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Od redakcji

Oprowadzonej od 2002 r. na lamach „Gazety Wyborczej" społecznej akcji „Za
bytek nie zbytek" pisaliśmy już kilkakrotnie. Przypomnijmy że miała ona na ce
lu uratowanie kilku, z założenia niewielkich, ale wymagających natychmiastowej po

mocy konserwatorskiej zabytkowych obiektów stolicy, wytypowanych w plebiscycie 
przez jej mieszkańców. Na liście znalazły się: mauzoleum Szustrów w parku Mor
skie Oko, studnia Gruba Kaśka z Placu Bankowego, figura św. Jana Nepomucena 
z ul. Senatorskiej, pomnik Syreny dłuta Ludwiki Nitschowej i słupek warszawskiego 
południka na Placu Teatralnym. Z wymienionych tylko Syrenka czeka jeszcze na do
godny moment przeprowadzenia konserwacji cokołu; pieniądze już są, prace nie 
powinny potrwać długo. W listopadzie ubiegłego roku dokonano uroczystego od
słonięcia mauzoleum Szustrów (zwycięzcy plebiscytu), które po remoncie przepro
wadzonym kosztem ok. 200 tys. zł (!) przez firmę Henkel Polska, sponsora tej kon
serwacji, prezentuje się znakomicie. Piszemy o tym z nadzieją, że przykład akcji 
„Gazety Wyborczej" okaże się zaraźliwy, a postawa sponsora, który nie wycofał się 
z podjętych zobowiązań nawet wtedy, kiedy po wnikliwych badaniach niszczejące
go zabytku okazało się, że wymaga on dużo większych nakładów niż pierwotnie 
planowano, będzie ogólnie znana i doda Mu należnego splendoru.

Ale do ratowania zabytków, i to na skalę niekiedy 
niemal niewyobrażalną, mogą przyczyniać się nie tylko 
instytucje, lecz także pojedyncze osoby. Należy do nich 
bez wątpienia dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki Borys 
Woźnicki, ubiegłoroczny doktor honoris causa Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, wybitny historyk sztuki 
i muzealnik, przede wszystkim zaś nieoceniony od lat 
przyjaciel polskiej kultury. Na uroczystości wręczenia 
doktoratu, 23 listopada 2004 r. w gmachu akademii, 
rektor uczelni prof. Adam Myjak witał dostojnego gościa 
słowami: „Osoba i dzieło Borysa Woźnickiego jest do
skonałym przykładem, jak przesiąknięta niezwykłym za

pałem, gruntowną wiedzą i niezłomnym hartem ducha wybitna jednostka jest 
w stanie dokonać gigantycznej pracy wbrew wszelkim napotykanym przeciwno
ściom społecznym, ideologicznym, ekonomicznym i ludzkim. Jest żywym dowo
dem, że głęboka wiara w słuszność dalekowzrocznie wytyczonego celu, mimo 
wielu najrozmaitszych trudności i piętrzących się przeciwieństw, prawdziwie jest 
w stanie góry przenosić, zgodnie z maksymą «conservatio aeterna creatio est». ’’ 
W wygłoszonej laudacji prof. Wojciech Kurpik przypomniał m.in. fragment wywia
du udzielonego lwowskiej prasie przez samego Borysa Woźnickiego: „«Kiedy w la
tach 60-tych w ponad tysiącu zamkniętych świątyń porobiono magazyny i odbywa
ła się ich masowa dewastacja, zaczęliśmy ratować ginące dzieła sztuki. Była to 
wielka epoka w dziejach Galerii dopełniając tę wypowiedź komentarzem: 
„Zebrano przez ten czas blisko dwanaście tysięcy zabytkowych dziel sztuki, w tym 
ponad osiemset obrazów, głównie portretów, ponad trzy tysiące ikon, pięć tysięcy 
starodruków, a także ok. dwóch i pól tysiąca rzeźb drewnianych z XV-XVIII wieku, 
nie licząc wielu innych zabytkowych mobiliów.”

Nowo mianowanemu doktorowi honoris causa dedykujemy - z pełnym przy
zwoleniem i aprobatą autora, Jana Skłodowskiego - opublikowany w styczniowym 
numerze „Spotkań z Zabytkami" artykuł „Kościół w Hodowicy i jego twórcy", trak
tujący m.in. o rzeźbach znakomitego twórcy szkoły lwowskiej - Jana Jerzego Pin- 
sla, którego Borys Woźnicki jest wybitnym znawcą. Czytelnikom zaś, w tym nume
rze, szczególnie polecamy artykuł o Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, napi
sany w 100-lecie uczelni, na zamknięcie obchodów Jej Roku Jubileuszowego.



Hf) przeglądy 
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W Toruniu Rada Miasta podjęła uchwa
lę określającą zasady udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie i budowlane 
w obiektach wpisanych do rejestru za
bytków. Zgodnie z tą uchwalą o wspar
cie na ten cel mogą ubiegać się prywat
ni właściciele, firmy lub instytucje, które 
są właścicielami lub stałymi zarządcami 
zabytkowych budynków. W zależności 
od rangi zabytku dotacja może wynieść 
od 50 do 100% kosztów robót. W ten 
sposób miasto chce pomóc w ratowa
niu i odnawianiu obiektów ważnych dla 
Torunia, a wymagających często du
żych nakładów na kosztowne prace re
nowacyjne.

Przedstawiciele służby ochrony zabyt
ków, celników, pograniczników i policji 
podpisali porozumienie w sprawie 
współdziałania w zwalczaniu nielegal
nego wywozu za granicę lub przywozu 
z zagranicy zabytków. Ma być prowa
dzone wzajemne szkolenie pracowni
ków policji, służb granicznych i history
ków sztuki, aby podjąć efektywną wal
kę z procederem przemytu dziel sztuki.

Dwór w Kąśnej Dolnej w woj. małopol
skim, dawna posiadłość Jana Paderew
skiego, a obecnie siedziba Muzeum 
Centrum Paderewskiego, wymaga re
montu. Budynek trawi wilgoć i pleśń. 
Poprzednie prace w budynku wykona
ne byty w wielkim pośpiechu i w wielu 
wypadkach niezgodnie z zasadami 
sztuki konserwatorskiej. Aby uniknąć 
błędów w przewidywanym obecnie re
moncie, historycy sztuki i konserwatorzy 
apelują o zinwentaryzowanie obiektu, 
wykonanie badań odkrywkowych struk
tury ścian, konstrukcji i na tej podstawie 
ustalenie programu konserwatorskiego. 
Następnie program ten powinien być 
zatwierdzony przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

Katedra św. Rodziny w Częstochowie 
będzie wkrótce poddana pracom re
montowym. Świątynia ta powstała na 
początku XX w. i należała do najwięk
szych pod względem powierzchni ko
ściołów w Europie. W latach dwudzie
stych przerwano jej budowę i dopiero 
w końcu lat dziewięćdziesiątych zakoń
czono montowanie dwóch wież oraz 
dostawiono cztery kaplice boczne. 
Obecne prace remontowe mają przede 
wszystkim dotyczyć elewacji - czysz
czenie, impregnacja, uzupełnienie ubyt
ków, rekonstrukcja elementów detali, 
stabilizacja sterczyn, renowacja murarki 
okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia 
dachowego, remont zewnętrznych 
schodów. Ma być także udoskonalony 
system odprowadzający wodę z dachu 
przez koryta i rynny spustowe.

