOLITEJ
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Kaplica św. Wawrzyńca 
na szczycie Śnieżki

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

walczył po stronie katolickich Habs-
burgów; był on głównym właścicie-
lem rodowych dóbr. Posądzono go 
o  spiskowanie, wraz z  Albrechtem 
von Walensteinem, przeciw Habs-
burgom. Hans Ulrych pozostawił 
po sobie pięcioro dzieci. Spośród 
wszystkich jego potomków najwięk-
szą karierę zrobił Christoph Le-
opold (1623-1703). Wychowano go 
w  duchu katolickim i  przeszedł na 
to wyznanie, co otworzyło mu drogę 
do awansu i  odbudowy pozycji spo-
łecznej. Niejako w nagrodę za zmia-
nę wyznania cesarz Ferdynand III 
zwrócił mu część posiadłości, wcze-
śniej skonfiskowanych jego ojcu. 
Ten śląski szlachcic podjął zamiar 

ufundowania i  wybudowania na 
szczycie Śnieżki kaplicy, która miała 
być poświęcona św.  Wawrzyńcowi, 
patronowi miejscowych górników.

28 kwietnia 1653  r. rozpoczęto 
przygotowania do wzniesienia świą-
tyni na wierzchołku Królowej Kar-
konoszy. Szybko jednak trzeba było 
prace przerwać, bowiem rozpoczął się 
konflikt z  właścicielem Kowar, który 
uważał, iż teren gór, łącznie ze Śnieżką, 
jest jego własnością. Hrabia Herman 
Czernin zakupił bowiem od cesarza 
część majątku Hansa Ulrycha Schaf-
fgotscha, jakim były dobra kowarskie. 
Spór trwał bardzo długo, po jedenastu 
latach, w  1664  r., na skutek pozytyw-
nego orzeczenia sądowego na korzyść 

Jednym z  najbardziej charak-
terystycznych zabytków Kar-
konoszy jest niewielki, owalny 
budynek na szczycie najwyższej  

      góry Sudetów Śnieżki − to kaplica 
św. Wawrzyńca. Historia tej budowli 
sięga drugiej połowy XVII w. i wiąże 
się z dziejami najpotężniejszego rodu 
żyjącego na terenie dzisiejszych Kar-
konoszy i  w  ich okolicach − Schaf-
fgotschów. Na Śląsk przybyli oni 
z terenu Łużyc w XII w. i szybko do-
szli do znacznego majątku, stając się 
najbogatszym rodem w tym regionie. 
W  okresie wojny trzydziestoletniej, 
w 1635 r. w Ratyzbonie z rozkazu ce-
sarza stracono Hansa Ulrycha Schaf-
fgotscha, który był protestantem, ale 

1 | „Portret Christopha Leopolda von 
Schaffgotscha”, fundatora kaplicy,  miedzioryt 
z XVII w.

2 | Ernst Wilhelm Knippel, „Kaplica i schronisko 
na Śnieżce”, około 1850, chromolitografia 
(w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu) 

..............................................................................
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Schaffgotscha, wznowiono znowu 
prace budowlane. Powierzono je mi-
strzowi murarskiemu z pobliskich Ko-
war, Bartłomiejowi Natwingowi, który 
w  lutym 1665  r. podpisał umowę na 
budowę murowanej kaplicy na Śnież-
ce, za co otrzymać miał 180 talarów. 
Obiekt miał wymiary 12 łokci wro-
cławskich szerokości i  18 wysokości 
(jeden łokieć wrocławski to 57,6 cm).

Budowa trwała jednak bardzo 
opieszale i  dopiero latem 1681  r. 

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

3 | Ernst Wilhelm Knippel, „Wnętrze kaplicy na 
szczycie Śnieżki”, około 1850, litografia piórkiem 
(w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

4 | Ernst Wilhelm Knippel, „Schronisko 
i kaplica na Śnieżce w 1850 r.”, około 1870, 
chromolitografia z cyklu „Widoki z Karkonoszy” 
(w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

5 | Kaplica św. Wawrzyńca, widok współczesny

4

3
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rozpoczęto przygotowania do poświę-
cenia kaplicy. Z  Krzeszowa przywie-
ziono wozem ołtarz, który następnie 
wniesiono na szczyt i  zamontowa-
no w  nowo wybudowanym budyn-
ku. Ceremonia poświęcenia odbyła 
się 10 sierpnia 1681  r., dokonał jej 
opat klasztoru w Krzeszowie Bernard 
Rosa. 

W kaplicy urządzano nabożeń-
stwa, początkowo rzadko i  nieregu-
larnie, jednak od 26 maja 1709 r. od-
bywały się już systematycznie, pięć 
razy w  roku, a  począwszy od 1749  r. 
postanowiono zmniejszyć ich liczbę 
do trzech. Chociaż formalnie kaplica 
należała do parafii w Miłkowie, to na-
bożeństwa i opiekę nad nią sprawowa-
li mnisi z Cieplic.

W dniu, w  którym były odpra-
wiane nabożeństwa, w  górach pano-
wał duży ruch, przybywali na Śnieżkę 
mieszkańcy górskich bud pasterskich, 
a także ciepliccy kuracjusze. 30 czerw-
ca 1711 r. zebrało się około 800 osób, 
a dwa lata później, 2 lipca 1713 r., 350 

wiernych przystąpiło do komunii, co 
oznacza, że musiało ich być dużo wię-
cej. W  tym czasie powstał zwyczaj, 
który rozpowszechnił się później na 
całe Karkonosze, wykładania ksiąg pa-
miątkowych. Pielgrzymi udający się do 
kaplicy wpisywali się do takiej księgi 
w pobliskiej budzie na Złotówce.

Kaplica nie uchroniła się jednak 
przed siłami przyrody. Szczególne za-
grożenie sprawiały wyładowania at-
mosferyczne. Ze względu na swoje po-
łożenie i fakt, że była ona najwyższym 
punktem, poznała wielokrotnie nisz-
czycielską moc piorunów. W  1754  r. 
piorun zniszczył dach świątyni, 
w 1771 r. uderzył z taką siłą, że aż pękł 
mur kaplicy, a  w  roku 1818 w  ciągu 
jednej godziny budynek kaplicy został 
uderzony aż pięciokrotnie.

W 1810 r. państwo pruskie znala-
zło się w  trudnej sytuacji finansowej, 
musiano spłacić Francuzom ogrom-
ną kontrybucję. Król Fryderyk Wil-
helm III postanowił więc sięgnąć 
również do kieszeni kościoła, dlatego 

w  1810  r. przeprowadzono sekula-
ryzację. Kaplica św.  Wawrzyńca sta-
ła pusta, rozwiązano bowiem zakon, 
który się nią opiekował, co doprowa-
dziło do dewastacji świątyni. Ołtarz 
i  część wyposażenia przewieziono do 
Sosnówki do kaplicy św. Anny.

Późną wiosną 1812  r. za zgodą 
hrabiego Schaffgotscha postawiono 
wewnątrz opustoszałego obiektu sto-
ły i  ławy, które miały służyć wędrow-
com do odpoczynku i za schronienie, 
jednak już w czasie pierwszego sezonu 
„turystycznego” budynek został zde-
wastowany, a drzwi wyłamane.

W 1824  r. hrabia Schaffgotsch 
wydzierżawił obiekt mieszkającemu 
w Cieplicach i handlującemu skórami 
Carlowi Siebenhaarowi. Prowadzone 
przez niego schronisko miało bardzo 
dobrą opinię, szczególnie chwalono 
wyżywienie. Gospodarz serwował 
również alkohole, w  szczególności 
piwo, wino oraz poncz. Można tam 
było także nocować, przygotowa-
no miejsce do spania dla 10-12 osób, 

5
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W 1839  r. zmarł dotychcza-
sowy dzierżawca, ale od 1 czerw-
ca 1840  r. prowadził schronisko już 
nowy najemca, pochodzący z  Je-
leniej Góry czapnik i  rękawicznik 
Steckel. W  1847  r. schronisko prze-
jął pochodzący z  Cieplic karczmarz 
Friedrich Sommer. Nowy zarządca 
rozpoczął i  doprowadził do końca 

budowę całkiem nowego schroniska 
na Śnieżce.

Stara kaplica nie była już potrzeb-
na jako obiekt noclegowy, postano-
wiono więc przywrócić budynkowi 
jego pierwotną funkcję. Stało się to 
w 1850 r. 20 czerwca w kościele para-
fialnym w Cieplicach Śląskich odbyła 
się najpierw uroczysta msza, następ-
nie biskup wrocławski dr Heinrich 
Fröster oraz Leopold Christian Go-
thard hr. von Schaffgotsch udali się na 
wyprawę w góry, by poświęcić ponow-
nie kaplicę na Śnieżce. Towarzyszy-
ła im liczna świta osób duchownych 
i  świeckich. Po dotarciu do Sosnów-
ki dostojnicy przesiedli się do lektyk 
i  w  ten sposób wieczorem dotarli na 
Polanę do schroniska Schlingesbaude. 
Uroczystość  odbyła się na drugi dzień 
rano. Odprawiono mszę i biskup wro-
cławski ponownie poświęcił kaplicę.

Zabytek ma również w swojej histo-
rii pewien polski wątek. Latem 1828 r. 
wybrał się na samotną wędrówkę na 
Śnieżkę polski student Józef Odrowąż 
Pieniążek, niestety, nie powrócił z gór 
do Cieplic, skąd wyruszył. Zaginione-
go szukała rodzina, ale bezskutecznie. 
Siostry zaginionego ufundowały epi-
tafium, które do dziś znajduje się we 
wnętrzu kaplicy. W czasach współcze-
snych, co roku 10 sierpnia odbywają się 
tutaj tradycyjne nabożeństwa.

Grzegorz Wojciechowski

warunki były jednak spartańskie. 
Wyposażenie stanowiły dwa stoły na 
krzyżakach i  ławy wzdłuż nich, na 
stole było miejsce dla księgi, gdzie tu-
ryści zapisywali swoje wrażenia – była 
to tzw. Księga Śnieżki, przeniesiona 
z  budy na Złotówce. Ten turystycz-
ny przybytek czynny był sezonowo, 
w okresie letnim, zimą go zamykano.

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

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

6 | Tablica upamiętniająca 
Józefa Odrowąża Pieniążka

(ilustracje: 1 – https://
wikipedia.org; 2-4 
– archiwum Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu; 5 
–  https://mapa-turystyczna.
pl; 6 – fot. Grzegorz 
Wojciechowski)

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

Konferencje naukowe z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdy-
ni”, organizowane od 2007 r. przez Miasto Gdynię, są obecnie najważniej-

szym w Polsce cyklicznym wydarzeniem o tym charakterze. Podsumowania 
spotkań dokonywano w publikacjach pokonferencyjnych. W 2016 r. odbyła się 
piąta konferencja, jubileuszowa, poświęcona ochronie i konserwacji architek-
tury XX w., w tym także tej z okresu powojennego. Materiały 
z konferencji opublikowano w 2018 r. 

Książka Architektura XX wieku − jej ochrona i konserwacja 
w Gdyni i w Europie zawiera dwa wstępne teksty (autorstwa 
Marii Jolanty Sołtysik i Roberta Hirscha) oraz 27 artykułów 
na temat różnych kwestii dotyczących architektury moder-
nistycznej, przygotowanych przez uczestników konferencji, 
specjalistów z Polski i z zagranicy. Poruszone zostały zarów-
no lokalne problemy konserwatorskie, jak i międzynarodowe 
kwestie ochrony dziedzictwa modernizmu poza granicami 
naszego kraju. 

Artykuły zebrane zostały w dwóch częściach. W części 
pierwszej można przeczytać m.in. o włoskim modernizmie, 

filozofii architektury sowieckiej z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych 
XX w., zabudowie Warszawy z tego czasu, wiejskich korzeniach Gdyni, gdyń-
skich chłodniach portowych − przykładzie architektury portowej okresu mo-
dernizmu czy o socrealizmie i modernizmie w Łodzi. Druga część publikacji 
zawiera m.in. rozważania na temat ideologii i konserwacji, architektury sa-

kralnej Krakowa w okresie PRL-u, problematyki ochrony obiek-
tów powojennych, modernistycznej architektury Olsztyna, Kra-
kowa, Warszawy, Wrocławia i Katowic.

Teksty zostały opatrzone bardzo starannie dobraną iko-
nografią, zawierającą archiwalne plany, fotografie z budowy, 
detale architektoniczne oraz współczesny stan zachowania 
omawianych przykładów architektury. Na końcu zamiesz-
czono bibliografię i informacje o autorach oraz fotorelację 
z konferencji.

Informacje o kolejnej, szóstej konferencji z cyklu „Moder-
nizm w Europie – modernizm w Gdyni” opublikowane zosta-
ły w „Spotkaniach z Zabytkami” w 2018 r., w numerach 5-6 
(Przeglądy, poglądy, s. 3) oraz  7-8 (felieton Od redakcji).

Spotkanie z książką

MODERNIZM	W	GDYNI
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Zapomniany pałac 
w Górce Narodowej

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

choć u  jego genezy stały polityczno-
-społeczne przemiany z  okresu tuż 
porozbiorowego. Po 1802  r. władze 
austriackie przeprowadzały konfi-
skaty dóbr krakowskich kanoników 
katedralnych, w  tym również nie-
wielkiego majątku Górka na północ 
od miasta. Majątek ten, zaniedbany 
przez ostatniego kościelnego pose-
sora, został wypuszczony przez Au-
striaków w  dzierżawę dziedziczną 
(Erbpacht). Była to forma własności 
gruntu (alternatywna nazwa to wła-
sność emfiteutyczna), który mógł być 

przekazywany przez dziedzicznego 
dzierżawcę spadkobiercom bądź przez 
niego sprzedawany. Ograniczenie po-
legało jedynie na tym, że rząd miał 
prawo pierwokupu, a  majątku nie 
można było dzielić. Nominalnie jed-
nak nadrzędnym właścicielem gruntu 
było państwo, stąd więc utrwalona już 
w  okresie Rzeczypospolitej Krakow-
skiej nazwa Górka Narodowa (jako że 

Na obrzeżach krakowskiej 
dzielnicy Biały Prądnik, 
nieopodal skrzyżowania 
ulic Kuźnicy Kołłątajow-

skiej z Siewną, wznosi się ponura bu-
dowla, schowana za mocno zniszczo-
nym ceglanym murem. Z pozoru jest 
to zwykła rudera. W  rzeczywistości 
mamy jednak do czynienia z  cieka-
wym zabytkiem architektury rezyden-
cjonalnej i ważnym świadkiem histo-
rii Krakowa ostatnich dwóch stuleci.

Historia pałacu w  Górce Naro-
dowej zaczęła się w  połowie XIX  w., 

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

1 | Pałac w Górce Narodowej, elewacja od strony 
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obecnie. Jedynie uwzględniony na tej 
mapie narożny ryzalit, a  w  zasadzie 
skrzydło boczne, odbiega od stanu, 
który znamy dziś.

Można więc przypuszczać, że pa-
łac uległ znacznym przekształceniom 
w  późniejszym okresie, polegającym 
na przebudowaniu bryły i  nadaniu 
jej charakterystycznej protomoder-
nistycznej formy, jak i  być może na 
ogołoceniu fasady z  części dekora-
cji, które uzasadniałyby określanie 
go mianem „pięknego” czy chociaż-
by „ładnego niby zameczku”. Mimo 
tych uproszczeń, których musiano 
dokonać już na początku XX  w. (ta-
kie datowanie tego obiektu przyjął 
wojewódzki konserwator zabytków, 
kiedy w  1997  r. wpisał pałac do re-
jestru), zachowane elementy neogo-
tyckie zdają się pochodzić z  połowy 
XIX stulecia. Mogą być one hipote-
tycznie wiązane z popularnymi około 
1840  r. projektantami krakowskimi: 
Tomaszem Majewskim i Stanisławem 
Gołębiowskim, którzy specjalizo-
wali się w  tego typu historyzujących 
projektach.

Zleceniodawca budowy pałacu 
w Górce należał do postaci nietuzin-
kowych. Antoni Zygmunt Helcel wy-
wodził się z bogatej i znanej w Krako-
wie rodziny kupieckiej. Nie miał on 
jednak pociągu do interesów, poświę-
cił się bowiem badaniom historycz-
nym na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Jak wielu ówczesnych historyków, był 
on również politykiem, liczącym się 
w  środowisku konserwatystów gali-
cyjskich. Mimo że Górka zawdzięcza 
swój pałac właśnie Helclowi, dość 
krótko był on związany z  tym miej-
scem. Koszt budowy przekraczał jego 
możliwości finansowe, co zapewne już 
po kilku latach zdecydowało o sprze-
daży majątku. 

Pałac w Górce Narodowej nie miał 
z początku szczęścia do długotrwałych 
właścicieli. Po Aleksandrze Brześciań-
skim oraz Stanisławie Szlachtowskim, 
na początku lat siedemdziesiątych 
XIX w. zamieszkał tutaj na nieco dłu-
żej hrabia Feliks Gabriel Jan Rostwo-
rowski (1826-1887). Ten syn uczest-
nika szarży pod Somosierrą wychowy-
wał się na Mazowszu, gdzie Rostwo-
rowscy mieli majątki w okolicy Grój-
ca. Ewidentny brak talentu gospodar-
czego zmusił go jednak do opuszcze-
nia rodowych ziem i  przeprowadzki 

majątek państwowy nazywano wów-
czas narodowym).