W Tułowicach w woj. opolskim po
wstała fundacja „Porcelana z Tułowic”. 
Jej celem jest pozyskiwanie środków 
na ochronę zabytków Śląska Opol
skiego, a także wznowienie produkcji 
porcelany, z której dawniej słynęły Tu
łowice. Są plany założenia malej ma
nufaktury, w której odtworzony został
by tradycyjny sposób powstawania 
porcelany. W tym przedsięwzięciu bar
dzo pomocna będzie współpraca 
z kolekcjonerami i Muzeum Śląska 
Opolskiego. Tradycje tutowickiej por
celany są bardzo żywe, np. istnieje 
stowarzyszenie jej miłośników w Sta
nach Zjednoczonych, do którego na
leży około 600 rodzin. Fundacja liczy 
także na ich pomoc. Obecnie najpil
niejszą sprawą jest przebudowa i re
mont budynku należącego kiedyś do 
„Porcelitu", gdzie ma być zlokalizowa
na przyszła manufaktura i muzeum 

skich kapliczek. Dzięki temu progra
mowi prowadzone są już prace reno
wacyjne w gminach Dobre Miasto 
i Jonkowo, gdzie ma być odnowionych 
około 20 starych kapliczek. Prace ratu
jące stare kapliczki będą też podjęte 
w gminach Biskupiec, Jeziorany, Par- 
da, Gietrzwałd.

Od 15 marca do 22 maja 2005 r. czyn
na będzie w Muzeum Śtanislawa Wy

spiańskiego w kamienicy Szotayskich 
w Krakowie wystawa „Wokół Wita 
Stwosza". Zadaniem wystawy - jak 
twierdzą jej organizatorzy - jest 
przede wszystkim zaprezentowanie 
dwóch niewiążących dotychczas ze 
Stwoszem wybitnych dziel rzeźbiar
skich z terenu Małopolski - płasko
rzeźby przedstawiającej Modlitwę 
w Ogrojcu z kościoła parafialnego 
w Ptaszkowej kolo Nowego Sącza 
oraz krucyfiksu w ołtarzu głównym 

porcelany. Budynek zakupił śląski biz
nesmen Zdzisław Ślączka, który patro
nuje fundacji „Porcelana z Tułowic".

Właściciele prywatnych kamienic w Tar
nowskich Górach sami ponieśli trud 
i koszty remontu zabytkowych domów. 
Wyremontowane zostały m.in. kamieni
ce w Rynku, przy ulicach: Krakowskiej, 
Opolskiej, Powstańców Śląskich. Czte
ry zostały nagrodzone w konkursie 
„Budowa roku 2003” w kategorii: bu
downictwo wielorodzinne - renowacje. 
Odnowione kamienice nadały blasku 
całemu miastu.

w kościele parafialnym w Iwanowi
cach pod Krakowem. Obydwa te za
bytki będzie można oglądać w kon
tekście dziel powstałych w warsztacie 
Stwosza, w pracowniach jego 
uczniów i współpracowników. Obok 
rzeźb z Krakowa i okolic na wystawie 
prezentowane będą także prace po
wstałe pod wpływem Stwosza na tere
nie Śląska i Pomorza Wschodniego, 
a uzupełnienie całej ekspozycji stano
wić będą dzieła inspirowane życiem 
i twórczością tego wybitnego rzeźbia
rza, m.in. Michała Stachowicza, Jana 
Matejki, Leona Wyczółkowskiego, Ta
deusza Kantora.

W Polsce zaczyna się wreszcie moda 
na zabytki przemysłowe. Mówiono na 
ten temat na konferencji „Dziedzictwo 
przemysłowe Częstochowy i regionu", 
zorganizowanej przez Naczelną Orga
nizację Techniczną w ramach XXXIX 
Dni Techniki Regionu Częstochowskie
go (październik 2004). Cztery obiekty 
w Częstochowie znalazły się na tworzo
nym obecnie „przemysłowym szlaku 
turystycznym województwa". Są to: za- 
patczarnia, replika kopalni w parku Sta
szica, galeria odlewnictwa na Politech
nice oraz muzeum kolei na Stradomiu.

Starostwo powiatowe w Olsztynie przy
gotowało program ratowania warmiń

Ukazal się 45. numer rocznika „Muze
alnictwo”. Wieloletnim jego wydawcą 
byt Ośrodek Dokumentacji Zabytków. 
Po dwuletniej przerwie ukazywania się 
periodyku tradycję tę podjął Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabyt
ków. Założycielem i wieloletnim redak
torem naczelnym „Muzealnictwa” był, 
od 1952 r., wybitny muzeolog prof. Ka
zimierz Malinowski, pełniący w latach 
1954-1962 funkcję dyrektora Central
nego Zarządu Muzeów i Ochrony Za
bytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki. 
Po objęciu przez prof. K. Malinowskie
go stanowiska dyrektora Muzeum Na
rodowego w Poznaniu redakcja „Mu
zealnictwa" przeniesiona została do te
go miasta, gdzie wydano 24 numery.

Po przerwie, spowodowanej śmiercią 
prof. K. Malinowskiego w 1977 r., wy
dawanie „Muzealnictwa” wznowiono 
w 1982 r. w Dziale Muzealnictwa 
Ośrodka Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie. W latach 1982-2002 
redaktorem naczelnym rocznika był 
Janusz Odrowąż-Pieniążek, dyrektor 
Muzeum Literatury im. Adama Mickie
wicza. W tym czasie opublikowano 18 
numerów. Obecnie Janusz Odrowąż- 
-Pieniążek nadal pełni funkcję redakto
ra naczelnego pisma.
Na lamach „Muzealnictwa" publikują 
artykuły, eseje i recenzje najwybitniej
si polscy muzeolodzy, a poruszana 
tematyka obejmuje szeroki wachlarz 
zagadnień: teorię i praktykę muzeolo- 
gii i muzealnictwa w Polsce i na świę
cie, sprawy teoretyczne i praktyczne 
związane z wystawiennictwem, kwe
stie architektury muzealnej, problemy 
konserwatorskie i techniczne, z jakimi 
borykają się muzea, akty prawne do
tyczące muzeów, recenzje wybitnych 
wystaw i książek oraz wspomnienia 
pośmiertne poświęcone polskim mu
zealnikom. Redakcja zaprasza do 
współpracy w wydawaniu tego waż
nego dla polskiego muzealnictwa pe
riodyku.

Zamek Królewski w Warszawie przygo
towuje na 18 marca br. otwarcie wysta
wy „Cienie i światła. Cztery wieki ma
larstwa francuskiego XVII-XX w.", która 
może stać się największym i najważ
niejszym wydarzeniem muzealnym 
w Polsce pierwszej dekady XXI w. 
Dzieła wybitnych artystów zostaną 
sprowadzone z najbardziej znanych 
muzeów Francji, m.in. z Luwru, 
Musee d’Orsay, Muzeum Picassa, 
Centrum Sztuki Współczesnej Geor- 
ges’a Pompidou. Wśród prezentowa
nych prac będą m.in. dzieła takich 
twórców, jak Georges de La Tour, Nico
las Poussin, Charles Le Brun, Jean 
Watteau, Edgar Degas, Paul Cezanne, 
Paul Gauguin, Alfred Sisley, Pablo Pi
casso, Yves Klein, Balthus. Wystawa 
będzie czynna do 19 czerwca br.