Jeszcze zanim powstał obecny pa-
łac, Górka często przechodziła z  rąk 
do rąk. Znajdował się tutaj jedynie 
drewniany dwór, pozostały jeszcze po 
kanonikach. Zmiana pod tym wzglę-
dem nastąpiła wraz z  przejęciem ma-
jątku przez Antoniego Zygmunta 
Helcla (1808-1870). Według Ambro-
żego Grabowskiego pomiędzy rokiem 
1838 a 1845 wzniósł Helcel w Górce 
„piękny pałacyk w guście gotyckim, ta-
kowy z  gruntu [tj. od fundamentów] 
budując z wielkim kosztem” (Ambroży 
Grabowski, Wspomnienia, t. 2, Kra-
ków 1909, s. 167). Inny pamiętnikarz, 
Kazimierz Girtler, pisał o tym budyn-
ku jako „ładnym niby zameczku” (Ka-
zimierz Girtler, Opowiadania, t. 2, 
Pamiętniki z  lat 1832-1857, Kraków 
1971, s. 196).

Trudno powiedzieć, na ile obecna 
szata architektoniczna pałacu górec-
kiego jest pozostałością po rezydencji 
Helcla. Zachowany detal w  postaci 
ceglanego gzymsu koronującego ścia-
ny oraz wydatne oszkarpowania bo-
ków wraz z  ryzalitem-portykiem są 
wyraźnie „w guście gotyckim”. Ponadto 
mapa katastralna majątku góreckiego 
z  1848  r., która ze szczegółami uka-
zuje plan założenia pałacowo-ogro-
dowego, dowodzi, że pod względem 
powierzchni ówczesny pałac nie-
zbyt różnił się od tego stojącego tam 

2 | Pałac w Górce Narodowej, elewacja od strony 
północno-zachodniej, stan obecny

3 | Krzyż z 1899 r. z fundacji Jadwigi 
z Popielów Rostworowskiej u wylotu ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej, stan obecny

4 | Dawny dom zarządcy majątku góreckiego, 
stan obecny

(zdjęcia: Mikołaj Getka-Kenig)

...............................................................................
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promotor kultu św.  Andrzeja Boboli 
(był wicepostulatorem jego procesu 
kanonizacyjnego).

Po rodzinie Rostworowskich przez 
krótki czas pałac górecki pozostawał 
w  posiadaniu niejakiego Francisz-
ka Kowalskiego, który już w  1906  r. 
sprzedał majątek Konstantemu Busz-
czyńskiemu (1856-1921), ziemiani-
nowi pochodzącemu z  Podola. To 
właśnie Buszczyńskim pałac w  Górce 
zawdzięcza swoją późniejszą, zacho-
waną do dziś formę architektoniczną. 
Najpewniej z ich czasów pochodzą też 
obszerne zabudowania gospodarcze, 
znajdujące się nieopodal pałacu, a tak-
że dom zarządcy majątku góreckiego 
przy ul. Kajetana Stefanowicza.

Buszczyński chciał rozwinąć ma-
jątek górecki w kierunku hodowli na-
sion i  buraków cukrowych. W  szcze-
gólności interesowały go Stany Zjed-
noczone jako rynek zbytu. Jego ame-
rykańskie doświadczenie handlowe 
okazało się istotnym atutem dla two-
rzącej się po 1918  r. polskiej służby 
dyplomatycznej. Buszczyński został 
bowiem pierwszym konsulem gene-
ralnym RP w Nowym Jorku. Do ser-
decznych znajomych właściciela Gór-
ki należał Józef Korzeniowski alias Jo-
seph Conrad. Pisarz odwiedził pałac 
górecki w lipcu 1914 r., podczas swo-
jego pobytu w Galicji.

Po pierwszej wojnie światowej, 
w wyniku utraty przez Buszczyńskich 
majątku na Ukrainie (który znalazł się 

w Związku Radzieckim), Górka stała 
się główną siedzibą firmy, wciąż roz-
wijającej się, mającej oddziały w  róż-
nych regionach kraju oraz za granicą. 
Już w  latach dwudziestych ubiegłego 
wieku stała się ona największym go-
spodarstwem nasiennym w kraju, któ-
re nawet po latach kryzysu na począt-
ku kolejnej dekady przynosiło zysk 
w  wysokości 1,5 mln zł (równowar-
tość 15 mln obecnie).

Po śmierci Konstantego firma 
przeszła na własność dzieci, a sam ma-
jątek (który był dość mały, liczył nie-
całe 100 ha) przejęła wdowa. Pałac 
górecki był wówczas nie tylko gniaz-
dem rodzinnym, ale i ośrodkiem życia 
tutejszej ludności wiejskiej, pracującej 
w  przedsiębiorstwie Buszczyńskich. 
W  pałacu urządzano uroczyste świę-
cone na Wielkanoc, jak i teatrzyki dla 
miejscowych dzieci. Nie był on jed-
nak siedzibą zarządu firmy, którą po 
1918 r. przeniesiono do Warszawy.

Ten złoty okres w  dziejach pała-
cu góreckiego przerwała druga wojna 
światowa. Firma Buszczyńskich, pro-
wadzona przez zięcia Konstantego, 
Stefana Byszewskiego, wciąż co praw-
da działała, ale czas okupacji z  oczy-
wistych względów był trudny. Powo-
jenne „wyzwolenie” przyniosło nato-
miast upaństwowienie dóbr na mocy 
reformy rolnej. Po krótkim okresie 
dzierżawy przez Buszczyńskich pałac 
przeszedł ostatecznie w ręce państwo-
wego zakładu hodowlanego. Znajdo-
wały się w  nim wówczas mieszkania 
dla pracowników. W ciągu lat lokato-
rzy przyczynili się do znacznej dewa-
stacji historycznego budynku. Obec-
nie pałac stoi pusty i  jego degradacja 
postępuje, podobnie jak znajdującego 
się obok parku, którego nikt nie pil-
nuje i gdzie każdy może robić co chce. 
Ten krakowski zabytek, niepozorny 
pod względem architektonicznym, 
ale bardzo cenny jako pomnik lokal-
nej przeszłości, na pewno zasługuje na 
baczniejszą uwagę służb konserwator-
skich, większe zainteresowanie zabyt-
koznawców, a  także mądrą adaptację 
do jakiegoś nowego celu z  poszano-
waniem historycznej substancji.

Mikołaj Getka-Kenig

do Krakowa. Tutaj Feliks Rostworow-
ski mógł bowiem liczyć na pomoc bo-
gatego teścia i szwagrów.

Za czasów Rostworowskiego ma-
jątek górecki nie przeżywał może 
szczególnego rozkwitu, ale nie był 
również w  stanie upadku, zapewnia-
jąc rodzinie właściciela godny ich po-
zycji byt. Po śmierci Feliksa w 1887 r. 
owdowiała po nim druga żona, Jadwi-
ga z  Popielów (1834-1905), zarzą-
dzała Górką jeszcze przez jakiś czas. 
Ostatecznie w  1899  r. sprzedała jed-
nak majątek i  przeprowadziła się do 
dawnej posiadłości rodziców w Rusz-
czy (gdzie zachowała się jej płyta na-
grobna). Po opuszczeniu pałacu hra-
bina oddała się pracy społecznej, dzia-
łając w Stowarzyszeniu Matek Chrze-
ścijańskich i  Związku Niewiast Ka-
tolickich. Świadectwem jej wiary jest 
zachowana do dziś w Górce kapliczka 
w formie krzyża, znajdująca się u wy-
lotu ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, wy-
stawiona na pamiątkę 30-letniego po-
bytu rodziny Rostworowskich w tym 
miejscu.

Silne przywiązanie do katoli-
cyzmu matki przeszło na dzieci, 
wśród których najwybitniejszą po-
stacią był Jan Kanty Rostworowski 
(1876-1963), urodzony w  pałacu 
w  Górce. Ten jezuita, teolog, pisarz, 
rekolekcjonista i  pedagog, zasłynął 
przede wszystkim jako jeden z  naj-
ważniejszych publicystów katolic-
kich międzywojennej Polski oraz 

4
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2012 r., objęła już cały świat: 15 tys. 
osób z  35 krajów przesłało ponad 
365 tys. zdjęć. W polskiej edycji kon-
kursu, noszącej nazwę Wiki Lubi Za-
bytki, w  2012  r. wzięło udział 679 
uczestników, którzy załadowali do 
Wikimedia Commons ponad 51 tys. 
zdjęć polskich zabytków. Pod wzglę-
dem liczby przesłanych zdjęć Polska 
zajęła wtedy pierwsze miejsce wśród 
wszystkich krajów biorących udział 
w konkursie. W 2013 i 2014 r. kon-
kurs w  Polsce odniósł podobny suk-
ces – w każdej z tych edycji wpłynęło 
około 50 tys. fotografii.

Tegoroczna edycja konkursu 
odbędzie się w  dniach 1-30 wrze-
śnia 2019  r. Przez cały miesiąc bę-
dzie można ładować zdjęcia na stro-
nę Wikimedia Commons, która 
jest repozytorium wolnych mediów 
Wikipedii i  największym zbiorem 

wolnych plików multimedialnych 
w  sieci. Szczególnie cenne są zdjęcia 
zabytków mniej znanych, których 
zdjęć w  internecie jest niewiele lub 
które nie spełniają wymogów jako-
ściowych. Dzięki temu razem może-
my zbudować największy zbiór foto-
grafii, prezentujący polskie dziedzic-
two materialne.

Udział w konkursie jest bezpłatny. 
Na zwycięzców czekać będą nagrody. 

Wiki Lubi Zabytki
.........................................................................................................................................

Wiki Lubi Zabytki to 
konkurs fotograficz-
ny, którego celem jest 
sfotografowanie jak 

największej liczby polskich obiektów 
mających status zabytku nieruchome-
go i wpisanych do wykazów zabytków 
prowadzonych przez wojewódzkich 
konserwatorów zabytków.

Pomysł na konkurs narodził się 
w  2010  r. w  Holandii. Rok później 
w  rywalizacji o  nagrody uczestni-
czyło już 5,5 tys. fotografów z  18 
państw europejskich (w tym z  Pol-
ski), którzy przesłali łącznie ponad 
168 tys. zdjęć. Dzięki temu mię-
dzynarodowy konkurs Wiki Loves 
Monuments 2011 trafił do Księgi 
Rekordów Guinnessa w  kategorii 
„Największy Konkurs Fotograficz-
ny”. Trzecia edycja konkursu, która 
odbywała się w dniach 1-30 września 

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

1 | Most 
na Młynówce 
w Kłodzku, 
fot. Jacek Halicki

2 | Kościół filialny 
św. Michała 
Archanioła 
w Nielubi, 
fot. Sławomir 
Milejski

3 | Wiatrak 
w Tylewicach, 
fot. Marek Argent

4 | Fragment 
zespołu Byłego 
Nazistowskiego 
Niemieckiego 
Obozu 
Koncentracyjnego 
i Zagłady 
Auschwitz- 
-Birkenau, 
fot. Pankrzysztoff

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

1

Więcej szczegółów 
na temat konkursu 
oraz współpracy 
Stowarzyszenia 
Wikimedia Polska 

z instytucjami kultury i nauki znajduje 
się pod adresem pl.wikipedia.org/wiki/
Wikiprojekt:GLAM
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Organizatorem konkursu jest Sto-
warzyszenie Wikimedia Polska, Or-
ganizacja Pożytku Publicznego, która 
wspiera i  promuje dostęp do wolnej 
wiedzy poprzez gromadzenie zasobów 
i rozwijanie treści: opp.wikimedia.pl.

Jedną z  najważniejszych ról Sto-
warzyszenia jest współpraca z  insty-
tucjami kultury i  nauki. Odbywa się 
ona w ramach projektu GLAM (gal-
leries, libraries, archives, museums). 
Dzięki tej współpracy do zasobów 
Wikipedii udało się pozyskać setki 
tysięcy archiwalnych fotografii, mul-
timediów, reprodukcji dzieł sztuki, 
archiwaliów. Instytucje kultury udo-
stępniają swoje zbiory znajdujące się 
w  domenie publicznej lub przekazu-
ją do Wikimedia Commons wybrane 
utwory na wolnych licencjach. Ozna-
cza to, że każdy użytkownik interne-
tu może z  tych materiałów swobod-
nie korzystać i  remiksować z  innymi 
utworami. 

Stowarzyszenie Wikimedia Pol-
ska współpracuje m.in. z  Bibliote-
ką Narodową, Uniwersytetem Ada-
ma Mickiewicza w  Poznaniu, Pań-
stwowym Muzeum Etnograficznym 
w  Warszawie, Narodowym Instytu-
tem Dziedzictwa, Narodowym Ar-
chiwum Cyfrowym, Europejskim 
Centrum Solidarności oraz Mazo-
wiecką Biblioteką Cyfrową. Tylko 
w  ostatnim czasie udało się pozy-
skać i udostępnić w Wikipedii blisko 
2400 zdjęć z Narodowego Archiwum 
Cyfrowego, które dotyczą przede 
wszystkim Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Wikimedia Polska szcze-
gólnie ceni sobie współpracę z  Pań-
stwowym Muzeum Etnograficznym, 
w  ramach której zrealizowano dwa 
projekty: Rok Obrzędowy z  Wiki-
pedią oraz Etnografia Karpat. Rów-
nież dzięki współpracy z  Archiwum 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu im. Józefa Burszty do za-
sobów Wikimedia Commons trafiło 
około 7 tys. zdjęć wykonanych przez 
pracowników uczelni podczas badań 
etnograficznych oraz festiwali kultu-
ry ludowej.

Aby być na bieżąco z  projektami 
GLAM warto odwiedzać stronę blog.
wikimedia.pl.

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Krasińskiego, „który już niejednokrot-
nie składał dowody, jak umie cenić 
i szanować pamięć swego nieśmiertelne-
go dziada, zapragnął teraz widocznym 
sposobem uczcić jego niespożyte zasługi 
i  wykuć w  marmurze tę uduchowioną 
postać, która, jak gwiazda płomien-
na świeci na horyzoncie naszej poezji” 
(Teodor Żychliński, Złota księga 

szlachty polskiej, t. XXVII, Poznań 
1879, s. 109). Sarkofag miał stanąć 
w  kościele opinogórskim w  związku 
ze zbliżającą się w 1912 r. setną rocz-
nicą urodzin wieszcza. Z  propozycją 
wykonania projektu tego dzieła Adam 
Krasiński zwrócił się do znanego pol-
skiego rzeźbiarza Stanisława Roma-
na Lewandowskiego. Projekt uzyskał 

Renowacja 
krypt grobowych 
w kościele i zabytkowych 
nagrobków na cmentarzu 
w Opinogórze

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

Muzeum Romantyzmu 
w  Opinogórze to in-
stytucja z  długą trady-
cją, istnieje od 1961  r. 

Przez kilkanaście ostatnich lat Mu-
zeum przeszło wielkie zmiany zgod-
nie z nowoczesnymi metodami zarzą-
dzania. Z  placówki rozpoznawalnej 
na Mazowszu stało się instytucją o sil-
nej marce, rozpoznawalnej w  Polsce. 
Zrealizowano założenia przywrócenia 
w  przestrzeni obiektów historycznie 
tu istniejących, które na skutek róż-
nych niesprzyjających wydarzeń losu 
przestały funkcjonować (dwór, zabu-
dowania folwarczne, oranżeria). 

Oprócz przywrócenia w  prze-
strzeni obiektów historycznie tu ist-
niejących założeniem było również 
stworzenie takich miejsc czy obiek-
tów, które planowali Krasińscy, ale 
z  różnych przyczyn nie udało się ich 
zrealizować. Mowa tu przede wszyst-
kim o  bardzo ważnej inicjatywie 
wnuka poety Zygmunta – Adama 

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

1 | Nagrobki Mikołaja Gretee, barona Franciszka 
Girardota i Jana Kazimierza Trockiego 
po zakończeniu renowacji 1
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możemy przeczytać w bogatej episto-
lografii Zygmunta Krasińskiego, gdy 
wieszcz przyjeżdżał do Opinogóry, 
trumna była zawieszona na łańcu-
chach: „[…]kaplica i w niej grób matki 
mojej, w grobie trumna jej zawieszona 
jak lampa na łańcuchach w  sklepienia 
lochu wpojonych […]”.

Krypty w  opinogórskim kościele 
to nie tylko miejsce pochówku Marii 
Urszuli z Radziwiłłów Krasińskiej, ale 
też Zygmunta Krasińskiego, jego ojca 
– Wincentego, dziadków – Jana i An-
toniny, synów − Władysława i  Zyg-
munta, wnuków − Adama i  Zofii, 
przyjaciółki Amelii Załuskiej, a także 
miejsce złożenia serca Mikołaja Bro-
nikowskiego oraz szwoleżera Fran-
ciszka Girardota i prochów rodziców 
Piotra Krasińskiego. Na przeciwległej 
ścianie do katakumb wiszą trzy płyty 
wykonane z  brązu przez Julesa Fran-
ceschiego w  1877  r., przedstawiające 
sceny z  utworów Zygmunta Krasiń-
skiego: Psalmu dobrej woli, Irydiona 
i Nie-Boskiej komedii.

Pod koniec XIX w. na „pielgrzym-
kę” do grobu poety wybrał się rezy-
dujący jako guwerner w  pobliskim 
Szulmierzu Stefan Żeromski. Pisarz 
w Dziennikach tak relacjonował swoją 

wycieczkę do Opinogóry 22 sierpnia 
1887  r.: „[…] Stoi tam na drewnia-
nych podstawach sześć drewnianych 
trumien. Pośrodku stoi wielka dębowa, 
zwykłego formatu – to trumna Win-
centego. Obok tej – czarna, suknem 
obita, otoczona srebrną lamą, mają-
ca kształt zwykłej podłużnej skrzyni, 
ściętej cokolwiek w  głowach. Pośrodku 
płaskiego wieka przybita mosiężna ta-
blica i dużymi literami wyryto na niej: 
»Zygmunt Krasiński †1859«. Nic 
więcej. Obok dużej trumny małego ojca 
– mała trumienka czarna wielkiego 
syna. Wiesz, że on tu leży, i dziwno ci, 
że to ten sam dumny, nieprzebłagany 
wielki – w tej małej czarnej trumience. 
Głowa się usuwa na piersi, toczą się łzy 
po twarzy […]”.

Niestety, krypty w  podziemiach 
opinogórskiego kościoła, ze względu 
na swój stan zachowania, wymagały 
modernizacji. Muzeum to oczywi-
ście dostrzegało i  szukało środków 
finansowych, aby móc tego dokonać, 
a  jednocześnie wykuć w  marmurze 
cenotaf poety według wspomniane-
go już projektu sprzed 100 lat. Przy 
tej okazji chciano również poddać 
konserwacji wybrane 13 nagrobków 
na opinogórskim cmentarzu spośród 
około 30 o  wartości historycznej 
i  artystycznej, pochodzących z  XIX 
i  początku XX  w. Muzeum postano-
wiło skorzystać z  możliwości, jakie 
dawał Europejski Fundusz Rozwoju 

aprobatę wnuka poety. Sarkofag miał 
być wykonany z kolorowego marmuru 
i umieszczony w zabytkowym kościele 
w  Opinogórze, gdzie w  nawie bocz-
nej znajduje się już wykuty w białym 
marmurze w  1841  r. sarkofag matki 
Zygmunta Marii Urszuli z  Radziwił-
łów Krasińskiej, żony generała Win-
centego hr. Krasińskiego, autorstwa 
włoskiego rzeźbiarza Luigiego Pam-
paloniego. Ostateczny termin wyko-
nania nagrobka został wyznaczony 
na sierpień 1908 r., jednak z powodu 
choroby i  śmierci Adama Krasińskie-
go nie udało się go zrealizować („Spo-
tkania z Zabytkami”, nr 11-12, 2012, 
s. 8-10).

Opinogórski kościół o  formie 
klasycystycznej rotundy, której ar-
chitekt nie jest znany, ufundowany 
został w latach dwudziestych XIX w. 
przez generała hrabiego Wincentego 
Krasińskiego, który chciał stworzyć 
swoiste mauzoleum dla małżonki 
− Marii Urszuli z  Radziwiłłów Kra-
sińskiej. Gdy generałowa w  kwietniu 
1822 r. zmarła, zgodnie ze swoim te-
stamentem, miała zostać pochowana 
w Opinogórze. Kościół nie był jednak 
na to gotowy – na kilka miesięcy (do 
października 1822  r.) jej ciało zosta-
ło złożone w  kościele w  Zegrzu. Jak 

2 | Schody wejściowe do krypt po renowacji

3 | Krypty po renowacji

...............................................................................
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w  Opinogórze otrzymało środki fi-
nansowe na prowadzenie prac. Za-
kończenie realizacji projektu przewi-
dziano na 28 czerwca 2019 r.

W pierwszej kolejności w  2018  r. 
wykonano prace konserwatorsko-re-
montowe na cmentarzu grzebalnym 
parafii rzymskokatolickiej św.  Zyg-
munta w  Opinogórze, który decyzją 
z  11 czerwca 2008  r. został wpisany 
do rejestru zabytków nieruchomych 
woj. mazowieckiego. Celem tych 
prac było wyeliminowanie przyczyn 
i  skutków niszczenia oraz degradacji 
nagrobków. 

W ramach projektu w 2018 r. zo-
stały również podjęte działania zwią-
zane z  konserwacją i  modernizacją 
podziemi kościoła w  Opinogórze. 
Odwodniono krypty, poddano re-
nowacji bądź konserwacji tynki, po-
sadzki, drzwi, a  także schody zejścio-
we, płyty upamiętniające Zygmun-
ta i  Adama Krasińskich, Edwarda 

Krasińskiego oraz płyty ilustrujące 
sceny z  utworów Krasińskiego. Dzia-
łania konserwatorskie dotyczyły rów-
nież jedenastu marmurowych płyt in-
skrypcyjnych przykrywających nisze 
grobowe rodziny Krasińskich, w  tym 
wieszcza Zygmunta, oraz czterech 
metalowych płyt inskrypcyjnych.

W pomieszczeniu numer 5 po-
wstała sala, w  której jest wykorzysty-
wany sprzęt multimedialny. W  ten 
sposób nie jest naruszana niezbędna 
w  tym miejscu strefa ciszy. Przygo-
towana prezentacja przedstawia hi-
storię kościoła, podziemi grobowych 

Regionalnego w  ramach Osi Priory-
tetowej V „Gospodarka przyjazna śro-
dowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo 
kulturowe” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014- 2020. Złożyło 
wniosek, uzyskując uprzednio apro-
batę współpracującego z  Muzeum 
proboszcza parafii rzymskokatolickiej 
św.  Zygmunta w  Opinogórze ks. ka-
nonika Jarosława Arbata oraz zgodę 
biskupa płockiego ks. Piotra Libery, 
w konsekwencji czego nastąpiło dofi-
nansowanie projektu „Wzrost regio-
nalnego potencjału turystycznego po-
przez ochronę obiektów zabytkowych 
– renowacja krypt grobowych w  ko-
ściele i  zabytkowych nagrobków na 
cmentarzu w Opinogórze”. W dniach 
27 grudnia 2017  r. oraz 18 kwietnia 
2018  r. podpisano umowy na dofi-
nansowanie tego projektu z  woje-
wództwem mazowieckim, zgodnie 
z  którymi Muzeum Romantyzmu 

4 | Nagrobek Zygmunta Krasińskiego 
wg projektu Stanisława Romana 
Lewandowskiego

5 | Popiersie Wincentego Krasińskiego

(zdjęcia: Michał Krzyżanowski, Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze)

...............................................................................
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i  cmentarza. Zostały tu ustawione 
cztery drewniane ławki w celu zapew-
nienia komfortu turystów podczas 
oglądania prezentacji. Zastosowano 
urządzenia do ich odtwarzania. Po-
nadto w  sali przed tym pomieszcze-
niem umieszczono infokioski z  pre-
zentacją przybliżającą historię miej-
sca. Obiekt doposażono w odpowied-
nie rozwiązania techniczne zwiększa-
jące bezpieczeństwo zabytków (np. 
instalacje oświetlenia awaryjnego, kie-
runkowego, przeciwporażeniowego). 

Najważniejszym elementem pro-
jektu było wykucie w białym marmu-
rze pochodzącym z Carrary  nagrob-
ka wieszcza Zygmunta Krasińskiego 
(ta część projektu została zrealizo-
wana w  2019  r.). Nagrobek ten, wy-
konany w  firmie Katanga Grzegorza 
i  Wiktora Kwapisiewiczów w  Suche-
dniowie, będący kopią oryginalnego 
modelu nagrobka według projektu 
z początku XX w. wspomnianego już 

polskiego rzeźbiarza, został umiesz-
czony w  kryptach opinogórskiego 
kościoła. W  podstawie nagrobka 
znajduje się półleżąca postać poety, 
płaskorzeźba rycerza, płaskorzeźba 
oracza. 

W ramach projektu wykonano 
także kopie ze sztucznego kamienia 
popiersi przedstawiających członków 
rodziny Zygmunta Krasińskiego: Ma-
rii z Radziwiłłów Krasińskiej, Adama 
Krasińskiego, Wincentego Krasiń-
skiego, Antoniny z  Czackich Krasiń-
skiej, Edwarda Krasińskiego.

W celu przywrócenia historycznej 
komunikacji między zespołem pała-
cowo-parkowym a kościołem i cmen-
tarzem został wykonany fragment 
ogrodzenia z bramką. Stworzono tak-
że informację wizualną, a  trasę zwie-
dzania oznaczono.

Monika   
Salamon-Miłoboszewska

W 2018 r. w Krakowie odbył się cykl wydarzeń „Konserwatorzy dzieł sztuki 
dla Krakowa z okazji 40-lecia wpisania historycznego centrum Krakowa 

na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” (zostało wpisane w 1978 r., czyli 
jako jedno z pierwszych 12 obiektów na świecie), 25-lecia powstania Orga-
nizacji Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa (Organization of World 
Heritage Cities), stulecia polskich służb konserwatorskich, 
200-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i 60-lecia 
Sekcji Konserwacji Związku Polskich Artystów Plastyków 
Okręgu Krakowskiego.

Jednym z wydarzeń w ramach cyklu była eksponowana 
na pl. Szczepańskim wystawa archiwalnych i współcze-
snych fotografii, prezentująca krakowskich konserwatorów 
w trakcie działań terenowych i w pracowniach. Wystawie 
towarzyszył album Konserwatorzy dzieł sztuki przy pracy, 
zawierający fotograficzne materiały historyczne i współ-
czesne. Wydawcami albumu, którego koncepcję opracowa-
ła Bożena Boba-Dyga (kurator wystawy), są Fundacja Art 
Forum oraz Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu 
Krakowskiego.  

Bogato ilustrowany album zawiera opowieści o wy-
bitnym przedstawicielu polskiej szkoły konserwacji, prof. 

Józefie E. Dutkiewiczu (jemu też jest dedykowany w pięćdziesiątą rocznicę 
śmierci), jego współpracownicy Hannie Pieńkowskiej (pełniącej w latach 
1951-1976 funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krakowie), 
o działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, oraz 
wspomnienia konserwatorów, którym towarzyszą reprodukcje wycinków pra-

sowych od czasów międzywojennych XX w. do współcze-
sności. Publikacja wzbogacona jest wieloma anegdotami, 
dodanymi do fotografii i w formie odrębnych ilustracji au-
torstwa Iwony Siwek-Front do opowieści nestorów polskiej 
konserwacji. 

Fotografie zamieszczone w albumie pokazują konser-
watorów pracujących na elewacjach, we wnętrzach, na 
dachach, przy nagrobkach, kapliczkach, rzeźbach, meblach 
liturgicznych, ołtarzach (w tym trzykrotnie przy ołtarzu Wita 
Stwosza), przy obrazach sztalugowych, malowidłach ścien-
nych, witrażach, elementach rzemiosła artystycznego. Wi-
dzimy różne zabiegi konserwatorskie przy obiektach, w tym 
ich oczyszczanie, wykonywanie retuszy, uzupełnianie ubyt-
ków, dublowanie, punktowanie, malowanie, pozłacanie, 
prace badawcze. Publikacja pełni więc funkcję edukacyjną 
i podkreśla rangę zawodu konserwatora dzieł sztuki. 

Spotkanie z książką

KONSERWATORZY	DZIEŁ	SZTUKI	PRZY	PRACY

Więcej informacji na temat renowacji krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze można znaleźć 
w magazynie informacyjnym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze „Muzealne Rozmaitości”, nr 1 (9), 2019, w „Tygodniku Ciechanowskim”, 
nr 18, 2019 oraz na stronie internetowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze: www.muzeumromantyzmu.pl.
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już lat od wydania nowej monogra-
fii, w zasadniczym zrębie poruszanych 
w  niej zagadnień jest ona ciągle aktu-
alna. Nie dyskredytuje jej ani opinia 
holenderskich specjalistów, którzy 
w  ramach wieloletniego programu 
„Rembrandt Research Project” badają 
wszystkie dostępne im obrazy mistrza 
z  Amsterdamu, ani nawet… cena, za 
jaką można dziś kupić w  internecie tę 
niezbyt obszerną, ale wyczerpującą te-
mat publikację: 5, najwyżej 10 zł (!), 
w zależności od stanu zachowania.

Rostworowski nie chełpi się swy-
mi odkryciami. To, co udaje mu się 
nowego powiedzieć o  obrazie – np. 
w  rozdziale poświęconym historii ar-
cydzieła Rembrandta (IX. Historia 
obrazu. 200 lat w polskim posiadaniu), 
s. 108-130) – zgodnie z przyjętą i ce-
nioną przez większość badaczy zasadą 
ostrożnego formułowania myśli, opa-
kowuje zastrzeżeniami oraz uwagami 
w rodzaju „Trudno stwierdzić na pew-
no”, „istnieje więc prawdopodobień-
stwo”, „W tym też czasie zapewne”, itd., 
itp., a  rzeczowe informacje na temat 
charakteru i  zakresu nowych ustaleń 
podaje w złożonych drobną czcionką 
przypisach na końcu publikacji, np.: 
„Wiadomość o tej notatce zawdzięczam 
Pannie Claude Lauriol, którą prosiłem 
o  obejrzenie wspomnianego egzempla-
rza [katalogu]. Fakt zakupienia obra-
zu przez […], a  tym samym wyjaśnie-
nie drogi obrazu do Polski jest nowym 
przyczynkiem do jego historii” (s. 141, 
przyp. 3) albo „W dotychczas znanej 
historii obrazu okres od 1773 do 1828 
stanowił lukę” (s. 141, przyp. 4).

Jakiego więc odkrycia dotyczącego 
historii obrazu dokonał przed czter-
dziestu laty Marek Rostworowski?

To przede wszystkim ustale-
nie faktu, że owym nabywcą obrazu 
Rembrandta na aukcji w  Paryżu, któ-
ra odbyła się w  dniach 17-21 stycz-
nia 1774  r., był działający w  Polsce 

w  latach 1774-1804 francuski malarz 
Jean Pierre ( Jan Piotr) Norblin. Po-
nadto, według Rostworowskiego, dzie-
ło to – przywiezione do Polski, a  na-
stępnie w związku z powrotem artysty 
do Francji pozostawione przez niego 
u  Anny (Anetki) z  Tyszkiewiczów 
Potockiej (secundo voto Dunin-Wąso-
wiczowej) – miał otrzymać w  darze 
książę Adam Jerzy Czartoryski, syn 
Izabeli Czartoryskiej, późniejszy za-
łożyciel stronnictwa Hôtel Lambert 
na emigracji w  Paryżu. Wszystko to 
jednak w  oryginalnym zapisie autora 
monografii opatrzone zostało licznymi 
sformułowaniami w  trybie przypusz-
czającym i bardziej przypomina ostroż-
ne stawianie hipotez naukowych, niż 
ostateczne stwierdzenia badacza i  od-
krywcy. „Na egzemplarzu katalogu 
znajdującego się w Bibliothèque d’Art et 
d’Archéologie, zwanej też »Bibliothèque 
Doucet«, w  Paryżu, który był własno-
ścią pana Joullain – marchanda-exper-
ta – pisze Rostworowski –  dopisane 
jest ręką nazwisko sprzedawcy Vassal de 
Saint Hubert – i  nabywcy – »acheté 
par Norblin 851 livres«. Mowa tu za-
pewne o malarzu Jean Pierre Norblinie, 

Przypadek Rembrandta
.........................................................................................................................................

Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, 
z  jakich elementów powinna 
się składać monografia obra-
zu, niechaj sięgnie do wydanej 

     w 1980 r. książki Marka Rostwo-
rowskiego Rembrandta przypowieść 
o miłosiernym Samarytaninie – znako-
micie napisanej monografii arcydzieła 
Rembrandta Harmenszoona van Rijn 
„Krajobraz z  miłosiernym Samaryta-
ninem” (obraz, jak wiadomo, znajduje 
się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w  Krakowie, Muzeum Książąt Czar-
toryskich; do 1 grudnia br. ekspono-
wany jest w  Ośrodku Kultury Euro-
pejskiej EUROPEUM w  Krakowie). 
We wstępie do tej książki znajdziemy 
taki oto lapidarny opis wskazanego 
pojęcia: „Monografia obrazu obejmu-
je zwykle wyniki badań struktury ma-
terialnej i formalnej dzieła, jego pocho-
dzenia, treści, historii, ustosunkowa-
nia do innych dzieł tego samego arty-
sty i,  jeżeli na to zasługuje, do kultury 
środowiska i spuścizny epoki. Wyniki te 
umieszcza się w  odpowiedniej rubryce 
naukowego schematu kultury”.