Muzeum w Wilanowie w 2005 r. ob
chodzi jubileusz 200-lecia działalno
ści. Program obchodów jubileuszu 
wypełniony będzie licznymi wydarze
niami kulturalnymi. Główne wydarze
nie muzealne - to wystawa „Narodziny 
kolekcji «Grand Tour» Stanisława Kost
ki Potockiego" (25 czerwca-20 listopa
da br.), ale już w styczniu otwarta zo
stała wystawa towarzysząca jubile
uszowi „Z podróży po Włoszech. Gie
rymski, Stanisławski, Weiss i inni", 
a od 16 marca do 15 maja czynna bę
dzie wystawa „Tradycja i współcze
sność konserwacji dzieł sztuki”. „Spo
tkania z Zabytkami” są patronem me
dialnym jubileuszu Muzeum Wilanow
skiego; o wszystkich wydarzeniach 
związanych z jego obchodami infor
mować będziemy w kolejnych nume
rach pisma.
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IMIM wiedzieć 
II II więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie
dy i gdzie powstały. 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, przypuszczalnej ceny itp. Przy
syłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącz
nie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł 
sztuki, co do których macie pewne niejasności. Jesteśmy go
towi odpowiadać także na inne pytania związane z zabytka
mi. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała się 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Wzbiorach profesora Tadeusza Suli- 
mirskiego (1898-1983) - znakomite
go archeologa z Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie, następnie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po 
drugiej wojnie światowej Uniwersyte
tu Londyńskiego - znajdowało się 
zdjęcie kamienia (steli nagrobnej?), 
pochodzącego z ogrodu pałacowe
go w Luszynie (powiat Gostynin). Do 
1945 r. właścicielami pałacu, i zwią
zanych z nim dóbr, były rodziny Go
dlewskich i Krzymuskich. Zdjęcie po
chodzi zapewne sprzed pierwszej 
wojny światowej lub z okresu między
wojennego. Mimo kilku prób - nie 
udało się dotąd odczytać napisu (pi
smo starogreckie? staroormiańskie?).

„Powołując się na rubrykę “Wie
dzieć więcej* Waszego pisma, prze
syłam zdjęcie portretu kobiety, który 
przechodzi w naszej rodzinie z po
kolenia na pokolenie, z prośbą 
o ustalenie jego autora. Obraz jest 
namalowany na szkle, o wymiarach 
(mierzonych wewnątrz ramy) 24 
x 18 cm. Jak widać na fotografii, 
szkło jest pęknięte: w części środ
kowej i w prawym dolnym rogu. 
W latach sześćdziesiątych XX w. zo
stał poddany konserwacji w Krako
wie przez malarkę miniatur dr Janinę 
Garycką (naprawa polegała m.in. na 
podklejeniu pękniętego szklą do
datkową jego taflą).

Również przeprowadzone rozmowy 
w tej sprawie z dawnymi pracownika
mi majątku (obecnie Państwowe Go
spodarstwo Rolne) nie daty rezultatu. 
Może ktoś z Czytelników “Spotkań 
z Zabytkami” lub osoba związana 
z którąś z rodzin dawnych właścicieli 
Luszyna zna dalsze dzieje kamienia, 
czy może nawet potrafi wypowiedzieć 
się w kwestii pochodzenia inskrypcji? 
Oryginał zdjęcia został przekazany do 
archiwum Państwowego Muzeum Ar
cheologicznego w Warszawie”.

Jan Gromnicki 
Warszawa

Publikując powyższy list i zdjęcie 
(II. 1) redakcja przyłącza się do ape
lu. Wszak już niejeden zagadkowy 
przedmiot odkrył swe tajemnice dzię
ki wiedzy i dociekliwości Czytelników 
naszego pisma.

Według niepewnych danych rodzin
nych portret był dziedziczony wy
łącznie w linii żeńskiej. Jeżeli jest to 
portret mojej praprababki, to cofając 
się do początku XIX w., mógł przed
stawiać Wiktorię z Harzewskich 
z majątku w Sosnowej Woli koto Kra
śnika w Tarnobrzeskiem. Mógł wi
sieć we dworze w Gorzkowie koto 
Kazimierzy Wielkiej, którego właści
cielami byli Ignacy Rudzki (1803- 
-1866) i jego żona Antonina z Lisi- 
kiewiczów, córka Wiktorii. Równie 
dobrze mógł jednak być po prostu 
kupiony do dekoracji wnętrza - 
w Krakowie lub okolicy.
Konserwator uważa, że obraz przed
stawia młodą kobietę o upozowanej 
i wyidealizowanej twarzy. Zdradza ona 
pędzel prowincjonalny (nieproporcjo
nalnie duże oczy, za maty nos itp.) 
i wydaje się najbliższa kręgowi malar
skiemu z pierwszej połowy XIX w., 

skupionemu wokół znanego 
malarza z Warszawy - Jana 
Peszki. Niektóre szczegóły, 
zwłaszcza kapelusz sportre- 
towanej kobiety, wskazują na 
okres Dyrektoriatu we Francji, 
czyli lata 1795-1805.
Niedawno, dzięki nowym 
możliwościom technicznym, 
zdjęcie opisanego, pęknię
tego portretu zostało popra
wione komputerowo. Na
stępnie, w kilku egzempla
rzach, po oprawieniu w gu
stowne ramy, przekazane 
członkom rodziny. Efekt tych 
zabiegów przeszedł nasze 
najśmielsze oczekiwania.
Byłbym wdzięczny za za
mieszczenie odbitki tego ob
razu w rubryce “Wiedzieć 
więcej” i odniesienie się do 
podanych przeze mnie in
formacji".

A.G., stały czytelnik 
Kielce

Opisany w liście portret (il. 2) sprawił 
nam sporo kłopotu. Trudność pierw
sza: czy rzeczywiście, jak czytamy 
w liście, jest to obraz namalowany 
na szkle? A jeśli tak - to z której je
go strony? Rozstrzygnąć tego nie 
uda się jednak bez obejrzenia orygi
nału, gdyż owe „nowe możliwości 
techniczne" (obróbka komputerowa 
zdjęć) rzeczywiście znakomicie mo
gą wpłynąć na poprawę walorów 
estetycznych opracowywanych 
w ten sposób fotografii, niszczą jed
nak ich wiarygodność dokumenta
cyjną. Nadesłane zdjęcie obrazu 
pokazaliśmy w kilku działach Mu
zeum Narodowego w Warszawie 
z prośbą o konsultację. Według Ewy 
Orlińskiej-Mianowskiej z Kolekcji 
Tkanin tegoż muzeum obraz intere
sujący jest przede wszystkim pod 
względem kostiumologicznym: 
„Portretowana postać otulona jest 
muślinową mantylką spiętą broszą. 
Głowa kobiety, w wysokim kapelu
szu, dekorowanym dużą ilością ko
kard, uczesana jest według mody lat 
dziewięćdziesiątych XVIII w. - fryzura 
na jeża a la herisson wzbogacona 
trzema rzędami ułożonych w pukle 
włosów, modna w tym samym cza
sie, co wysokie kapelusze". Nie do 
pokonania natomiast wydają się 
trudności z rozpoznaniem osoby 
portretowanej, ustaleniem autora 
portretu oraz techniki malowania: 
„Osoba portretowanej nie jest znana 
z podobnych przedstawień. Trudno 
zatem potwierdzić przekazane przez 
autora listu informacje. Taki typ por
tretu był rzeczywiście popularny 
w końcu XVIII w. Poziom artystyczny 
wizerunku (proporcje twarzy i do
syć konwencjonalne jej przedsta
wienie) nie potwierdza jednak do
mniemanego autorstwa któregoś 
z uczniów Józefa (nie Jana) Peszki 
(1767-1831). Ostateczne rozstrzy