Następny akapit wstępu autor 
opracowania, mając już na myśli temat 
podjętej pracy, rozpoczyna od stwier-
dzenia: „Obraz, o którym będzie mowa, 
opracował w roku 1954 Andrzej Zału-
ski. Od tego jednak czasu wiedza o sztu-
ce Rembrandta na tyle się rozszerzyła, 
że nowa monografia jest uzasadniona” 
(M. Rostworowski, Rembrandta przy-
powieść o  miłosiernym Samarytaninie, 
Wydawnictwa Artystyczne i  Filmo-
we, Warszawa 1980, s. 7). I ma rację, 
ponieważ tamto, wcześniejsze opraco-
wanie rzeczywiście wymagało już nie 
tylko pewnych korekt, ale także nowe-
go spojrzenia na to jakże ważne dzieło 
holenderskiego artysty, a to jest zasługą 
badań (i pióra) Marka Rostworowskie-
go, wieloletniego kustosza Muzeum 
Książąt Czartoryskich w  Krakowie. 
Co więcej, mimo upływu czterdziestu 1
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Drugie ważne ustalenie Marka 
Rostworowskiego dotyczące losów 
obrazu Rembrandta zanim dzieło to 
trafiło do Puław brzmi następująco: 
„W dzienniku Adama Jerzego Czarto-
ryskiego pod datą 27 marca 1813 znaj-
dujemy następującą notatkę: »Wieczór 
u  pani Aleksandrowej (Anna z  Tysz-
kiewiczów Aleksandrowa Potocka, póź-
niej Wąsowiczowa), która Rembrandta 
darowała i bardzo łaskawa była; kon-
fitury«. Trudno stwierdzić na pewno, 
o  jakiego Rembrandta idzie. W kata-
logu »Domu Gotyckiego« w Puławach 
z roku 1828 figuruje jeden tylko obraz 
Rembrandta – właśnie ten, który zna-
lazł się [później] w Krakowie – istnieje 
więc prawdopodobieństwo, że właśnie 
on pochodzi od pani Aleksandrowej, 
która miałaby go od Norblina. Mógł 
to jednak być także inny obraz przypi-
sywany Rembrandtowi, albo rycina nie 

wpisana do katalogu zbiorów” (M. Ro-
stworowski, Rembrandta przypo-
wieść…, s. 110).

Dorota Dec, autorka jednego 
z  esejów zamieszczonych w  katalogu 
jubileuszowej wystawy, zorganizowa-
nej z  okazji 200 lat Muzeum Książąt 
Czartoryskich w  Krakowie („Czasy! 
Ludzie! Ich dzieła!”. Teatr obrazów 
księżnej Izabeli Czartoryskiej. Ob-
razy i  miniatury z  Domu Gotyckiego 
i  Świątyni Sybilli w  Puławach, Kra-
ków 2001), uważając słusznie, że sko-
ro przez dwadzieścia lat od wydania 
monografii Rostworowskiego nikt 
nie podważył ustaleń jej autora, ta-
kich obaw już nie ma. Pisze wprost, 
że obraz Rembrandta zakupił na au-
kcji w Paryżu 17 stycznia 1774 r. Jan 
Piotr Norblin, że przywiezione do 
Polski dzieło malarz pozostawił swo-
jej uczennicy Annie z Tyszkiewiczów 

admiratorze i naśladowcy Rembrandta, 
który opuścił Paryż w roku 1774 przeno-
sząc się na zaproszenie Czartoryskich do 
Warszawy i  Puław. Norblin wrócił do 
Francji w roku 1804 i można przypusz-
czać, że od tego roku, jeżeli nie wcześniej, 
obraz znajdował się w  rękach polskich. 
W katalogach »Domu Gotyckiego« 
w Puławach, pisanych około roku 1809, 
nie ma jeszcze wzmianki o  Rembrand-
cie” (M. Rostworowski, Rembrandta 
przypowieść…, s. 109-110).

1 | Okładka monografii autorstwa Marka 
Rostworowskiego Rembrandta przypowieść 
o miłosiernym Samarytaninie

2 | Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 
„Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”, 
1638, olej, deska dębowa, wym. 46,5 x 66 cm 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Muzeum Książąt Czartoryskich)

...............................................................................
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Rembrandta darowała i bardzo łaska-
wa, b  y  ł  y   k  o  n  f  i  t  u  r  y [podkre-
ślenie WP]”, a  w  ostatnim zdaniu 
przypisu objaśniającego o  jaki obraz 
chodzi, znajdujemy jakże celną i waż-
ną uwagę: „Dar, jak widać z  kontek-
stu, był efektem bardzo intymnej za-
żyłości Anetki i ks. Adama (stąd chyba 
owe konfitury)” (Dziennik ks. Adama 
Jerzego Czartoryskiego. 1813-1817, 
opracowała i wstępem opatrzyła Mał-
gorzata Karpińska, przypisami opa-
trzyła Małgorzata Karpińska przy 
współpracy Janusza Pezdy, Warszawa 
2016, s. 150).

Ów romans Anetki i  księcia 
Adama nie był, oczywiście, dla 
nikogo w  środowisku tajemnicą. Ale 
może – przykładając nieco większą 

wagę do jego znaczenia i  pamiętając 
o  reakcji najbliższych osób z  rodziny 
43-letniego już wtedy amanta na 
jego nieustatkowane życie – uda się 
rozwiązać zagadkę, którą Dorota Dec 
sformułowała w  słowach: „»Krajo-
braz z  miłosiernym Samarytaninem« 
Rembrandta obok akwarelowych wi-
doków Szwajcarii […], to jedyne pej-
zaże w  zbiorze księżnej. Jednak »Wi-
dokowi burzy«, jak określono ten ob-
raz w  drukowanym katalogu Domu 
Gotyckiego (DG 1291) w  Puławach, 

n i e  p o ś w i ę c i ł a  C z a r t o r y s k a  
ż a d n e g o   k o m e n  t a r z a,   c o   
w y d a j e  s i ę  d z i w n e [podkreśle-
nie WP], ponieważ wiemy, że w czasie 
pobytu w  Anglii oglądała inny pejzaż 
tego artysty […]” (D. D. [Dorota Dec], 
„Czasy! Ludzie! Ich dzieła!..., s. 59). 
Po czym fakt ten zdaje się tłumaczyć 
osobistą antypatią księżnej Izabeli do 
Rembrandta: „Przy okazji omawiania 
przechowywanej w  zbiorze puławskim 
miniatury z  portretem matki Rem-
brandta, księżna scharakteryzowała 
malarza krótko, raczej nie przejawia-
jąc większej dla niego sympatii: »Rem-
brandt był nadzwyczajnie skąpym i ła-
komym a  nawet dziwakiem«, i  dalej: 
»Miał postać prostaka i brudno się no-
sił i mieszkał«; na zakończenie dodaje: 

»Sławny Gerard Dow [Dou] był jego 
uczniem«, z czego można wnioskować, 
iż o  wiele wyżej stawiała dzieła tego 
ostatniego […]” (tamże).

W pełni zgodziwszy się z  takim 
stwierdzeniem, dobrze jest poznać 
uwagi Izabeli Czartoryskiej pod adre-
sem Rembrandta w pełnym zapisie po 
to, by nie umknął nam żaden szcze-
gół owej krytycznej oceny: „Matka 
Rembrandta tem tylko jest sławna – 
napisała księżna – że ten Malarz był 
jej synem, i że jej Portret jest jego ręką 

Potockiej, oraz, że „Wysunięte zo-
stało przypuszczenie – b  a  r  d  z  o   
p  r  a  w  d  o  p  o  d  o  b  n  e [podkreśle-
nie WP] – że zapis w dzienniku Ada-
ma Jerzego Czartoryskiego pod datą 
27 marca 1813 roku może dotyczyć 
tego właśnie dzieła” i  cytuje ten zapis 
w takiej postaci, w jakiej przytoczył go 
Marek Rostworowski (D. D. [Doro-
ta Dec], „Czasy! Ludzie! Ich dzieła!..., 
s.  60). Dopiero krótka informacja 
podana w  przypisie przez autora wy-
danego w 2005 r. w Toruniu opraco-
wania Polskie kolekcje artystyczne we 
Francji w  latach 1795-1919. Między 
„skarbnicą narodową” a galerią sztuki: 
„zdaniem Antoniego Ziemby brak do-
statecznych dowodów, by obraz dostał 
się w  ręce Czartoryskich w  sposób opi-

sany przez Rostworowskiego”, świadczy 
o  niezakończonej dyskusji na ten te-
mat (Tomasz F. de Rosset, Polskie ko-
lekcje…, s. 19, przyp. 10).

Tymczasem od niedawna dyspo-
nujemy nowszym, nieco zniuansowa-
nym odczytaniem wskazanego wy-
żej, kluczowego fragmentu zapisku 
Adama Czartoryskiego z jego rękopi-
śmiennego dziennika, które niczego 
nie przesądza, ale uprawdopodobnia 
hipotezę Marka Rostworowskiego: 
„Wieczór u  pani Aleksandrowej, która 

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

3 | Rembrandt 
Harmenszoon van 
Rijn, „Autoportret 
w kapeluszu z piórem”, 
1638, akwaforta, 
sucha igła, wym. 13,4 
x 10,4 cm (depozyt 
w Rijksmuseum 
w Amsterdamie)

4 | Jean Pierre Norblin, 
„Autoportret”, 1778, 
akwaforta, fotografia 
ryciny wykonana 
około 1880 r. 
w nieznanym zakładzie 
fotograficznym 
(w zbiorach 
Biblioteki Narodowej 
w Warszawie)

......................................3 4
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Samarytaninem”) wymawiamy dziś 
„na jednym oddechu” z  tytułami 
dwóch innych arcydzieł ze zbiorów 
Muzeum Książąt Czartoryskich – 
„Damą z gronostajem” Leonarda i za-
ginionym „Portretem młodzieńca” 
Rafaela, że w  cytowanym tu druko-
wanym katalogu z  1828  r., przy ko-
lejnym numerze inwentarza Domu 
Gotyckiego (DG 1291) pozostawio-
no tylko ten niezwykle lapidarny opis 
odnoszący się do dzieła holenderskie-
go mistrza: „Widok burzy olejno ma-
lowany, przez REMBRANDTA” (Po-
czet Pamiątek…, s. 116)? Doprawdy, 
trudno w  to uwierzyć. Tym bardziej 
że na stronie 4 w  tym katalogu, pod 
gwiazdką, poleciła księżna zamieścić 
taką oto, jakże istotną informację: 
„Dla unikania powtórzeń uwiadamia 
się: że pamiątki przy których niemasz 
nazwiska dawcy są nabyte lub z  miej-
sca przywiezione przez fundatorkę, 
wyjąwszy niewiele przypadków, gdy 
nazwiska osób ofiarujących zaginęły, 
i z pewnością umieszczone być nie mo-
gły”. Gdyby literalnie interpretować 
sens tej uwagi, wynikałoby z  niej, że 
Izabela Czartoryska, przygotowując 
katalog do druku, nie wiedziała kto 
darował obraz Rembrandta do zbio-
rów jej muzeum w Puławach (!), albo 
rzeczywiście sama zabrała go z Pałacu 
Błękitnego w Warszawie, gdzie u swej 
młodszej siostry Zofii zwykł zatrzy-
mywać się w  tych latach syn księżnej 

Adam Jerzy, przebywając okazjo-
nalnie w  Warszawie. A to wydaje się 
mało prawdopodobne. Musiał więc 
istnieć jeszcze jakiś inny, ważny dla 
księżnej powód zbywania milczeniem 
tego dzieła.

Tu jednak, chcąc nie chcąc, wkra-
czamy w  rozważania, które z  braku 
niepodważalnych, mocnych dowo-
dów muszą być przedstawione w try-
bie przypuszczającym. Ograniczyw-
szy się zatem wyłącznie do dwóch ta-
kich przypuszczeń, można przyjąć, że 
tym dodatkowym czynnikiem, obok 
braku zrozumienia księżnej dla geniu-
szu Rembrandta, mogła być jej nie-
chęć do Anetki, trochę nieodgadnio-
nej kochanki Adama Jerzego, z  którą 
książę widywał się przynajmniej przez 
dwa lata.

Na jednej szali wyimaginowanej 
wagi w  rozważaniach i  umyśle naj-
starszego syna Izabeli była więc w tym 
czasie Anetka, która, jak pisze we 
Wstępie do Dziennika… Małgorza-
ta Karpińska, „zaskakiwała go swoją 
swobodą obyczajową” (s. 44-45), a  na 
drugiej – autorytet i opinia o tej zna-
jomości jego matki (wykształconej, 
silnej, ambitnej, ale i  zaborczej). Iza-
bela Czartoryska „przez długie lata 
była jego [Adama Jerzego] powiernicą, 
zarówno w  sprawach politycznych, jak 
i osobistych”, „znała wszelkie najintym-
niejsze tajemnice księcia”, ale także jej 
miłość i  „dążenie do pełnej kontroli 

malowany. Rembrandt urodził się 
1606 roku w  wiosce nad Renem, był 
synem Młynarza. Najbardziej go cenią 
z portretów, które się nadzwyczajnie do 
natury zbliżają. Doskonale trafiał star-
ców i podeszłe w wieku kobiety. Był tak-
że dobrym sztycharzem. Portret o któ-
rym tu mowa jest kopią portretu Mat-
ki jego, którą on kilka razy malował. 
Rembrandt był nadzwyczajnie skąpym 
i łakomym a nawet dziwakiem. Powia-
dają, że przy dokończeniu pewnego ob-
razu, w którym połączył kilka osób jed-
nej familii, gdy dano mu znać, że jego 
Małpa ulubiona zdechła, zmartwiony, 
tak żywo pragnął uwiecznić jej rysy, iż 
w ten moment pomiędzy te osoby które 
malował, i Małpę swoją umieścił. Kie-
dy zaś proszono go, aby jej portret prze-
niósł gdzie indziej, wolał obrazu nie 
przedać aniżeli Małpę wymazać. Nie 
lubił panów, żył tylko z równemi sobie. 
Miał postać prostaka i brudno się nosił 
i  mieszkał. W drugiej książeczce [mi-
niaturze oprawionej w  taki sposób, 
że przypominała książeczkę] są dwie 
razem Kobiety wyobrażające Siostrę 
i  Córkę tego malarza. Sławny Gerard 
Dow był jego uczniem” (Poczet Pamią-
tek zachowanych w  Domu Gotyckim 
w Puławach, Warszawa 1828, s. 125).

Czy jednak był to jedyny po-
wód takiego potraktowania przez 
księżną obrazu Rembrandta, które-
go tytuł (wtedy jeszcze nierozpozna-
ny, jako „Krajobraz z  miłosiernym 

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

5 | Florian Lipiński 
wg Johanna 
Nepomucena Endera, 
„Anna z Tyszkiewiczów 
Dunin-Wąsowiczowa, 
primo voto Potocka”, 
1836, litografia, 
wym. komp. 14,7 x 
14,5 cm (w zbiorach 
Biblioteki Narodowej 
w Warszawie)

6 | Władysław 
Oleszczyński, „Adam 
Jerzy Czartoryski”, 
1835, litografia, 
wym. 10,5 x 9,5 cm 
(w zbiorach Muzeum 
Warszawy)

....................................
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zbiorów muzeum narodowych pamią-
tek? Chyba niekoniecznie.

I przypuszczenie drugie. Nie-
wykluczone, że dzieło Rembrandta 
opuściło Warszawę, wraz z listami do 
Puław, już następnego dnia po upoj-
nym sobotnim wieczorze 27 mar-
ca 1813  r. spędzonym przez księcia 
Adama w gościnie u Anetki. W swo-
im dzienniku Czartoryski zapisał bo-
wiem: „Pawłowski wstrzymany: a nuż 

jeszcze nie odbiorę odpowiedzi [na 
listy] z  Kalisza: jutro rano poje-
dzie” (Dziennik…, s. 150), z  cze-
go wynika, że pełniący obowiązki 
majordomusa w  Puławach mu-
zyk Piotr Pawłowski, najprawdo-
podobniej udał się w  powrotną 
podróż do Puław dopiero w  nie-
dzielę. Także w  niedzielę książę 
wyjechał z  Warszawy przez Nie-
borów do Kalisza, gdzie z  całym 
swoim sztabem przebywał w tym 
czasie cesarz Aleksander I, ocze-
kujący przybycia tam na rozmo-
wy króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma III.

Czy byłoby rozsądne zabiera-
nie z sobą w taką podróż darowa-
nego księciu przez Anetkę obrazu 
Rembrandta? Chyba nie. Ale to 
tylko kolejne przypuszczenie.

Wojciech Przybyszewski

Autor dziękuje Panom Pawłowi Ignacza-
kowi z Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie i Konradowi Niemirze, absolwen-
towi Instytutu Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Warszawskiego, obecnie dokto-
rantowi na Wydziale Historycznym UW 
i  paryskiej École normale supérieure, za 
cenne uwagi dotyczące tekstu artykułu 
przed jego publikacją.

nad synowskim życiem [z cza-
sem] zaczęły ks. Adamowi ciążyć” 
(Dziennik…, Wstęp, s. 20).

To prawda, że Anetka była je-
dyną dziedziczką dwóch wielkich 
fortun i  nosiła znane nazwisko, jed-
nakże w ówczesnych realiach pozycje 
społeczne obu pań były zdecydowa-
nie różne. Czy zatem niechętna uwo-
dzicielskiej sawantce księżna Izabela, 
żona Marszałka Trybunału Litewskie-
go i  komendanta Szkoły Rycerskiej 
w  Warszawie, a  później marszałka 
Konfederacji Generalnej Królestwa 
Polskiego, musiała zachwycać się ob-
razem darowanym przez Anetkę do 

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

W Muzeum Narodowym w Warszawie od maja br. udostępniona jest zwie-
dzającym wystawa „Arcydzieła Augusta Zamoyskiego. Pokaz konserwa-

torski”. Wybrane rzeźby tego artysty pochodzą ze wszystkich okresów twór-
czości (zob. Przeglądy, poglądy, „Spotkania z Zabytkami”, nr 5-6, s. 3).

W towarzyszącym wystawie katalogu oprócz wstępu dyrektora warszaw-
skiego Muzeum Narodowego Jerzego Miziołka i dyrektora Muzeum Literatury 
w Warszawie Jarosława Klejnockiego (rzeźby będą tam pokazywane w paź-
dzierniku br.) opublikowano trzy eseje. Ewa Ziembińska (kuratorka pokazu 
i autorka scenariusza), Justyna Kowal i Andrzej Wat piszą w nich zarówno 
o losach kolekcji i okolicznościach zakupu zbioru do Polski, jak też o życiu 
i twórczości Zamoyskiego.  

Artysta tworzył przez ponad pół wieku, w tym przez trzy-
dzieści lat we Francji i piętnaście lat w Brazylii, dokąd wyemi-
grował w czasie drugiej wojny światowej. Od końca drugiej de-
kady XX w. wielokrotnie wystawiał swoje prace, głównie w Pol-
sce, we Francji i w Brazylii. Tworzył w różnych materiałach, 
interesował się ich strukturą i właściwościami. 

Dzieje kolekcji są związane z biografią jej twórcy. W związ-
ku z licznymi podróżami i przeprowadzkami artysty zmienia-
ło się miejsce przechowywania i ekspozycji prac. Po śmierci 
Zamoyskiego z inicjatywy wdowy zostało utworzone prywat-
ne, małe muzeum jego twórczości w Prieuré des Granges we 

francuskich Pirenejach. Druga część spuścizny po artyście była prezento-
wana nieopodal, w pocysterskim średniowiecznym klasztorze w Sylvanès. 
Zakupiona kolekcja Zamoyskiego w marcu 2019 r. została przywieziona do 
Warszawy.

W katalogu zamieszczono również wykaz dzieł z wystawy, zgrupowanych 
w rozdziałach opatrzonych tytułami odpowiadającymi materiałowi, z którego 
wykonano rzeźby. Kolejno poznajemy obiekty z kamienia (w tym diorytu, gra-
nitu, wapienia, marmuru), metalu (brąz, żelazo, stop cyny i ołowiu), drewna 
(lipowego, dębowego, gruszy), gipsu (malowanego, barwionego w masie), 
rysunki (ołówkiem, tuszem, flamastrem). Wykaz ten dopełnia zestaw narzę-

dzi Zamoyskiego, pozwalający szczegółowo poznać warsztat 
artysty. Warto tu dodać, że – jak pisze Ewa Ziembińska: „[Za-
moyski] już od około 1928 roku zaczął wykuwać, hartować 
i szlifować narzędzia rzeźbiarskie, gdyż dłuta i młotki dostępne 
w handlu okazały się zbyt prymitywne dla osiągnięcia tego, co 
chciał wydobyć z kamienia”. 

Noty katalogowe zawierają podstawowe informacje: tytuł, 
datowanie, miejsce powstania, technika, wymiary, numer in-
wentarzowy. Wszystkie teksty opublikowane są z tłumaczeniem 
na język angielski. Atutem wydawnictwa są liczne zdjęcia, 
w tym mało znane, przedstawiające atelier i samego artystę 
przy pracy.

Spotkanie z książką

ZAMOYSKI	OCALONY

7 | Malarz nieznany wg Wojciecha Kornelego 
Stattlera, „Portret Izabeli z Flemmingów 
Czartoryskiej w podeszłym wieku”, około 
połowy XIX w., olej, płótno, wym. 34 x 
27 cm (ze zbiorów Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce, obecnie w ekspozycji Muzeum 
Czartoryskich w Puławach)

(ilustracje: 2 – Muzeum Narodowe w Krakowie; 
3 – wg Eva Ornstein-Van Slooten, Marijke 
Holtrop, Peter Schatborn, Peter van der Coelen, 
Erik Hinterding, „Ryciny Rembrandta”, katalog 
wystawy ze zbiorów Museum Het Rembranthuis 
w Amsterdamie w Zamku Królewskim 
w Warszawie, Warszawa 2004; 4, 5 – POLONA BN; 
6 – wg Tomasz Praniewicz, „Uwagi nad Polską, 
mową potoczną i wierszem…”, t. II, Paryż 1835; 
7 – fot. Grażyna Bartnik / Muzeum Czartoryskich 
w Puławach)

.................................................................
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ZBIORY I ZBIERACZE

Akordeony z kolekcji 
Pawła A. Nowaka

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

W niektórych krajach akordeon 
to umowna nazwa dla wielu rodzajów 
instrumentów ze stroikami przeloto-
wymi. W Polsce akordeonem nazywa 
się zarówno instrumenty klawiszowe, 
jak i guzikowe, ale mające manuał ba-
sowo-akordowy, obsługiwany lewą 
ręką.

Za pierwowzór akordeonu uważa 
się sheng, czyli organki ustne, opie-
rające się na działaniu tzw. stroika 
przelotowego. Pierwsze, prymitywne 
jeszcze akordeony pojawiły się w dzie-
więtnastowiecznej Europie. W 1829 r. 
w Wiedniu Cyrill Demian wraz z sy-
nami opatentowali instrument o  na-
zwie accordion. Był on jednoma-
nuałowy, a  składał się z  miecha oraz 
gryfu, na którym umieszczono pięć 
klawiszy. Nazwa nawiązywała do ce-
chy instrumentu, czyli możliwości gry 
wyłącznie akordami. Równocześnie 
z  accordionem powstała koncertina 
angielska, popularna w  szczególności 

wśród kobiet. Istniała też koncertina 
niemiecka.

W połowie XIX  w. na bazie nie-
mieckiej koncertiny powstał bando-
neon − nieodłączny instrument tanga 
argentyńskiego. Bajan natomiast − to 
nazwa akordeonów guzikowych, po-
pularnych w  krajach byłego ZSRR. 
Od tradycyjnych akordeonów róż-
ni się nieco wewnętrzną budową 
i  brzmieniem. Na ziemiach polskich 
stroik przelotowy wykorzystano pier-
wotnie w  instrumentach na kształt 
fortepianu: eolimelodiconie i  eoli-
pantalionie, na których grywał na-
wet Fryderyk Chopin. Instrumenty 
owe wyparła physharmonika, a potem 
fisharmonia.

Za światową stolicę akordeonu 
uważa się włoskie miasteczko Ca-
stelfidardo. W  1863  r. powstał tam 
pierwszy we Włoszech warsztat bu-
dujący harmonie, a otworzył go Paolo 
Soprani. Dziś w  tym mieście pracuje 

Paweł A. Nowak to akorde-
onista i kolekcjoner, ponadto 
pedagog, kompozytor i aran-
żer, a  także pomysłodaw-

ca utworzenia Muzeum Akordeonu 
w  Kościerzynie (jedyne takie Mu-
zeum w Polsce, otwarte w 2010 r. jako 
oddział Muzeum Ziemi Kościerskiej) 
oraz Międzynarodowego Festiwalu 
Akordeonowego w  Sulęczynie. Jego 
zbiory stanowią największą prywatną 
kolekcję tego typu instrumentów mu-
zycznych w  Polsce i  jedną z  najwięk-
szych w Europie. W jej skład wchodzą 
akordeony, harmonie, bajany, chrom-
ki, bandoneony, bandoniki, koncerti-
ny, fisharmonie, heligonki, harmonij-
ki ustne. Najstarsze eksponaty liczą 
ponad 200 lat. Pochodzą z  całej Eu-
ropy, Ameryki Północnej i Azji. Nie-
które z nich to jedyne egzemplarze na 
świecie. 

Akordeon należy do grupy aero-
fonów. Jego źródło dźwięku stanowi 
stroik przelotowy, który wprawiany 
jest w  drgania poprzez przepływa-
jący strumień powietrza. Składa się 
z miecha, manuału lewej ręki, zwane-
go stroną basową, którą najczęściej się 
akompaniuje, oraz manuału prawej 
ręki z  klawiaturą guzikową lub forte-
pianową, na której zazwyczaj gra się 
melodię. Nad klawiaturą umieszczone 
są zwykle regestry służące do zmian 
barwy dźwięku. Naciskanie klawiszy 
i  guzików otwiera klapy, przez które 
przepływa znajdujące się w  miechu 
powietrze, wprawia ono w  drgania 
metalowe języczki (stroiki), umiesz-
czone na tzw. głośnicach.

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

1 | Fragment kolekcji Pawła A. Nowaka
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kilkadziesiąt wytwórni akordeonów. 
Pierwsze harmonie w Rosji produko-
wane były w Tule. Instrumenty miały 
nazwy adekwatne do miejscowości, 
w  których powstawały, np. tulska, 
smoleńska.

Od lat siedemdziesiątych XIX  w. 
na ziemiach polskich istniały firmy 
produkujące harmonie. W  między-
wojniu słynęła z tego Warszawa, gdzie 
działały takie firmy, jak: Stamirow-
ski, Borucki, Radek. Na instrumen-
cie z klawiaturą Boruckiego grał m.in. 
wybitny akordeonista jazzowy − Leon 
Sash. Po wojnie firmy produkujące 
akordeony przekształciły się w zakłady 
naprawcze. Oprócz nich istniały wiej-
skie warsztaty, budujące instrumenty 
na potrzeby muzykantów. W  1949  r. 
powstała również Bydgoska Fabryka 
Akordeonów, która działała do 1973 r.

W dziewiętnastowiecznej Rosji 
rozprzestrzeniło się amatorskie muzy-
kowanie na harmoniach, zwłaszcza na 
wsi. Harmoniści uświetniali występy 
cyrkowe i  atrakcje w  wesołych mia-
steczkach. W Tule powstała pierwsza 
na świecie orkiestra, której członko-
wie − pracownicy fabryk − grali na 
harmoniach z klawiaturą ułożoną we-
dług pomysłu założyciela orkiestry.

„Plaga” i „szarańcza” − tak harmo-
nię często nazywali dziewiętnasto-
wieczni polscy teoretycy, wskazując 
na nieposiadanie wszystkich tonów 

ZBIORY I ZBIERACZE

Tego lata w  salach wystaw 
czasowych Dawnego Pała-
cu Biskupów Krakowskich 
w Kielcach króluje rzemio-

sło artystyczne. Do 29 września na 
zwiedzających czeka (otwarta na po-
czątku czerwca) wystawa „O stołach 
i bankietach pańskich. Jak ucztowano 
w dawnych wiekach”. Pierwszy człon 
tytułu został zaczerpnięty z osiemna-
stowiecznego dzieła Opis obyczajów 
za panowania Augusta III, autorstwa 
polskiego historyka Jędrzeja Kito-
wicza. Jeden z  rozdziałów w  książce 
poświęcony jest biesiadowaniu. Kito-
wicz pisze: „Panowie tak w  domach, 
jak na publicznych miejscach przeby-
wając, kochali się w  wielkich stołach, 
dawali sobie na publice nawzajem 
obiady i  wieczerze; do tych zaprasza-
li przyjaciół, obywatelów, wojskowych 
i  sędziackich; w  domach zjeżdżali się 
do nich bliżsi sąsiedzi, rzadki był dzień 
bez gościa; częste biesiady z  tańcami 
i pijatyką. W całym kraju pędzono ży-
cie na wesołości, wyjąwszy małą garstkę 
skromnych w napoju”. 

Nic dziwnego, że aktywność, któ-
rej poświęcano tak wiele czasu i ener-
gii pozostawiła po sobie tak wiele pa-
miątek. Na pańskich stołach królo-
wały wykwintne dania w  niezwykłej 
oprawie. Wydającym uczty chodziło 
nie tylko o to, aby nakarmić gości, ale 
również, aby ich zaciekawić, zachwy-
cić, a  może nawet zaszokować. Kon-
cept, pomysłowość i rozmach, charak-
terystyczne dla baroku, były istotne 
w  wielu dziedzinach życia, nie wyłą-
czając ucztowania. Wydawane przy 
wielu okazjach biesiady stawały się 
okazją do zaprezentowania splendoru 
domu i  jego zasobności. Dlatego nie 
szczędzono złota zarówno na drogie 
zamorskie przyprawy, jak i  na naczy-
nia, w  których serwowano potrawy. 
Siłą rzeczy naczynia te nie pełniły je-
dynie funkcji użytkowych, ale były 
też oznaką prestiżu i bogactwa gospo-
darzy. Nawet gdy przeminął barok, 
bogaty i  zadziwiający swą różnorod-
nością stół pozostał charakterystycz-
nym elementem szlacheckiej gościn-
ności. Zmieniały się czasy, obyczaje, 
style, mody, a  co za tym idzie rodza-
je i  kształty używanych naczyń, ale 

potrzebnych do należytego wygrania 
melodii ludowych. W latach między-
wojennych w  Polsce, wraz ze zwięk-
szeniem masowości imprez, miejsce 
małych kapel i wiejskich muzykantów 
zajęły kilkuosobowe orkiestry z nowy-
mi instrumentami, m.in. 120-baso-
wym akordeonem. Upowszechnianiu 
akordeonów służyło pojawienie się 
w  miastach nowych tańców, na czele 
z tangiem.

Po drugiej wojnie światowej akor-
deon rozsławiły kapele grające na uli-
cach miast i  podczas festynów. Dziś 
muzyka akordeonowa występuje za-
równo podczas masowych imprez 
plenerowych, jak również na kameral-
nych spotkaniach, obecna jest w pro-
gramach festiwali muzyki współcze-
snej i telewizyjnych talent show. 

W Muzeum Etnograficznym we 
Wrocławiu czynna jest (do 15 wrze-
śnia br.) wystawa „Akordeony z kolek-
cji Pawła A. Nowaka”, na której zapre-
zentowano ponad 60 instrumentów 
pochodzących z całej Europy, Amery-
ki Północnej i  Azji. Można zobaczyć  
m.in.: akordeon Casali z  nietypową 
klawiaturą w  kształcie półksiężyca, 
organopian – będący polskim wyna-
lazkiem, a  prawie już w  Polsce nie-
spotykany – łączący harmonię z  fis-
harmonią, zbudowany w  Chicago 
Hohner-Soprani – połączenie dwóch 
gigantów akordeonowych z  Włoch 
i  Niemiec, czy najstarsze akordeony, 
tzw. flutyny. 

Paweł A. Nowak  
Agnieszka Szepetiuk-Barańska

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

2 | Akordeon z kolekcji Pawła A. Nowaka

(fot. 2 – Joanna Siercha) 

..............................................................................
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pojawiającej się na nich, najpierw 
nieśmiało, a potem z coraz większym 
rozmachem, ceramiki. Siedemna-
stowieczne stołowe fajanse z  Delft 
przyciągają wzrok swymi błękitami, 
a wyroby śląskiego Pruszkowa jaskra-
wymi barwami. Na półkach pysznią 
się fragmenty porcelanowych osiem-
nastowiecznych serwisów miśnień-
skich, wiedeńskich i berlińskich, choć 
zdekompletowanych, to jednak wciąż 
zadziwiających delikatnością mate-
riału i precyzją zdobień. Wzrok zwie-
dzających przyciąga zachowany w do-
skonałym stanie tzw. serwis ptaszko-
wy z  posiadłości książąt Sanguszków 
w  Gumniskach, obecnie ze zbiorów 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 

Na wystawie pokazane są talerze, 
wazy i  teryny, cukiernice, solniczki, 
filiżanki, dzbanki, imbryki z  rozma-
itych materiałów, w  różnorodnych 
kształtach, wielkościach i  stylach. Na 
każdym stole obecne były sztućce, to-
też i  tutaj prezentowane są wczesne 
– datowane na połowę XVII w. łyżki, 
jak i  dziewiętnastowieczne specjali-
styczne narzędzia do spożywania śli-
maków, krabów, homarów, raków, ale 
także szparagów, truskawek czy jagód, 

wciąż niezwykłą wagę przywiązywano 
do wystawnego biesiadowania.

Aby pokazać cały przepych i  bo-
gactwo, jakie towarzyszyło ucztowa-
niu, w  pięciu salach wystawowych 
zgromadzono ponad 800 zabytków 
z  różnych dziedzin rzemiosła arty-
stycznego. Są tu więc stołowe srebra, 
poczynając od najstarszych augsbur-
skich, poprzez gdańskie, śląskie i war-
szawskie. Nie lada atrakcją dla miło-
śników kunsztownych precjozów jest 
sześć srebrnych pozłacanych siedem-
nastowiecznych kufli pochodzących 
z  najwyższej klasy warsztatów, m.in. 
Nathaniela Schlaubitza z Gdańska. 

Obok królujących na pańskich 
stołach sreber nie mogło zabraknąć 

Przy pańskim stole
.........................................................................................................................................

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

1 | Siedemnastowieczna i osiemnastowieczna 
barokowa zastawa stołowa  i inne naczynia 
z tego okresu, prezentowane w pierwszej sali 
wystawy

   Spotkania z Zabytkami       7-8  2019    |   59



Z WIZYTĄ W MUZEUM

2

3

|    Spotkania z Zabytkami       7-8  2019           60



Z WIZYTĄ W MUZEUM

Oprócz naczyń, które stawiano 
niegdyś na stołach i  w  kredensach, 
prezentowane są również sprzęty 
kuchenne, które umożliwiały przy-
gotowywanie wykwintnych dań. 
W  większości to naczynia dziewięt-
nastowieczne, ale też i  wcześniejsze, 
a wśród nich, zasługujące na szczegól-
ną uwagę, fantazyjne formy do ciast, 
legumin i galaret. 