gnięcie tej kwestii wydaje się jed
nak możliwe dopiero po obejrzeniu 
oryginału pracy. Obraz, oglądany 
na zdjęciu w działach malarstwa 
polskiego i miniatur w naszym mu
zeum, wzbudził pewną wątpliwość 
przede wszystkim ze względu na 
technikę wykonania. Jeżeli jest to 
portret namalowany na szkle (nie 
na płótnie, papierze czy drewnie, 
jak to bywa najczęściej, a więc na 
takim właśnie nietypowym podłożu 
malarskim) - zgodzilibyśmy się 
z opinią, że “zdradza on pędzel pro
wincjonalny”. Natomiast jeżeli jest 
to portret namalowany w taki spo
sób, w jaki malowane są klasyczne 
obrazy na szkle (porównanie to 
odnosi się do ogólnie znanego 
malarstwa ludowego na szkle) - 
wymagałby od artysty wielkiej 
wprawy i znakomitego warsztatu, 
gdyż poszczególne warstwy ma
larskie musialyby być nanoszone 
na podłoże szklane w odwrotnym 
porządku, niż jest to przyjęte 
w malarstwie na podłożu płócien
nym lub drewnianym. Wtedy jed
nak pewna nieporadność mogłaby 
być tłumaczona trudnościami 
technicznymi. Malarstwo na szkle 
w portretach jest techniką rzadko 
spotykaną i nie ma w naszych 
zbiorach podobnych przykładów. 
Jest wreszcie możliwe (czego nie 
można, niestety, rozstrzygnąć, 
oglądając jedynie fotografię), że 
dyskutowany portret wykonany 
został na podłożu płóciennym 
bądź papierowym, oprawiony za 
szkłem, następnie przez lata eks
ponowany w określonych warun
kach, w związku z czym zespolił 
się ze szkłem w sposób niemożli
wy do jego wymiany, kiedy uległo 
ono pęknięciu. Takie przypadki 
znane są z doświadczeń muzeal
nych konserwatorów malarstwa".
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Miłośników historii ściąga do Oporowa, wsi położonej 15 km od Kutna 
i 6 km od Żychlina, niewielki zamek późnogotycki, zbudowany na wyspie. 

Obiekt jest uważany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji rycerskich 
w Polsce. Nie jest to jednak jedyny zabytek w tej miejscowości.

Współczesne dziedzictwo
Oporowskich

ANDRZEJ ŻARCZYŃSKI

w*»Ł.J»*i^ierwsze wzmianki dotyczące historii Oporowa po- 
■Lichodzą z drugiej połowy XIV w. U schyłku tegoż stu
lecia majątek objął Mikołaj Oporowski herbu Sulima, 
łowczy, a później wojewoda łęczycki; zmarł w 1425 r. Je
go syn - Władysław Oporowski, był szczególnie wybitną 
postacią w Królestwie Polskim. Sprawował liczne godno
ści i funkcje: podkanclerzego koronnego w łatach 1428- 
-1434, biskupa kujawskiego od 1434 r., a od 1449 r. ar
cybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski. Był wycho
wankiem, a później rektorem Akademii Krakowskiej. Ce
niono go jako zręcznego polityka na dworze Władysława 
Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka, którzy darzyli go za
ufaniem i często korzystali z jego rad. Uważany był za wy
bitnego znawcę spraw Zakonu Krzyżackiego i skuteczne
go dyplomatę, toteż władcy chętnie powierzali mu pro
wadzenie układów z Zakonem (G. Majewska, Oporów. 
Zamek Muzeum, PAR, Łódź 1994). Władysław Oporow
ski kazał zbudować rezydencję rodową w postaci późno- 
gotyckiego zamku w latach 1434-1449 oraz około 1440 r. 
w miejscu drewnianej świątyni kościół murowany św. 
Marcina (niektóre źródła podają, iż budowę rozpoczęto 
jeszcze za życia jego ojca). Po śmierci arcybiskupa w 1453 r. 
zamek i znaczące dobra ziemskie odziedziczył jego brat 
- Piotr Oporowski, wojewoda łęczycki.

Zamek, nawet jak na ówczesne czasy stosunkowo nie
wielki, otoczono murem i fosą. Od powstania aż do 
pierwszej ćwierci XVII w. należał do rodu Oporowskich, 
potem przeszedł w posiadanie rodziny Tarnowskich herbu 
Rola. Ze względu na spadek znaczenia militarnego w XVII w. 
został odrestaurowany już częściowo w stylu renesanso
wym. W 1725 r. dobra przejął nowy właściciel Jan Sołło- 
hub herbu Prawdzie - cześnik żmudzki, podkomorzy go- 
styniński, podskarbi wielki litewski i wojewoda brzesko- 
-litewski. Sołłohubowie byli właścicielami zamku aż do 
schyłku XVIII w. W 1792 r. sprzedali go Kajetanowi Ko
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rzeniowskiemu, regentowi litewskiemu, dla jego córki An
ny, żony Aleksandra Pocieja, ówczesnego oboźnego litew
skiego. Pociejowie wystawili w 1825 r. posiadłość na 
sprzedaż; jej nowi właściciele Oborscy już w 1826 r. dali 
ją w zastaw kredytu w wysokości 100 tys. złotych. Zadłu
żony majątek w 1837 r. został nabyty na licytacji przez 
małżonków Aleksandrę i Tomasza Orsettich herbu Złoto- 
kłos. W XIX w. rezydencja otrzymała neogotycki wystrój 
zewnętrzny, a w parku założono od strony wschodniej 
i południowej ogród angielski. Ostatnim dziedzicem zam
ku oporowskiego kupionego na licytacji w 1932 r. został 
Szymon Karski. W okresie międzywojennym w zamku by
wał prezydent Ignacy Mościcki. Funkcję administratora 
posiadłości pełnił mieszkający tu wraz z rodziną Gustaw 
Skotnicki, brat generała Stanisława Grzmota-Skotnickie- 
go, poległego w kampanii wrześniowej. W Polsce Ludowej 
zamek został odebrany dotychczasowym właścicielom, 
a w 1949 r. stał się siedzibą muzeum.

Obecnie wjazd na teren parku zamkowego znajduje 
się od strony północnej, natomiast dawna główna brama 
wjazdowa usytuowana jest od zachodu. Zamek zbudowa
no na wyspie otoczonej fosą, na którą prowadzi drewnia
ny most, pierwotnie zwodzony. Do warowni wchodzi się 
przez ostrolukową bramę. Budowla założona na planie 
czworoboku w zasadniczej części jest zbudowana z cegły 
na kamiennych fundamentach. Obiekt składa się z piętro
wego domu mieszkalnego, dwupiętrowej bramnej wieży 
mieszkalnej zbudowanej na planie prostokąta i półokrą
głej baszty z kaplicą, połączonych murem obwodowym 
z otworami strzelniczymi i blankami zamykającymi dzie
dziniec od północy i wschodu. Zamek służył głównie ce
lom mieszkalnym, a układ jego pomieszczeń od wieków 
prawie nie uległ zmianie. Z sieni przejazdowej przez po
mieszczenie biurowe wchodzi się do sali, która była 
w skrzydle mieszkalnym dużą sienią, z wejściem z dzie
dzińca. Dalej znajduje się boczne pomieszczenie o sklepie
niu krzyżowo-żebrowym, nazywane Skarbczykiem, nato
miast na piętrze mieści się reprezentacyjna Sala Duża (Ry
cerska) i przyległa do niej sypialnia. Wieża zachodnia,



1.2. Zamek w Oporowie od strony zachodniej (1) i Sala Duża (Rycerska) 
w jego wnętrzu (2)

broniąca dostępu do bramy, była użytkowana przez straż 
zamkową. Baszta wschodnia z kaplicą i dwoma komora
mi strzelniczymi przechodzi na wysokości półpiętra 
w sześciobok, zamknięty od strony dziedzińca przez pła
ską ścianę z ostrołukową arkadą.