Gratką dla bibliofili zapewne bę-
dzie wydany w 1682 r. przez nadwor-
nego kucharza Lubomirskich Stani-
sława Czarneckiego zbiór przepisów 
zatytułowany Compendium ferculo-
rum albo zebranie potraw, który uzna-
wany jest za pierwszą polską książkę 
kucharską. Na ekspozycji można po-
dziwiać również kolejne wydania tego 
dzieła. Wszystkie one, podobnie jak 
rękopisy gastronomiczne, pochodzą 
ze zbiorów biblioteki Muzeum im. 
Przypkowskich w Jędrzejowie.

Wystawie towarzyszy pokaz rzad-
ko prezentowanych akwarel Mai Be-
rezowskiej, opatrzonych fraszkami 
Magdaleny Samozwaniec. To cykl 
subtelnych obrazków ilustrujących 
historię kuchni staropolskiej.

Na ekspozycję w  Kielcach swoje 
zbiory udostępniło 16 polskich mu-
zeów, a  także dwóch kolekcjonerów 
prywatnych. Zabytki przyjechały do 
Kielc z  całej Polski. Warto podkre-
ślić, że w  większości przypadków są 
to obiekty użyczone ze stałych eks-
pozycji muzeów, co jeszcze dobitniej 
świadczy o ich randze i wartości. 

Zapraszając na wystawę, jej twór-
cy mają nadzieję, że udało się na niej 
pokazać przynajmniej cząstkę świata, 
który, choć dawno przeminął, to jed-
nak pozostawił w sercach tęsknotę za 
pięknem i niezwykłością.

Magdalena Silwanowicz

w  większości pochodzące z  kolekcji 
nowo pozyskanej przez Muzeum Po-
morza Środkowego w Słupsku. 

Ponieważ biesiady to nie tylko 
jedzenie, ale również trunki, więc 
obok srebrnych i  ceramicznych kufli 
i dzbanów nie mogło zabraknąć szkła. 
Są więc kielichy wiwatowe, kulawki 
i  flety z  hut saksońskich, branden-
burskich, śląskich, czeskich, a  także 
polskich w  Lubaczowie, Nalibokach 
i Urzeczu.

2 | Naczynia, które pojawiały się na stołach 
w XVIII i XIX w. 

3 | Porcelanowe naczynia używane podczas 
przyjęć w XIX w., wśród nich serwis „ptaszkowy” 
z Miśni, składający się z ponad 70 elementów

4 | Fragment ekspozycji z naczyniami ze szkła, 
porcelany i metalu

(zdjęcia: Małgorzata Stępnik)

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

4

Wystawa „O stołach i bankietach pańskich. Jak ucztowano w dawnych wiekach” prezentowana jest w dawnym Pałacu Biskupów 
Krakowskich w Kielcach (pl. Zamkowy 1). Kurator wystawy: Magdalena Silwanowicz, koordynator wystawy: Paweł Król, autor 
aranżacji: Kinga Mostowik.
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Jest to kilkanaście wizerunków pań 
o  imieniu Róża, związanych z  rodzi-
ną Zamoyskich. Wśród nich są: Róża 
z  Potockich Andrzejowa Zamoyska, 
Róża z  Zamoyskich Eugeniuszowa 
Lubomirska, Róża z  Potockich Sta-
nisławowa Zamoyska, Róża z Zamoy-
skich Augustowa Zamoyska z  córką 
Zofią. Fotografie zostały wykonane 
w atelier André Adolphe Eugène Dis-
déri, Jana Mieczkowskiego i Walerego 
Rzewuskiego. 

Dzięki uprzejmości pana Mar-
cina Zamoyskiego pokazane zo-
stały portrety i  pamiątki związane 
z  jego matką, Różą Marią Elżbietą 
z  Żółtowskich Zamoyską, żoną Jana, 
XVI ordynata zamojskiego. Przedsta-
wiono również postać Róży z  Brzo-
zowskich Górskiej, siostry ostatniej 
właścicielki Kozłówki, dzięki foto-
grafiom przekazanym przez jej córkę, 
Marię Górską, i bratanka – Antonie-
go Belinę Brzozowskiego. 

Wśród prezentowanych portretów 
jest m.in. wizerunek Róży Duchowej, 
niezwykłej urody brunetki w  kobal-
towej sukni, namalowany w  1933  r. 
przez Wojciecha Kossaka, udostęp-
niony przez Muzeum Lubelskie 
w  Lublinie. Zaprezentowane zosta-
ły również osiemnastowieczne kon-
terfekty dam, z  różanym motywem 
w  dłoni, sukni czy fryzurze. Jest ob-
raz, ze zbiorów Muzeum Zamoyskich 

w Kozłówce, przedstawiający majoro-
wą von Paszkowski w tiulowym czep-
ku przybranym różami i  wstążkami, 
który stanowi doskonałą ilustrację 
mody lat siedemdziesiątych XVIII w.

Kobiece stroje z  różanym mo-
tywem pokazano nie tylko w  ma-
larstwie. Muzeum Narodowe 

Wystawa „Róża 
do wszystkich rzeczy…” 
w Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce

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

Wystawa „Róża do 
wszystkich rzeczy…”, 
zorganizowana w Mu-
zeum Zamoyskich 

w  Kozłówce, zainspirowana została 
popularnym w  sztuce i  kulturze mo-
tywem róży. Tytuł ekspozycji zaczerp-
nięto z wiersza Róża, znajdującego się 
w  osobistych notatkach Marii Wir-
temberskiej, arystokratki, powieścio-
pisarki i filantropki. Jej matka, Izabe-
la z  Flemmingów Czartoryska, napi-
sała znaczące dla tematu dzieło Myśli 
różne o  sposobie zakładania ogrodów. 
Obie utalentowane panie były ante-
natkami (cioteczna babka i prababka) 
Konstantego Zamoyskiego, pierwsze-
go kozłowieckiego ordynata.

Rozbudowana symbolika moty-
wu przewodniego pozwoliła zgro-
madzić różnorodne eksponaty. Róża 
występuje jako znak, symbol piękna, 
romantycznej i  zmysłowej miłości, 
niewinności, ale też męczeństwa, woj-
ny, śmierci i zmartwychwstania. To je-
den z najstarszych kwiatów, zdobiący 
ogrody od kilku tysięcy lat, chętnie 
wybierany jako motyw dekoracyjny 
i temat obrazów. 

Róża to również imię świętych, 
często nadawane dziewczynkom 
w  rodzinach arystokratycznych. Na 
wystawie zaprezentowano plansze 
z  powiększonymi fotografiami ze 
zbiorów Konstantego Zamoyskiego. 

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

1 | Róża z Zamoyskich Augustowa Zamoyska 
z córką Zofią na fotografii Jana Mieczkowskiegp 
z 1889 r. (w zbiorach Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce) 

1
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Karpiński, Leon Wyczółkowski, Woj-
ciech Weiss, Irena Weiss (Aneri), Olga 
Boznańska, Józef Pankiewicz, Kazi-
mierz Sichulski, Stanisław Wyspiań-
ski, Władysław Czachórski. Róże 
w  ich kompozycjach żółcą się, bielą, 
zachwycają różowościami.

W centralnym miejscu ekspozy-
cji zaprezentowano obraz Bolesława 
Biegasa „Femme Hindoue”, z kolekcji 
Marka Roeflera (Villa la Fleur w Kon-
stancinie). Płótno ukazuje tajemniczą 
i nieco mroczną postać kobiecą, trzy-
mającą w  dłoni różę. Niezwykła jest 

również oprawa obrazu, stworzona 
przez samego autora.

Najstarszym z  obrazów na wy-
stawie jest „Alegoria Powonienia” 
z  XVI  w., ze zbiorów Muzeum Za-
moyskich w  Kozłówce. Praca, przy-
pisywana artyście włoskiemu z  kręgu 
Tintoretta, stanowiła jedno z  pięciu 
płócien przedstawiających „Pięć Zmy-
słów”. Wzorem do ich stworzenia były 
grafiki projektu Martena de Vosa (An-
twerpia 1532-1603) z 1575 r. W cen-
tralnym miejscu kompozycji ukazana 
została kobieta z  bukietem kwiatów 
w wazonie – Flora. 

Postać bogini kwiatów występuje 
również w wersji rzeźbiarskiej. Z Mu-
zeum Wnętrz Pałacowych w  Cho-
roszczy pochodzi marmurowa kopia 
popiersia Flory, według Leonarda da 
Vinci. Choć kwestia samego autor-
stwa dzieła jest przedmiotem licznych 
polemik, nie dotyczą one gatunku 
kwiatów zdobiących włosy kobiety – 
bezsprzecznie są to róże. 

W licznie prezentowanej porcela-
nie wyróżniają się figurki ze zbiorów 
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Pierwsza, 
„Kawaler z  damą”, z  Fabryki Porce-
lany Ernst Bohne & Söhne, stanowi 
naśladownictwo neapolitańskiej wy-
twórni Capodimonte. Postacie kipią 
wręcz malowaną i  przestrzenną, ró-
żaną dekoracją. Druga figurka, „Ka-
waler z różą”, według modelu Josepha 
Ponhausera z 1754-1755 r., wykonana 
została na początku XX  w. i  stanowi 
naśladownictwo Manufaktury Porce-
lany w Nymphenburgu. Skromniejsza 

w  Krakowie użyczyło halek, chuste-
czek, sukieneczek dziewczęcych, bie-
lizny i kapelusza. Najstarszym z zapre-
zentowanych ubiorów jest siedemna-
stowieczny gorsecik kobiecy, uszyty 
z  grodeturu. Ponadczasową różę od-
najdziemy w  dekoracjach biżuterii 
i  damskich akcesoriów, w  rozetach 
brosz i zdobieniach wachlarzy.

Na wystawie wyeksponowano też 
tkaniny dekoracyjne – dwa kilimy 
dworskie z  XVIII i  XIX  w. z  kolek-
cji Zamku Królewskiego na Wawelu 
oraz imponującą makatę z  jedwabiu 
i  tafty, zdobioną motywami kwiato-
wymi, haftowaną złotymi i jedwabny-
mi nićmi. Powstała prawdopodobnie 
w Polsce, w XVIII w., a użyczona zo-
stała z Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie. 

Wśród „różanego” malarstwa naj-
liczniej występują martwe natury. Naj-
starsze są siedemnastowieczne, w tym 
„Widok parku przypałacowego”, peł-
na alegorii praca powstała w  kręgu 
Michelangelo di Campidoglio, ze 
zbiorów Muzeum Wnętrz Pałaco-
wych w Choroszczy. Nowoczesne uję-
cie tematu odnajdziemy m.in. w  pra-
cach takich mistrzów, jak: Alfons 

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

2 | Fragment 
ekspozycji z obrazem 
Bolesława Biegasa 
„Femme Hindoue”, 
1910-1911, olej, 
płótno (w zbiorach 
Marka Roeflera) 

3 | Porcelanowe 
figurki, imbryczek 
i galanteria 
dekorowane 
motywami róż – 
w centrum „Grający 
w szachy”, Niemcy, 
William Goebel 
Porzellanfabrik, 
1914-1920 
(w zbiorach Muzeum 
Narodowego 
w Kielcach) 

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

2

3
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na zdobieniach wschodnich, jednak 
dość szybko wprowadzone zostały 
bardziej realistyczne przedstawienia 
kwiatów. Purpurowa róża od ponad 
trzystu lat niezmiennie króluje na 
porcelanie miśnieńskiej i  inspiruje 
inne wytwórnie. Ten motyw wspa-
niale prezentuje się m.in. na osiemna-
stowiecznym półmisku z  Königliche 
Porzellan Manufaktur w Berlinie, po-
chodzącym ze zbiorów Muzeum Za-
moyskich w Kozłówce. Z tych samych 
zbiorów pochodzi też miśnieńska, 
dziewiętnastowieczna waza, w  deko-
racji której zastosowano kobalt i  zło-
cenia, a na brzuścu umieszczono ma-
lowane naszkliwnie żółte róże. 

Wzorami niczym z  rycin bota-
nicznych udekorowany jest francuski 

komplet z początku XIX w., udostęp-
niony przez Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w  Wilanowie. Róże zdobią 
kubełek, paterę i  tacki. Na każdym 
z  naczyń umieszczony jest centralnie 
pojedynczy kwiat, a na spodzie naczy-
nia opisana została jego odmiana.

Malowane naszkliwnie i  pod-
szkliwnie różane girlandy oplatają 
porcelanę rosyjską, niemiecką i  fran-
cuską. Wyeksponowano też elementy 
ćmielowskich serwisów: „Gniezno”, 
projektu Zygmunta Błaszczyka, „Bel-
weder” i  „Gładki”, ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Kielcach. 

W jednej z  gablot ustawiono ka-
mionkowy wazonik z  wytwórni We-
dgwooda, zupełnie jak w  wierszu 
Róże, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej (Wachlarz, Księgarnia F. Hoesic-
ka, Warszawa 1927).

„W wazoniku z  Wedgwood’u, nie-
bieskim i greckim, 

rozsypały się róże wśród drucianych 
więzów. 

Na stół spadły bezradnie różowe 
miseczki 

i leżą w krąg pożółkłe, smutne i bez 
sensu”. 

Różane dekoracje można zna-
leźć również na eksponowanych me-
blach. Znajduje się wśród nich m.in. 
żardiniera, ze zbiorów Muzeum Za-
moyskich w  Kozłówce, z  francuskiej 
firmy Giroux, którą założył pod ko-
niec XVIII w. Alphonse Giroux – sto-
larz, ebenista, a także konserwator ka-
tedry Notre Dame. Mebel, wykonany 
w Paryżu po 1868 r., okleinowany jest 
palisandrem (drewno różane) i  ude-
korowany porcelanowymi plakieta-
mi z namalowanymi różami. Okleiną 
palisandrową oraz malowaną roman-
tyczną scenką rodzajową, pejzażami 
i różanymi girlandami ozdobiony zo-
stał również neorokokowy sekreta-
rzyk ze zbiorów Muzeum Wnętrz Pa-
łacowych w Choroszczy. 

Róża do wszystkich rzeczy, czy-
li jest również składnikiem receptu-
ry kosmetyków. Już od starożytno-
ści pielęgnacja ciała opierała się na 
pachnidłach, głównie z  wody róża-
nej i  piżma, oraz wonnych olejkach. 
Ten aspekt zastosowania róży przy-
bliża grupa obiektów, wśród których 

dekoracja różana pojawia się w  ubio-
rach „Grających w szachy”, grupy figu-
ralnej powstałej w  latach 1914-1920 
w fabryce Williama Goebela.

Nietypowy przedmiot stanowią 
dziewiętnastowieczne, porcelano-
we buty z  wytwórni porcelany Jacob 
Petit. Są to zabawne w  formie, ma-
lowane w  motywy różane i  złocone, 
pojemniki na wykałaczki. Te, niezwy-
kle kolorowe, stanowią jedną z  wielu 
stworzonych wersji. 

Inspiracją malatury porcelany były 
zarówno odmiany kwiatów dzikich, 
jak i  szlachetnych. Róża, uprawiana 
już kilka tysięcy lat temu w cesarskich 
ogrodach, stanowiła często dekorację 
naczyń chińskich. Początkowo porce-
lana w Europie była silnie wzorowana 

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

4 | Porcelana z motywami 
różanymi 

5 | Żardiniera, po 1868 r., 
Paryż, Alphonse Giroux & 
Cie (w zbiorach Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce) 

(ilustracje: 1 –  archiwum 
Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce; 2-4 – fot. Anna 
Fic-Lazor; 5 – fot. Piotr Marzec)

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

4

5
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znajdują się m.in.: pudernica, butel-
ka ze szkła kobaltowego, zawierająca 
kiedyś mleczko różane, oraz apteczna 
puszka po różanym pudrze. Na wysta-
wie prezentowane są też opakowania 
kosmetyków czy słodyczy, papeterie, 
pocztówki, banknoty itp. ze szlachet-
ną różaną dekoracją.

Wieloaspektowość symbolicznego 
znaczenia róży można odnaleźć m.in. 
na zegarze słonecznym czy tłoku pie-
czętnym. Kompasowa róża wiatrów 
znajduje się na dziewiętnastowiecz-
nym dwutabliczkowym zegarze typu 
norymberskiego, wykonanym w  pra-
cowni Friedricha Negeleina, a  udo-
stępnionym ze zbiorów prywatnych. 
Tłok pieczętny Anieli z  Potockich 
Zamoyskiej, ze zbiorów kozłowiec-
kich, ozdobiony jest wyrzeźbioną 
w kości słoniowej różą, symbolizującą 
tajemnicę (sub rosa). 