W latach 1962-1965 przeprowadzono gruntowny re
mont budowli połączony z częściową rekonstrukcją. Usu
nięto niektóre dziewiętnastowieczne przeróbki budowla
ne, odsłaniając gotyckie portale i okna oraz renesansowe 
stropy w trzech salach na piętrze. Rekonstrukcja objęła 
też ganek komunikacyjny łączący skrzydło mieszkalne 
z kaplicą i dachy, którym przywrócono pierwotne, strze
liste formy. Fosa jest połączona kanałami z pobliskimi sta
wami i z rzeką Słudwią, co dodaje uroku rezydencji.
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Park, usytuowany głównie po stronie południowej 
zamku, został założony już w XVII w., przebudowany 
w XIX w., a pozostałości jego przetrwały do dzisiaj. Ro
sną w nim oprócz drzew typowo leśnych, jak klon zwy
czajny, kasztanowiec biały, grab, jesion, olcha i topola, 
cenniejsze gatunki, np. orzech czarny, cyprysik Lawsona, 
lipa amerykańska czy kłęk kanadyjski. Szczególną uwagę 
zwraca piękna kasztanowa aleja, prowadząca od zachodu 
do warowni. Te w większości stare kasztanowce są obec
nie poważnie zagrożone, bowiem latem 2003 r. na li
ściach były wszędzie widoczne skutki żerowania szkodni
ka - szrotówka kasztanowcowiaczka. Do naszych czasów 
zachowały się niektóre budowle ogrodowe. Są to m.in. 
dwie bramy wjazdowe z inicjałami Wilhelma Orsettiego, 
most przez fosę prowadzący na taras zamkowy, urządze
nie parku od strony południowej ze schodami w kierun
ku fosy i rzeźbami kamiennych lwów, mostki nad kanała
mi w parku oraz zrekonstruowana studnia obok zamku. 
Z budynków sąsiadujących z zamkiem, wzniesionych na 
terenie parku w XIX w. pozostał Domek Szwajcarski 
i oficyna nazywana Domkiem Neogotyckim.

Obecnie w warowni mieści się muzeum, którego eks
pozycja prezentuje wyposażenie pomieszczeń zamkowych 
od czasów średniowiecza do klasycyzmu. Komnaty zam
kowe mają wystrój dostosowany do charakteru architek
tonicznego pomieszczeń z podkreśleniem ich pierwotnych 
funkcji, stąd ich nazwy: Sala Duża, jadalnia, sypialnia, 
Skarbczyk. Zbiory zawierają dzieła sztuki z różnych epok 
- od XVI do XIX w., m.in. obrazy, rzeźby, wyroby rzemio
sła artystycznego. W dużej sieni na parterze meble pocho
dzą głównie z pierwszej połowy XIX w. Uwagę zwracają 
tu dwa duże klasycystyczne lustra z 1840 r., pozostałe 
z dawnego wyposażenia sali balowej na piętrze. W Skarb- 
czyku można m.in. podziwiać porcelanę z Miśni i Korca

3.4. Izba straży zamkowej (3) oraz ekspozycja broni i konwisarstwa 
w Skarbczyku (4)
5.6. Kościół św. Marcina w Oporowie (5) i jego wnętrze (6)

(zdjęcia: 1,4- Andrzej Żarczyński, IChOiE, Politechnika Łódzka:

2, 3, 5, 6- Anna Majewska-Rau, Muzeum Zamek w Oporowie)

oraz srebra z okresu od XVIII do XX w., umieszczone 
w dwóch barokowych szafach holenderskich, a na ścianie 
między oknami - zawieszoną broń palną. W dawnej izbie 
straży zamkowej, na parterze wieży, obecnie jest ekspono
wana kompletna zbroja oraz części ekwipunku rycerza, 
np. kirysy, a ponadto broń biała i palna. Uzupełnieniem 
ekspozycji są polskie pasy kontuszowe, meble z drugiej 
połowy XIX w., a także renesansowa skrzynia z XVI w.

Z sieni przejazdowej schody prowadzą na piętro. Znaj
duje się tu druga dawna izba straży zamkowej, która w XIX w. 
była jadalnią, o czym przypominają oszklone szafy wypel-
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nione zastawą stołową. Wśród neobarokowych mebli wy
różnia się pięknie rzeźbiony fotel na biegunach. Z tego po
koju można udać się przez salonik dobudowany w pierw
szej połowie XVIII w. do Sali Dużej, która jest najbardziej 
reprezentacyjnym pomieszczeniem w zamku. Tutaj odby
wają się koncerty i inne uroczystości. Szczególną ozdobą 
komnaty jest strop renesansowy, powstały w trzeciej ćwier
ci XVII w., pokryty polichromią z motywami roślinnymi. 
Posadzka z pierwszej połowy XIX w. jest wykonana 
z trzech gatunków drewna, stanowiących deseń przenika
jących się dużych i małych kwadratów. W głębi sali zwraca 
uwagę piec renesansowy z końca XVI w., a na ścianach 
można podziwiać portrety rodziny Sołłohubów. Z Sali Du
żej można wejść na zamkowe krużganki i udać się do kapli
cy ozdobionej kamiennym portalem z herbem Sulima, in
fułą biskupią, częściowo zachowanym pastorałem i liliami 
z herbu arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Z drugiej strony 
Sali Dużej znajduje się sypialnia, przykryta trzecim renesan
sowym stropem, wyposażona w neogotyckie meble.

Dziedziniec zamkowy jest wybrukowany kamieniami 
polnymi i wykonany z nachyleniem do środka, umożli
wiającym odpływ wody deszczowej.

Oporów przez kilka stuleci był miejscowością znaczącą 
w tej części Mazowsza. Świadczą o tym prawa miejskie, 
które otrzymał już przed 1424 r., a utracił je około 1775 r. 
Dawna, głównie drewniana zabudowa miasta obejmowała 
m.in. teren obecnego cmentarza. Na nekropolii utworzo
nej w 1813 r. zachował się pochodzący z drugiej połowy 
XIX w., klasycystyczny nagrobek właścicieli dóbr oporow- 
skich - Aleksandry z Linowskich i Tomasza Orsettiego. 
Pozostałościami zabudowy z końca XIX lub początku XX 
w. są w Oporowie m.in.: spichlerz, dom rządcy, karczma, 
a także dom ogrodnika mieszczący bibliotekę. W odległo
ści kilkuset metrów od zamku znajduje się kompleks sa
kralny obejmujący kościół oraz klasztor paulinów.