Przestrzeń wystawy ma wydzielo-
ną część poświęconą motywom reli-
gijnym. Zaprezentowano wizerunki 
św.  Rozalii i  figurkę św.  Róży z  Limy, 
w  wyjątkowym retabulum mienią-
cym się złotem i  lustrzanymi rom-
bami, z  prywatnych zbiorów amba-
sadora Republiki Peru w  Polsce, JE 
Alberto Salas-Barahona. Rozbudo-
wano temat prezentując przedstawie-
nie Matki Boskiej Różańcowej, wrę-
czającej św.  Dominikowi różaniec, 
a dopełniono go różańcami ze zbiorów 
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. 
Najskromniejszy, z  chleba i  bawełny, 
został wykonany w więzieniu NKWD 
w Białymstoku. Najefektowniejszy, sie-
demnastowieczny, pochodzi ze zbio-
rów Muzeum Zamoyskich w Kozłów-
ce. Wykonany jest z agatów i karneoli, 
oprawiony w  srebro, a  jego medalion 
przedstawia wizerunek Chrystusa. 

☐

W  panoramie międzywojennej sto-
licy budynek ten stanowił wyrazisty, 
monumentalny element przestrzeni 
miejskiej. Całe wyposażenie, meble, 
wystrój wnętrz, boazerie i  tkaniny na 
ścianach wykonano w modnym wtedy 
stylu art déco, i to najwyższej próby.

Ta normalność i  spokój zostały 
brutalnie przerwane, tak jak zresz-
tą całe ówczesne życie we wszystkich 
jego aspektach, przez wybuch wojny. 

W dzisiejszej Warszawie 
niewiele jest miejsc 
i  budynków, które 
w  stanie nienaruszo-

nym przetrwały lata okupacji i  po-
wstania. Jednym z  nich jest gmach 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
przy al. Szucha 25. Biurowiec odda-
ny do użytku w  1930  r. zbudowano 
na potrzeby ówczesnego Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego. Przez kolejne lata ten bar-
dzo nowoczesny gmach bez przeszkód 
wypełniał swoje zadania. Jego archi-
tektura to styl określany jako zmo-
dernizowany klasycyzm, nazywany 
również klasycyzmem redukcyjnym. 

Muzeum Walki 
i Męczeństwa 
przy al. Szucha 
w Warszawie
.........................................................................................................................................

Wystawa „Róża do wszystkich 
rzeczy…”, zorganizowana w Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce, czynna jest 
w budynku Teatralni do 8 września 
2019 r., a towarzyszą jej prelekcje, 
kiermasze i działania edukacyjne. 
Kurator wystawy: Karolina Wilkowicz, 
aranżacja: Anna Fic-Lazor.

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

1 | Budynek Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego – dziś Ministerstwo 
Edukacji Narodowej; w latach 1939-1945 siedziba 
okupacyjnych służb policyjnych III Rzeszy
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najbardziej wyszukanym działaniom 
opresyjnym okupanta. A oto jeden 
fragment wspomnień, spisany przez 
lekarza więziennego na Pawiaku, dra 
Felicjana Lotha:

„W czasie przesłuchań zarówno 
w alei Szucha, jak i na Pawiaku najpo-
spolitszą metodą śledczą było ordynar-
ne bicie. Poczynając od zwykłego bicia 
po twarzy, w czasie którego bardzo czę-
sto przecinano wargi, zgniatano nosy 
lub wybijano zęby, aż do programowe-
go tłuczenia gumowymi pałkami. De-
likwenta kładziono zwykle brzuchem 
na stołku, jeden z  oprawców brał jego 
głowę między kolana, inni trzymali 
za ręce i  nogi, a  jeszcze inni rozpoczy-
nali młóckę. Wynikiem tej metody były 
z  reguły ogromne krwiaki, najczęściej 
pośladków i  pleców. Ale wielokrotnie 
obrażenia były rozleglejsze i poważniej-
sze. Szczególnie u  osób starszych pod 
wpływem uderzeń gumowymi ale bar-
dzo twardymi pałkami pękały żebra. 

Zdarzały się złamania kości długich, 
pęknięcia czaszki, krwiaki okolic nerek 
z  następowym bezmoczem lub krwia-
ki wewnątrz jamy otrzewnej. Wstrzą-
sy wskutek tych urazów bywały bardzo 
ciężkie i  niejednokrotnie kończyły się 
śmiercią”.

W spisanych po wojnie relacjach 
byłych więźniów znajdują się opisy 
stosowanych przez Niemców metod. 
Niejednokrotnie więźnia wiesza-
no za wykręcone do tyłu ręce (tzw. 
słupek) lub głową w  dół. Inną me-
todą było duszenie poprzez nałoże-
nie popsutej maski przeciwgazowej, 
wlewanie wody przez nos do płuc, 
szczucie specjalnie tresowanymi psa-
mi, wyrywanie paznokci, miażdże-
nie palców obcęgami, uszkadzanie 
gałek ocznych, przypalanie gorącym 
żelazem. Opornych rażono prądem 
– więzień musiał stać na płycie pod-
łączonej do prądu. Wszystkie te meto-
dy były na tyle nieskuteczne, że liczba 

Wkraczający do Warszawy Niemcy 
przybyli z  gotowymi, jak się wydaje, 
planami, a  swoje rządy rozpoczęli od 
nowego zorganizowania przestrzeni 
miejskiej stolicy. W jej granicach wy-
dzielona została „Dzielnica Niemiec-
ka”, określana też mianem „Dzielni-
cy Policyjnej”. Zmieniono również 
nazwę ulicy – odtąd była to Straβe 
der Polizei, a  budynek do tej pory 
służący polskiej oświacie stał się sie-
dzibą Urzędu Komendanta Policji 
Bezpieczeństwa i  Służby Bezpieczeń-
stwa Dystryktu Warszawskiego (Der 
Kommandeur der Sicherheits Polizei 
und des Sichercheitsdienstes für den 
Distrikt Warschau – KdSW), zwane-
go „gestapo”. Na potrzeby służb po-
licyjnych w  przyziemiu, które przed 
wojną pełniło funkcję zaplecza go-
spodarczego, okupant urządził areszt 
domowy (Hausgefängnis). Składał się 
on z czterech cel zbiorowych, oddzie-
lonych od korytarza kratami. Obok 
znajdował się pokój wachmajstra, 
podoficera dyżurnego aresztu. Z  ko-
lei w  dawnym magazynie czasopism 
Niemcy wydzielili dziesięć cel poje-
dynczych (izolatek). W  korytarzu 
zlokalizowano wartownię dla służby 
dyżurnej ochrony budynku. Parter 
budynku zajmowały służby admini-
stracyjne, a  kolejne piętra − gestapo. 
W  części trzeciego piętra działała 
Służba Bezpieczeństwa – SD.

Bardzo szybko gmach przy al. Szu-
cha 25 – ta nazwa była nadal używana 
przez mieszkańców miasta – zyskał 
złą sławę. Wiadomości o tym, co dzie-
je się z aresztowanymi i przesłuchiwa-
nymi w tym budynku, szybko rozeszły 
się po mieście. Od początku 1940  r. 
przywożono tu wszystkich więźniów 
z  terenu Warszawy. Przesłuchania 
prowadzone przez funkcjonariuszy 
niemieckich polegały przede wszyst-
kim na wymuszaniu zeznań wszelki-
mi możliwymi metodami przymusu 
fizycznego i  psychicznego. Nieważne 
było, czy dany człowiek rzeczywiście 
związany był z  działalnością w  ruchu 
oporu, nie było ważne, czy był ko-
bietą, czy mężczyzną, nieważny był 
wiek… Jedno co się liczyło, to bycie 
POLAKIEM. Fakt ten był wystarcza-
jącym powodem, by być poddanym 

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

2 | Wejście 
do Mauzoleum 
Walki 
i Męczeństwa 
(al. Szucha 25)

3 | Schody 
wejściowe 
do wnętrza 
Mauzoleum

4 | Korytarz 
z kioskami 
multimedialnymi 
– w czasie 
okupacji miejsce 
zakwaterowania 
służb 
wartowniczych 
aresztu

...........................
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społeczny musiał wywołać reakcje 
władz na najwyższym szczeblu. Już 
wiosną 1945  r., zanim ponownie 
wprowadziło się do tego gmachu Mi-
nisterstwo Oświaty, Wydział Muze-
ów i Pomników Martyrologii Polskiej 
(Ministerstwo Kultury i Sztuki) zajął 
się pomieszczeniami aresztu. Celem 
podjętych działań było zabezpiecze-
nie jako „świadka” historii tych po-
mieszczeń w  takim stanie, w  jakim 
pozostawił je okupant. W tym samym 
roku na bramie wejściowej została 

zamontowana czarna tablica ze srebr-
nym krzyżem, autorstwa Henryka 
Musiałowicza. Stanowiła ona pierw-
szą formę upamiętnienia tego miej-
sca, a 25 lipca 1946 r. zapadła decyzja 
o powołaniu Mauzoleum.  

W pierwszym okresie organiza-
cyjnym nowa placówka była instytu-
cją podległą Ministerstwu Kultury 
i Sztuki. Jej udostępnienie społeczeń-
stwu nastąpiło 1 września 1947  r. 
W połowie 1950 r. status organizacyj-
ny Mauzoleum uległ zmianie i zostało 

osób, które załamywały się i  godzi-
ły na współpracę z  okupantem, była 
znikoma. Nieznana jest liczba osób, 
które od października 1939 do stycz-
nia 1945 r. przeszły przez tę niemiec-
ką katownię. Niestety, dokumentacja 
dotycząca warszawskiego gestapo nie 
zachowała się.

Nie tylko jednak udręczenie fi-
zyczne było udziałem więźniów. 
Okupant w  swoim repertuarze miał 
również oddziaływanie na psychikę 
przesłuchiwanych. Działania te pole-
gały na zmiękczaniu więźnia w  sytu-
acji odmowy składania zeznań. Jedną 
z metod było sprowadzanie do aresz-
tu członków jego najbliższej rodziny. 
Ponadto odtwarzanie muzyki oprócz 
zagłuszania odgłosów krzyków bólu 
i cierpienia wywołanych biciem prze-
słuchiwanych miało również na celu 
działanie na psychikę maltretowanego 
więźnia.

Powojenna historia budynku przy 
al. Szucha rozpoczęła się natychmiast 
po wyzwoleniu Warszawy spod wła-
dzy okupanta hitlerowskiego. Po-
wracająca ludność do zrujnowanego 
miasta nie zapomniała o  tragicznej 
historii tego miejsca. Przychodzili 
tu, by upamiętnić osoby, które w tym 
miejscu cierpiały i  ginęły – składano 
kwiaty, zapalano świece. Ten odruch 
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przeprowadzano przesłuchania więź-
niów. Znalazły się w  nim oryginalne 
sprzęty – biurka, maszyna do pisania, 
a  przede wszystkim ławka, na której 
kładziono więźnia, by przy wykorzy-
staniu odpowiedniej metody wymusić 
zeznania, a  także szafa z  „narzędzia-
mi” wykorzystywanymi do wymusza-
nia zeznań. Z tego pomieszczenia dy-
żurujący podoficer mógł obserwować 
korytarz, w  którym znajdowało się 
dziesięć izolatek. 

Głównym więzieniem w  okupo-
wanej Warszawie był Pawiak. Cele 
przy Szucha były przeznaczone dla 
więźniów o  szczególnym znaczeniu 
dla okupanta. Były to osoby znaczą-
ce w Polskim Państwie Podziemnym, 
czyli z  potencjalnie dużym zasobem 
wiedzy, którą pragnął zdobyć oku-
pant. Przetrzymywani w tym miejscu 
więźniowie byli całkowicie odizolo-
wani od świata zewnętrznego. Po-
nadto możliwość przesłuchiwania ich 
o  każdej porze dnia i  nocy stanowiła 
również specyficzne zabezpieczenie 
przed ewentualnością podjęcia prób 
odbicia w czasie transportu między al. 
Szucha a  więzieniem na Pawiaku lub 

przed wykorzystaniem innych sposo-
bów na wyciągnięcie ważnego więźnia 
z kazamatów gestapo i SS.

W styczniu 1990 r. nastąpiła kolej-
na zmiana organizacyjna Mauzoleum 
− stało się ono filią Muzeum Więzie-
nia Pawiak, będącego oddziałem war-
szawskiego Muzeum Niepodległości.

W lutym 2008  r. w  Mauzoleum 
dokonano bardzo istotnej moderni-
zacji ekspozycji muzealnej. Cała prze-
strzeń wystawowa została wzbogaco-
na multimedialnymi środkami prze-
kazu. Ich podstawowym celem stało 
się poszerzenie prezentowanych treści 
historycznych oraz realiów „aresztu 
domowego”. Na wstępie każdy zwie-
dzający może wysłuchać siedmiomi-
nutowej etiudy o historii tego miejsca. 
Jej ilustracją są wyświetlane zdjęcia – 
twarze osób, które były tu przesłuchi-
wane. W  dalszym ciągu ekspozycyj-
nym, w  korytarzu zwiedzający otrzy-
mują informacje na tematy historycz-
ne. Ich przekaz odbywa się za pomocą 
czterech kiosków multimedialnych. 
Pierwszy z  nich – „Wojna obronna 
i okupacja” – opowiada o genezie dru-
giej wojny światowej w  kontekście 

przyporządkowane Prezydium Rady 
Narodowej m.st. Warszawy. Zabieg 
ten stanowił element planu utworze-
nia w  tym miejscu Muzeum Marty-
rologii Narodu Polskiego w  Okresie 
Okupacji. W pierwszym okresie dzia-
łalności Mauzoleum udostępniono 
w  formie niezmienionej. Autentyzm 
tego miejsca oprócz oryginalnego, za-
chowanego wyposażenia podkreśla-
ły zachowane inskrypcje na ścianach 
czterech cel zbiorowych oraz dziesię-
ciu izolatek; zachowało się ich około 
1200.

Udostępniona wówczas ekspo-
zycja prezentowała historię miejsca 
w  sposób typowy dla muzealnictwa 
lat pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych 
XX w. Historia była opowiedziana za 
pomocą eksponatów, będących świa-
dectwem tego, co działo się w  tym 
miejscu. W  celach zbiorowych, tzw. 
tramwajach, znajdowały się (i są tam 
nadal) oryginalne siedziska wykorzy-
stywane przy usadzaniu więźniów. 
Obok zostało urządzone pomiesz-
czenie, w  którym w  latach okupacji 
urzędował dyżurny wachmajster, nad-
zorujący porządek w  areszcie, oraz 

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

5 | Jedna 
z czterech cel 
zbiorowych – 
tzw. tramwajów

6 | Wnętrze 
jednej 
z dziesięciu 
cel – izolatek 
(pojedynczych)

7 | 
Pomieszczenie 
wachmajstra – 
odtworzony pokój 
przesłuchań

(zdjęcia: Tadeusz 
Stani, Muzeum 
Niepodległości 
w Warszawie)

...........................
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Pomieszczenie inscenizujące po-
kój przesłuchań zostało wzbogaco-
ne projekcją rysunków, ukazujących 
sceny przesłuchań. Ich autorem jest 
były więzień Pawiaka Stanisław To-
maszewski ps. „Miedza”. Rysunki 
dopełniono odgłosami przesłuchań 
– torturowanych więźniów oraz stu-
kotem maszyny do pisania, na której 
spisywano przebieg badania więź-
nia, a w korytarzu głosem z radiood-
biornika odtwarzającego niemieckie 

melodie. Niemcy podczas przesłu-
chań włączali taką muzykę, by w  ten 
sposób zagłuszyć odgłosy torturowa-
nych. Ostatnim elementem są odtwa-
rzane w  celach separatkach nagrania 
wspomnień więźniów opisujących 
przebieg przesłuchań.

Swoistego rodzaju dopełnieniem 
działań wystawienniczych jest współ-
praca z  grupami rekonstrukcyjnymi. 
Na dziedzińcu pod Mauzoleum poja-
wiają się autentyczne pojazdy z epoki 
– „buda” i towarzyszący jej motocykl 
eskorty. Ponadto członkowie grupy 
rekonstrukcyjnej odtwarzają sceny 
transportu więźniów i  przesłuchań 
już we wnętrzu aresztu.

Mauzoleum Walki i  Męczeń-
stwa przy al. Szucha  jest miejscem 
odwiedzanym przez turystów indy-
widualnych i  wycieczki. Zwiedza je 
wielu turystów zagranicznych, dla 
których zostały przygotowane infor-
macje w języku angielskim i niemiec-
kim. Miejsce to nabiera szczególnego 
znaczenia w  pracy wychowawczej 
młodzieży szkolnej. Nauczyciele wy-
korzystują je podczas zajęć progra-
mowych z  historii, a  także podczas 
omawiania literatury okupacyjnej lat 
1939-1945. 

Andrzej Kotecki

kontynentu europejskiego i  jej prze-
biegu we wrześniu 1939  r. oraz o  jej 
skutkach dla narodu polskiego. Drugi 
– „Droga z  Pawiaka na Szucha” uka-
zuje za pomocą animacji trasę prze-
jazdu budy z  więźniami z  Pawiaka 
na Szucha i  z  powrotem. Trzeci pod 
hasłem „Terror i  opór” – informuje 
o walce narodu z niemieckim okupan-
tem. I w końcu czwarty, noszący tytuł 
„Pamięć” prezentuje biogramy wybra-
nych osób. 