Prymas Władysław Oporowski wraz ze swoim bratem 
Piotrem 7 marca 1453 r. przekazali kościół parafialny Za
konowi św. Pawła Pierwszego Pustelnika z Jasnej Góry 
w Częstochowie. Akt fundacyjny dla klasztoru w Oporo
wie nakładał na zakonników obowiązki duszpasterstwa 
na terenie miasta i należących do parafii wsi. Odtąd prze
or sprawował obowiązki proboszcza, a konwent oporow
ski utrzymywał siedmiu zakonników, szkołę i szpital pa
rafialny. W kościele został pochowany jego fundator - ar
cybiskup Władysław Oporowski, ale nie zachowała się je
go trumna. Dom gotycki dla zakonników, zbudowany 
obok kościoła w trzeciej ćwierci XV w. nakładem Piotra 
Oporowskiego, nosi ślady wielokrotnych przebudów. Jest 
jednym z trzech w Polsce zachowanych średniowiecznych 
domów konwentualnych paulinów, obok Pińczowa i Be- 
szowej. W 1864 r. po kasacie zakonu parafię przekazano 
księżom diecezjalnym i dopiero w 1956 r. paulini powró
cili do Oporowa.

Kościół wraz z klasztorem przetrwał praktycznie bez 
zmian do XVIII w. W okresie „potopu” Szwedzi podpali
li zamek, klasztor i część miasteczka. Wojna, a następnie 
pożar w 1697 r. bardzo zubożyły klasztor. Około 1740 r. 
nakładem rodziny Sołłohubów klasztor został wyremon
towany, a kościół podwyższony i przebudowany w stylu
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barokowym. Z tego czasu pochodzą zachowane tylko 
częściowo ołtarze, wykonane prawdopodobnie w warsz
tacie warszawskiego snycerza Bartłomieja Bernatowicza. 
W latach osiemdziesiątych XVIII w. nastąpiła też rozbu
dowa klasztoru - dodano barokowe skrzydło zachodnie, 
które połączono z kościołem. W tym też czasie wzniesio
no nową kaplicę św. Jana Chrzciciela na miejscu zniszczo
nej i obok zakrystię. Kolejne remonty w XIX i XX w. 
przyniosły m.in. zmianę w pierwotnym układzie wnętrz 
klasztoru i otynkowanie gotyckich murów kościoła. 
Okna w prezbiterium wypełniły barwne witraże, wyko
nane około 1880 r. w pracowni Alberta Zerduera, 
a ufundowane przez rodzinę Orsettich. W 1938 r. wnę
trza świątyni pokryły freski, a w 1959 r. kaplicę ozdobi
ły witraże artysty z Poznania Stanisława Powalisza. W ko
ściele znajdują się epitafia właścicieli Oporowa - rodziny 
Sołłohubów z XVIII w. i Orsettich z XIX w.

Kościół jest jednonawowy, wzniesiony na planie pro
stokąta o wymiarach około 11 x 35 m, z wewnętrznie wy
dzielonym prezbiterium. Od zachodu znajduje się trój- 
kondygnacyjna wieża na planie kwadratu o boku 6 m, 
zwieńczona hełmem. Świątynia jest zbudowana z cegły 
gotyckiej na fundamencie kamiennym, wyposażona 
w podziemia, z zewnątrz otynkowana, z wyjątkiem wieży 
i kruchty. Wewnątrz kościoła są trzy ołtarze - Wielki z ob
razem Matki Boskiej Częstochowskiej i wizerunkiem pa
trona kościoła św. Marcina oraz boczne pod wezwaniami: 
Przemienienia Pańskiego, a dawniej św. Józefa i drugi - 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ponadto w kaplicy znaj
duje się ołtarz św. św. Jana Chrzciciela i Pawła Pustelnika. 
Klasztor składa się z dwóch budynków ustawionych do 
siebie pod kątem prostym. Starszy gmach jest zbudowany 
w stylu gotyckim, natomiast młodszy w barokowym i po
łączony skośnie z częścią wieży oraz nawy kościoła. Ko
ściół i klasztor pokryte są blachą miedzianą. Od północy, 
przy kościele, znajduje się brama przejazdowa. Obok 
wmurowana jest częściowo zatarta płyta nagrobna z po
stacią rycerza w zbroi i napisem łacińskim, poświęcona 
Piotrowi Oporowskiemu. Skrzydło barokowe dawniej 
mieściło na parterze szkołę parafialną, a na piętrze - skar
biec i bibliotekę.

Z dziejami oporowskiego klasztoru związani są dwaj 
wybitni członkowie prowincji polskiej zakonu paulinów 
- o. Augustyn Kordecki i o. Stanisław z Oporowa - kan
dydaci do wyniesienia na ołtarze. Ojciec Augustyn Kor
decki był w latach czterdziestych XVII w. przeorem kon
wentu oporowskiego, a w 1655 r. wsławił się jako nie
złomny duchem obrońca klasztoru jasnogórskiego przed 
Szwedami. Jego osobę upamiętnia tablica współcześnie 
ufundowana przez parafian. Ojciec Stanisław z Oporo
wa, nazywany powszechnie błogosławionym, prowincjał 
zakonu paulinów, urodził się około 1501 r. Zasłużył się 
dla obrony katolicyzmu w Polsce w okresie reformacji. 
Ostatnie lata życia spędził w tutejszym klasztorze, gdzie 
zmarł około 1552 r. Miejsce urodzenia Stanisława 
z Oporowa upamiętniono w drugiej połowie XVIII w. 
kapliczką, która znajduje się obecnie w obrębie cmenta
rza parafialnego.

Andrzej Żarczyński
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Spotkanie z książką

ZBIORY ARTYSTYCZNE ORDYNACJI KRASIŃSKICH

Pod koniec ubiegłego roku nakładem warszawskiego Wydawnic
twa Neriton i Instytutu Historii PAN w Warszawie ukazała się mo

nografia Konrada Ajewskiego zatytułowana Zbiory artystyczne Bi
blioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie. Losy, ludzie, 
znaczenie. Po opublikowaniu przez tego autora książki Zbiory arty
styczne i galeria muzealna Ordynacji Zamojskiej w Warszawie (Mu
zeum Zamoyskich w Kozłówce 1997) - wysoko ocenionej przez śro
dowisko naukowe i wielokrotnie nagradzanej, m.in. w 1998 r. w kon
kursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Kon
serwatorów Zabytków na najlep
szą pracę studialną, naukową 
i popularyzatorską dotyczącą 
ochrony zabytków i muzealnictwa 
- jest to już druga publikacja 
o podobnej tematyce. Dr Konrad 
Ajewski, absolwent historii sztuki 
na Wydziale Historycznym Uni
wersytetu Warszawskiego, autor 
kilkudziesięciu prac opublikowa
nych na lamach czasopism spe
cjalistycznych i popularnonauko
wych, m.in. „Spotkań z Zabytka
mi”, specjalizuje się bowiem w hi
storii kolekcjonerstwa polskiego 
oraz w problematyce strat kultury 
polskiej.