Nakładem Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za 
Granicą POLONIKA ukazało się w 2019 r. dwutomowe wydawnictwo Al-

bum Polonicum. Metryka nacji polskiej w Padwie 1592-1745, które przygo-
towane zostało przez prof. Mirosława Lenarta, dyrektora Archiwum Państwo-
wego w Opolu, i wpisuje się w uroczyste obchody przypadającego w 2022 r. 
800-lecia Uniwersytetu w Padwie.

Wydawnictwo jest świadectwem wielowiekowej polskiej obecności na 
włoskiej ziemi, na znanym Uniwersytecie w Padwie. Publikacja po raz 
pierwszy udostępnia nie tylko polskiemu i wło-
skiemu, lecz także europejskiemu odbiorcy nie-
zwykłe dzieło sztuki. Karty dwóch tomów wy-
pełnione są historią padewskiego uniwersytetu 
i fotokopiami wpisów polskich studentów na 
tej uczelni – członków organizacji studenckiej 
(nacji polskiej) z lat 1592-1745. Ozdobne, ilu-
minowane, poetyckie dedykacje stanowią uni-
katowy zabytek. Wydawnictwo oddaje bogactwo 
materiału ilustracyjnego, zawartego na kartach 
tych ksiąg, których znaczenie dostrzegali już 
w XIX w. liczni polscy badacze, ale dopiero 

prof. Henryk Barycz, historyk kultury, znawca epoki oświecenia, wydał 
w 1971 r. ich edycję źródłową.

Publikacja, wydana przez Instytut POLONIKA, jest swoistym dopełnie-
niem tej edycji, stanowi również ważne świadectwo historii życia umysło-
wego w Polsce w czasach renesansu i baroku. Warto podkreślić, że z uwagi 
na zamieszczone liczne barwne przedstawienia herbów jest to cenne źródło 
do badań nad heraldyką szlachty państwa polsko-litewskiego. Widzimy tu 
herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów, herby Józefa Antoniego Częczkiewi-

cza, Franciszka i Jana Dembińskich, Bogusła-
wa Leszczyńskiego. 

Akademia Padewska była jednym z najzna-
komitszych ośrodków intelektualnych Euro-
py doby humanizmu. Studiowali tam wybitni 
przedstawiciele swej epoki: Dante, Petrarka, To-
rquato Tasso, Galileusz, Mikołaj z Kuzy, a wśród 
nich sławni Polacy: Paweł Włodkowic, Jan Ko-
chanowski, Marcin Kromer, Grzegorz z Sanoka, 
Klemens Janicki, Jan Łaski, Maciej z Miechowa 
czy Jan Zamoyski, który był kanclerzem Uniwer-
sytetu w Padwie.  

Spotkanie z książką

METRYKA	NACJI	POLSKIEJ
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Narodowy Instytut Dziedzic-
twa i Fundacja Pro Arte et 

Historia zorganizowali dorocz-
ne Spotkanie Opiekunów Po-
mników Historii (SOPH), któ-
re odbyło się 12 i 13 czerwca 
2019 r. w Zamku w Krasiczynie 
i Kalwarii Pacławskiej.

Tegoroczne, dziewiąte już 
takie spotkanie było wydarze-
niem wyjątkowym pod wielo-
ma względami. Wpisywało się 
w obchody 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, 
którą to rocznicę świętujemy 
już w gronie ponad 100 pomni-
ków historii. Po raz pierwszy 
spotkanie zaszczyciło tak licz-
ne grono opiekunów, zarząd-
ców, ekspertów i specjalistów 
związanych z ochroną i opieką 
nad zabytkami. Ponadto było 
okazją do podsumowań dotych-
czasowych działań związanych 
z obiektami wpisanymi na Listę 
Pomników Historii oraz zapre-
zentowania planów i dalszego 
rozwoju tego prestiżowego wy-
różnienia.

9. Spotkanie Opiekunów Po-
mników Historii zostało otwarte 
przez Marka Zaczka, prezesa 
Fundacji Pro Arte et Historia, 
gospodarza miejsca. Uczestni-
cząca w spotkaniu prof. Mag-
dalena Gawin, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ge-
neralny Konserwator Zabytków, 
wręczyła srebrne odznaczenie 
Gloria Artis historyczce sztuki 
Indze Platowskiej-Sapetowej za 
wyjątkowe zasługi dla ochro-
ny podkarpackiego dziedzictwa 
kulturowego. W imieniu odzna-
czonej medal z rąk wicemini-
ster odebrał syn Adam Sapeta. 
Lucyna Podhalicz, wicewojewo-
da podkarpacki, odczytała list 
od  Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy, który 
objął wydarzenie honorowym 
patronatem. Piotr Pilch, wice-
marszałek woj. podkarpackie-
go, odczytał list od marszałka 

Spotkanie Opiekunów Pomników Historii 
w Krasiczynie i Kalwarii Pacławskiej

1 | Zamek w Krasiczynie

2 | Uczestnicy SOPH w zamku w Krasiczynie, od prawej: Marek Zaczek, prezes Fundacji Pro Arte et Historia, Piotr 
Pilch, wicemarszałek woj. podkarpackiego, Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w MKiDN, Lucyna Podhalicz, 
wicewojewoda podkarpacki

1
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Sejmu Marka Kuchcińskiego. 
W części oficjalnej spotkania 
głos zabrali Bartosz Skaldawski, 
dyrektor Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa oraz Wojciech Ba-
kun, prezydent Przemyśla.

Narodowy Instytut Dziedzic-
twa i TVP Kultura od 2015 r. 
realizują serię filmów „Szlakiem 
miejsc niezwykłych – Pomniki 
Historii”. Dotychczas zobrazo-
wano ponad 60 obiektów o sta-
tusie Pomnika Historii. Podczas 
9. SOPH  odbyła się premie-
ra filmu poświęcona zamkowi 
w Krasiczynie.

W ramach programu „Nie-
podległa” na lata 2017-2022, 
wpisującego się w Obcho-
dy Stulecia Odzyskania Nie-
podległości Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa wydał album 
100 Pomników Historii, który 
na spotkaniu zaprezentowa-
li Elżbieta Jagielska, kierow-
nik Działu Ekspertyz i Analiz 

Konserwatorskich oraz Janusz 
Opaska, specjalista w Zespole 
ds. ekspertyz  i  analiz zabyt-
ków nieruchomych Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa.

Mariusz Czuba, zastępca dy-
rektora Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa, wygłosił prelekcję 
„Retrospekcja – geneza, rozwój 
i potencjał obiektów wpisanych 
na listę pomników historii”, 
a jako kolejny wystąpił  Bartosz 
Skaldawski, dyrektor Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa, 
który mówił o monitoringu 
miejsc wpisanych na Listę Po-
mników Historii.

Ważną częścią spotkania były 
przeprowadzone dla uczestni-
ków szkolenia. Pierwsze, popro-
wadzone przez Barbarę Kozłow-
ską z Departamentu Koordyno-
wania Inwestycji Strategicznych 
Narodowego Banku Polskiego, 
dotyczyło finansowania, fundu-
szy samorządowych na zabytki, 
funduszu kościelnego, grantów 

na zabytki z regionalnych pro-
gramów operacyjnych oraz 
dotacji na ochronę zabytków 
z programu MKiDN. Kolejne dwa 
szkolenia poprowadzili dr Mag-
dalena Banaszkiewicz z Instytu-
tu Studiów Międzykulturowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i dr hab. Łukasz Gaweł, kierow-
nik Zakładu Zarządzania Kultu-
rą w Instytucie Kultury UJ, za-
stępca dyrektora Muzeum Na-
rodowego w Krakowie. Szeroki 
zakres szkolenia obejmował 
zarządzanie dziedzictwem kul-
turowym, budowanie świado-
mości wartości pomnika historii 
wśród mieszkańców, strategię 
rozwoju i wzmacnianie marki 
pomnika historii oraz jego roli 
w turystyce kulturowej.

Podczas pobytu na Podkar-
paciu goście spotkania mieli 
okazję zwiedzić zamek w Krasi-
czynie i Kalwarię Pacławską.

Wioletta	Łabuda-Iwaniak

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

3 | Uczestnicy SOPH w Kalwarii 
Pacławskiej

4 | Okładka albumu 100 Pomników 
Historii

(ilustracje: 1 – pl.wikipedia.org; 2, 3 – 
fot. Paweł Kobek / NID)

...........................................................
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„Szkic góry Baranecz, naryso-
wany w roku 1783, 4 czerwca, 
z natury”. Góra Baraniec, Bara-
niec Wielki (słow. Baranec, Velký 
vrch, węg. Baranecz) widoczna 
jest w centralnej części rysunku 
i jest trzecim co do wysokości 
szczytem Tatr Zachodnich (pod 
względem administracyjnym 
w pow. Liptowski mikulasz)  – 
2185 m n.p.m.

Więcej informacji otrzyma-
liśmy dzięki uprzejmości pani 
Dagmary Schmidt z Biblioteki 
i Archiwum Muzeum Tatrzań-
skiego im. dra Tytusa Chałubiń-
skiego w Zakopanem, do której 
zwróciliśmy się o pomoc, i której 
bardzo dziękujemy:

„Na recto karty przedstawio-
ny został szkic fragmentu Tatr 
Zachodnich – widok od zachodu 
na południowo-wschodnią grań 
Barańców. W kolejności od lewej 
widoczne są szczyty [w nawia-
sach współczesne nazewnictwo]: 
Velký vrch (Baranec, 2 185 m 
npm), Štrbavý vrch (Štrbavy, 
2 149 m npm), Baranec (Malý 
Baranec, 2 044 m npm), [Brif-
fno] (prawdopodobnie Mlád-
ky, 1 947 m npm). Pomiędzy 

szczytami zaznaczono żleby 
opadające do Trnovskéj doliny.

Na odwrotnej stronie karty 
zapisano fragment drzewa ge-
nealogicznego węgierskiej ro-
dziny Abaffy, która zarządza-
ła Zamkiem Orawskim w XVI 
i XVII w. Za swą wierną służbę 
dla żupana Franciszka Thurzo 
otrzymali w 1587 r. nieodle-
głą wieś Horná Lehota (węg. 
Felsölehota), gdzie Juraj Abaf-
fy, kapitan Zamku Orawskiego, 
postawił renesansowy kasztel 
obronny oraz kościółek. Wieś 
była w ich posiadaniu do końca 
XIX w. Członkowie rodziny zwią-
zani byli z innymi okolicznymi 

rodami szlacheckimi, m.in. 
Okolicsány z Liptowa i Mony-
ák z Orawy (córka Aleksandra 
Abaffy Ewa była żoną Stanisła-
wa Monyáka z Zubrzycy Górnej).

Rysunek sygnowany jest datą 
»1783«, i chociaż jego autor 
jest nieznany (a niewykluczo-
ne, że było nawet dwóch auto-
rów tego dokumentu), to jest on 
z wielu względów interesujący”.

☐

„Dzień dobry.
Jestem w posiadaniu starego 

rysunku z 1783 r. pokazującego 
fragment Tatr (wg dzisiejszego 
podziału Słowackie Tatry Za-
chodnie), kupionego ok. 40 lat 
temu w antykwariacie w Buda-
peszcie. Wymiary kartki: 36 cm 
w pionie i 45 cm w poziomie. 
Widoczne na reprodukcji zała-
mania wynikają ze składania 
kartki. Brzegi kartki są nierów-
ne. Na drugiej stronie jest też 
czyjeś drzewo genealogiczne.

Interesuje mnie geneza tego 
rysunku. Czy moglibyście mi 
pomóc wyjaśnić kto i dlaczego 
akurat to narysował? Bardzo 
bym się ucieszył gdybyście mogli 
przetłumaczyć łacińskie podpi-
sy! Dla kogo ten rysunek może 
mieć jakąś wartość? Czy można 
ją wyrazić w złotówkach?

Z góry dziękuję!”
Tadeusz	Dyga

Budapeszt

Najłatwiej jest objaśnić ła-
ciński napis na recto kartki 
z rysunkiem: „Delineatio Mon-
tis / Baranecz. / A[nn]o 1783 
4 Julỳ / facto”, znaczy tyle, co 

ROZMAITOŚCI

WW wiedzieć więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym 
przedmiotom, o których nie wiemy, do cze-

go w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie po-
wstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czy-
telnikom w dokładniejszym poznaniu różnych 
dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie 
potrafią określić np. ich twórcy, lat powstania, 
stylu itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokład-
ne opisy i ilustracje (dobre zdjęcia albo rysun-
ki) wyrobów nieznanych lub dzieł sztuki, co 
do których macie pewne niejasności. Redakcja 
w porozumieniu z ekspertami będzie starała się 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je 
w tej rubryce. Nie prowadzimy jedynie wyce-
ny dzieł sztuki i pamiątek, które chcielibyście 
sprzedać na rynku sztuki i antyków.

1 | 2 | Grań Barańców w Tatrach 
Zachodnich na rysunku z 1783 r. – 
recto (1) i verso (2)

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

1

2

|    Spotkania z Zabytkami       7-8  2019           72



WYDAWNICTWA	MAB

Zainaugurowana w 1977 r. Stała Konfe-
rencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek  Pol-

skich na Zachodzie (w skrócie: MAB) stanowi 
zrzeszenie polskich organizacji, początkowo 
w Europie Zachodniej, potem też w USA, Ka-
nadzie i Ameryce Południowej. Są to przede 
wszystkim instytucje posiadające biblioteki, 
archiwa i muzea polonijne, które gromadzą, 
przechowują i udostępniają prace z zakresu 
historii, literatury i sztuki, prowadzą też bada-
nia najnowszych dziejów Polski. Stała Konfe-
rencja jest ważnym forum wymiany doświad-
czeń przedstawicieli i instytucji emigracyjnych 
z całego świata. Materiały z organizowanych 
corocznie sesji są publikowane.

XXXVIII sesja, zorganizowana w 2016 r. 
w Londynie, poświęcona była prezentacji 
materiałów do biografii polskich emigrantów, 
znajdujących się w zbiorach instytucji człon-
kowskich MAB. Referaty z konferencji wyda-
ne zostały w 2017 r. przez Bibliotekę Polską 
Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego 
w Londynie we współpracy z Muzeum Historii 
Polski w Warszawie. Dotyczą przede wszystkim 
Ignacego Paderewskiego, Adama Bunscha, 
Tadeusza Romera, Józefa Hallera oraz innych 
działaczy politycznych i polonijnych.

Kolejna, XXXIX sesja MAB, zorganizowana 
została w Nowym Jorku w 2017 r. przez Insty-
tut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i Stowarzy-
szenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 
przy współpracy z Fundacją Kościuszkowską 
i Polskim Instytutem Naukowym w Ameryce. 
Tematem obrad było wychodźstwo wobec 

niepodległej Polski 
w latach 1914-
1920. Wygłoszone 
wówczas referaty 
złożyły się na publi-
kację, która została 
wydana w 2018 r. 
przez Muzeum Hi-
storii Polski w War-

szawie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Amery-
ce i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa 
Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Publikacja podzielona jest na trzy części: 
Wychodźstwo polskie w Europie wobec nie-
podległości Polski (w tym m.in. działalność 
Marii Skłodowskiej-Curie w czasie pierwszej 
wojny światowej), Europa wobec niepodle-
głości Polski (polska diaspora na rzecz nie-
podległości Polski 1914-1918, wspomnienia 
o Węgrach, którzy walczyli w Legionach Pił-
sudskiego, dokumenty z archiwum Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu), Polska emigracja 
w Ameryce wobec odzyskania przez Polskę 
niepodległości (m.in. Polska niepodległa 
w zbiorach Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, 
czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ame-
ryce 1914-1920).

Obie publikacje zawierają obszerne in-
deksy nazwisk i instytucji, są też ilustrowane 
zdjęciami z obrad.

Kolejna sesja Stałej Konferencji Muzeów, 
Archiwów i Bibliotek  Polskich na Zachodzie 
odbędzie się w 2019 r. w Lublinie.

ROZMAITOŚCI

Spotkanie z książką

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. 

Ponadto wszyscy nagrodzeni otrzymują płytę CD z filmem pt. Wzrost re-
gionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytko-
wych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków 
na cmentarzu w Opinogórze, wyd. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

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

Nagrody otrzymują:

Anna	Stasz	z	Gogolina − Jubileusz 500-lecia relokacji królewskiego miasta Kowal, wyd. Urząd Miasta 
Kowal i Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek-Kowal 2019
Halina	Gierczak	z	Opola − 100 Pomników Historii, wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 
2018
Waldemar	Cwalina	z	Łomży − Historia wojen domowych w Polsce Alberta Viminy, wyd. Instytut Badań 
nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2017
Ludwik	Mikłowicz	ze	Święciechowy	− Śladami Polaków na czeskim / austriackim Śląsku, wyd. Fun-
dacja „Silva Rerum Polonarum”, Częstochowa 2016
Staromiejskie	Centrum	Kultury	Młodzieży	w	Krakowie − Dagmar Grossmannová, Ilona Matejko-
-Peterka, Dagmar Kašparová, Polskie monety, medale i banknoty ze zbiorów muzealnych Muzeum Ziemi 
Morawskiej i Muzeum Ziemi Śląskiej, wyd. Fundacja „Silva Rerum Polonarum”, Częstochowa 2018
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Park Mużakowski

Święty Krzyż
pobenedyktyński zespół 
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Lidzbark Warmiński
zamek biskupów warmińskich