W swojej najnowszej książce - na 538 stronach druku, wzbo
gaconych specjalnie przygotowanym dla tej publikacji (na wklej
ce) Drzewem genealogicznym członków rodu Krasińskich herbu 
Ślepowron oraz Czapskich na Bękowie herbu Leliwa, a także al

bumem ilustracji liczącym 227 pozycji - na podstawie materia
łów źródłowych zgromadzonych w blisko 30 archiwach i zbio
rach bibliotecznych w 10 miastach w Polsce i za granicą oraz 
źródeł opublikowanych i literatury przedmiotu, których lista obej
muje ponad 1000 (!) pozycji, z rzadko dziś spotykaną drobiazgo- 
wością badacza i archiwisty przedstawił historię oraz zasoby 
zbiorów Ordynacji Krasińskich. Zawartość merytoryczną po
szczególnych rozdziałów określają ich tytuły: / - Tradycje kolek
cjonerskie i mecenasowskie w rodzinie Krasińskich, II - Kolekcjo
nerstwo i mecenat artystyczny Czapskich, III - Twórca zbiorów or
dynackich general Wincenty hrabia Krasiński. Jego kolekcjoner
stwo i mecenat artystyczny, IV - Kontynuatorzy dzieła. Kolekcjo
nerstwo Konstantego Świdzińskiego i dalsze losy zbiorów ordy

nackich w XIX wieku, V - Edward Krasiński i budowa Gmachu Bi
blioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich, VI - Wojenne i powojen
ne losy zbiorów Krasińskich, VII - Biblioteka i Muzeum Ordynacji 
Krasińskich na tle losów innych ordynackich zbiorów w Warsza
wie. Książka zawiera ponadto omówienie stanu badań, charak
terystykę źródeł, prezentację wystaw z udziałem Ordynacji Kra
sińskich, a także aneksy, wykazy źródeł i publikacji oraz indeks 
osób. Prof, dr hab. Zdzisław Żygulski jun. napisał w recenzji: „Au

tor opracowania z ogromną precyzją zrekonstruował losy tej insty
tucji [tj. Muzeum i Biblioteki Krasińskich na Okólniku w Warsza
wie] i przeprowadził iście wywiadowczy proces wyszukania tych 
obiektów, jakie szczęśliwie ocalały".

Tę niezwykle cenną i oczekiwaną publikację, wydaną w nie
wielkim nakładzie 300 egzemplarzy, można nabyć pocztą, wysyła
jąc zamówienie pod adresem: Wydawnictwo Neriton, skr. poczto
wa 25, 00-952 Warszawa 40, bezpośrednio w wydawnictwie 
(00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31, pok. 33), telefo
nicznie lub faksem (0-22 831-02-61 w. 26) oraz za pośrednictwem 
strony internetowej (www.neriton.apnet.pl). (wp)

Konrad Ajewski

Zbiory artystyczne 
Biblioteki i Muzeum Ordynacji 

Krasińskich w Warszawie



W zbiorach krakowskiego kolekcjonera Marka Sosenki znajduje się sześć 
rysunków autorstwa Saturnina Świerzyńskiego (1820-1885), ukazujących 

świątynie Krakowa. Niniejszy artykuł mógł powstać dzięki wielkiej życzliwości 
właściciela, który chętnie je udostępnił autorce artykułu.

Rysunki z przedstawieniami 
kościołów krakowskich 

Saturnina Świerzyńskiego
AGNIESZKA JANCZYK

Przedmiotem rozważań są prace wyobrażające ko- 
^^„^ścioły: Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
L (Mariacki), Zwiastowania NMP (oo. Kapucynów), św. 
Anny, św. Floriana, św. św. Piotra i Pawła oraz św. Kazimie
rza (oo. Reformatów), szczególnie interesujące, gdyż przed
stawiające Kraków sprzed zmian wprowadzonych pod ko
niec XIX i na początku XX w. Świerzyński wymienił wszyst
kie wspomniane wyżej rysunki w prowadzonym przez siebie 
Spisie obrazów przeze mnie malowanych jako też dochodów 
i wydatków malarskich i rysunkowych tudzież dochodów 
z lekcji przeze mnie udzielanych, przechowywanym w Bi
bliotece Narodowej w Warszawie. Można się z niego dowie
dzieć, że prace początkującego artysty zakupił hr. Piotr Mo
szyński (1800-1879), jego pracodawca i wielki dobrodziej. 
Pięć widoków jest wzmiankowanych w Inwentarzu Zbiorów 
Moszyńskich, znajdującym się w Gabinecie Rycin Biblioteki 
PAN i PAU w Krakowie, szósty - przedstawiający kościół 
Mariacki, jest zapewne tożsamy z wymienioną w Inwentarzu 
pracą o tym samym tytule, datowaną jednak - według autor
ki artykułu błędnie - na 1838 r., w tym czasie bowiem przy
szły artysta porzucił malarstwo dla działalności politycznej 
(Pamiętnik mojego życia, Biblioteka Narodowa w Warsza
wie). Datowanie to jest z pewnością wynikiem złego odczy
tania przedostatniej cyfry.

Niezwykła jest historia wzajemnych kontaktów Swie- 
rzyńskiego i Moszyńskiego, którzy poznali się w 1850 r., 
kiedy malarz został zatrudniony jako guwerner syna Piotra 
- Emanuela (1843-1863), przyszłego powstańca stycznio
wego. Piotr Moszyński - bardzo zaangażowany w działal
ność niepodległościową - wspierał poprzez fundację Pelagii 
Russanowskiej inwalidów i osoby zasłużone dla kraju, a po
zostające w nędzy, m.in. krakowską poetkę Annę Liberę 
(zob. hasło poświęcone Piotrowi Moszyńskiemu w Polskim 

Słowniku Biograficznym). Wydaje się, że w podobny sposób 
pomagał i artyście, przez pewien czas więzionemu „za prze
stępstwa polityczne”. Angażował się także w działalność 
kulturalną i naukową, był członkiem honorowym Towarzy
stwa Naukowego Krakowskiego, Komitetu Archeologicz
nego i Oddziału Sztuk Pięknych Towarzystwa, przewodni
czył komisji organizacyjnej Towarzystwa Wystawy Starożyt
ności Polskich. Swierzyński wzmiankuje w Pamiętniku mo
jego życia, że pracując jednocześnie kształcił się w malarni 
i kopiował obrazy z kolekcji hrabiego. Z pewnością nie za
chowały się wszystkie prace podarowane Moszyńskiemu 
przez Świerzyńskiego lub zakupione do jego zbiorów, tym 
cenniejsze są odnalezione rysunki z widokami kościołów 
krakowskich. Pięć z nich zostało wykonanych ołówkiem na 
papierze, a szósty - z przedstawieniem kościoła Mariackie
go - piórkiem i tuszem na papierze.

Najwcześniej, bo już w 1858 r., powstała praca wyobra
żająca fragment północnej i wschodniej pierzei Rynku 
Głównego z gotycką świątynią Wniebowzięcia NMP (22 
x 27 cm), sygnowana po prawej u dołu: rys. Saturnin Swie
rzyński / 1858. Zabudowa ukazana jest od strony Sukiennic 
i kościoła św. Wojciecha, na pierwszym planie bruk płyty 
Rynku, w centrum górujący nad pozostałymi budowlami 
kościół z dwuwieżową fasadą i barokową kruchtą. Widocz
ne ponad tą ostatnią duże okno z laskowaniem zmieniło 
później swój wygląd, wypełnił je maswerk wykonany we
dług projektu Jana Matejki oraz witraże Stanisława Wy
spiańskiego i Józefa Mehoffera, z przedstawieniem scen 
z życia Marii. Kościół Mariacki był niejednokrotnie świad
kiem patriotycznych mszy i manifestacji, jakie miały miejsce 
przed i po powstaniu styczniowym. Po lewej stronie część 
Rynku - słynna od XIX w. promenada, zwana Linią A-B, 
ulubione miejsce przechadzek krakowian. Można rozpoznać 
poszczególne kamienice (nr 45, 46, 47), od lewej: Krome- 
rowską, Czerwoną i Margrabską, na parterze pierwszej 
z nich mieściła się apteka Pod Białym Orłem. Najbardziej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 3 • 2005 9



okazała z trzech wymienionych wyżej budowli jest kamieni
ca Margrabska, którą w 1814 r. zakupił Piotr Lipiński, a po 
dwóch latach otworzył w niej Hotel Drezdeński; później 
własność jego syna - Leopolda. W latach osiemdziesiątych 
XIX w. kamienica została zmodernizowana i uległ zmianie 
jej wygląd. Za hotelem widać początek ul. Floriańskiej z do
skonale widoczną na przeciwległym rogu kamienicą Pod 
Murzynami, po prawej - kamienice Na Barszczowem (nr 4, 
5), obie zostały zburzone na początku XX w. W pierwszej 
od 1850 r. znajdował się sklep galanteryjny Józefa Czyncie- 
la syna; na jej miejscu Celestyn Czynciel wzniósł kilkadzie
siąt lat później okazały dom w stylu secesyjnym. Naprzeciw 
Szara Kamienica (nr 6), w której od 1853 r. istniał sklep ko
lonialny, należący do kupieckiej rodziny Feintuchów. Szarą 
przebudowano na początku XX w., a wnętrze i polichromię 
sklepu projektował Józef Mehoffer. Należy podkreślić, że 
widok nie jest oryginalną kompozycją Swierzyńskiego, lecz 
wierną kopią litografii według rysunku Alojzego Misurowi- 
cza, opublikowaną w 1858 r. w pracy Pomniki dawnej Ma
łopolski (zob. J. Banach, Ikonografia Rynku Głównego 
w Krakowie, Kraków 1998).

„Widok kościoła św. Kazimierza i klasztoru oo. Refor
matów w Krakowie” (21,5 x 30 cm) powstał w styczniu 
1864 r., sygnowany jest u dołu po prawej: Świerzyński Sa
turnin 11/1 1864; u dołu pośrodku tytuł: Kościół S. Kazi
mierza Reformatów. Przedstawia kościół, klasztor i otacza
jący je mur od południowego wschodu, od ul. Reformac
kiej. Na pierwszym planie ulica, po prawej duża płaszczy- 

1-5. Saturnin Świerzyński, „Widok kościoła Najświętszej Marii Panny”, 
1858 (1), „Widok kościoła św. Kazimierza i klasztoru oo. Reformatów 
w Krakowie”, 1864 (2), „Widok kościoła oo. Kapucynów w Krakowie”, 
1864 (3), „Widok kościoła św. Anny w Krakowie”, 1864 (4), 
„Widok kościoła św. Floriana w Krakowie”, 1865 (5)

zna muru z portalem bramy wjazdowej, dalej, bardziej 
w głębi, budynek dawnej infirmerii z trzema prostokątnymi 
okienkami i latarnią przy wejściu. Infirmeria przylega od 
wschodu do kościoła z trójkątnym szczytem, w którym 
znajdują się nisze z figurami świętych, świątynię pokrywa 
dwuspadowy dach z wieżyczką. Do kościoła wchodzi się 
przez zaznaczoną na rysunku kruchtę, jeszcze bez ozdobne
go szczytu. Od zachodu graniczy z kościołem klasztor, na 
ścianie południowej, przy wejściu, można zauważyć dzwo
nek za konających. Artysta zaznaczył z obu stron ulicy czte
ry masywne, kamienne filary, na których dawniej były za
montowane bramy wjazdowe. Praca jest interesująca, gdyż 
porównując widok zabudowań na rysunku z ich dzisiejszym 
wyglądem można zauważyć kilka różnic - na miejscu muru 
z lewej strony jest obecnie kamienica, a okna w budynku 
dawnej infirmerii zmieniły kształt - zamiast trzech małych, 
prostokątnych są dwa duże, zamknięte półkoliście.

„Widok kościoła oo. Kapucynów w Krakowie” ze stycz
nia 1864 r. (21,5 x 30 cm) sygnowany jest u dołu po prawej: 
Świerzyński Saturnin / 26/1 1864. r., pośrodku tytuł: Kościół 
Kapucynów wraz z Kaplicą Loretańską. Artysta wyobraził
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kościół i klasztor od północy, od strony ul. Loretańskiej. Po 
lewej widać zabudowania klasztorne i fragment otaczającego 
je muru wraz z bramą wjazdową, przez którą wychodzi za
konnik, dalej niewysoki, bardzo skromny kościół z dzwonni
cą oraz przylegający do świątyni od północy Domek Loretań
ski. Przed kościołem, na ulicy, stoi drewniany krzyż na gro
bie kilku poległych w 1768 r. konfederatów barskich. Po pra
wej stronie kompozycji widoczny fragment muru i ogrodu 
posiadłości Wodzickich, dziś już nieistniejącej.

„Widok kościoła św. Anny w Krakowie” powstał w lutym 
1864 r. (21,5 x 30 cm), sygnowany jest u dołu po prawej: 
Swierzyński Saturnin, pośrodku tytuł: Kościół Akademicki 
S. Anny. Artysta wyjątkowo pominął datę powstania, znamy 
ją dzięki Spisowi obrazów. Swierzyński ukazał świątynię od 
strony Plant, nowo powstałych na miejscu dawnych murów 
miejskich. Potężna barokowa budowla widoczna od połu
dniowego zachodu wypełnia większość kompozycji, widzimy 
boczną elewację, niemal pozbawioną dekoracji, gdyż do nie
dawna zakrytą przez mury miejskie oraz harmonijną, dwu- 
wieżową fasadę, na skrzyżowaniu naw charakterystyczna ko
puła, stanowiąca wyraźny punkt w pejzażu Krakowa. Za 
świątynią, przy ul. św. Anny, widać budynki probostwa i w tle 
wieżę Ratuszową, po prawej - zabudowania uniwersyteckie 
Kolegium Nowodworskiego, mieszczącego wówczas Gimna
zjum św. Anny (obecnie Collegium Medicum UJ) oraz szczyt 
Collegium Maius. Swierzyński powtórzył ujęcie zastosowane 
wcześniej przez Jana Nepomucena Głowackiego, ukazując 
fragment Plant, które były wówczas wielką nowością, można 

zaobserwować niskie ogrodzenia i zasadzone niedawno drze
wa - topole włoskie i kasztany.

„Widok kościoła św. Floriana w Krakowie” (21,5 x 30 cm) 
powstał w marcu 1865, sygnowany jest po prawej u dołu: 
rys. Swierzyński Saturnin oraz zatytułowany pośrodku: Ko
ściół S^" Floryana na Kleparzu. Ukazuje świątynię od połu
dniowego zachodu, od strony Kleparza. W centrum kompo
zycji fasada z dwiema wieżami (podwyższonymi w 1902 r.), 
bryła świątyni widoczna w dużym skrócie, przy południowo- 
-zachodnim fragmencie otaczającego kościół muru przedsta
wiona szkoła parafialna. Nieco dalej, za murem, rosną drze
wa. Po prawej, koło muru, widać dzisiejszą ul. Kurniki. 
W 1885 r. zburzono mur i bramę oraz budynek, w którym 
mieściła się szkoła parafialna, niszcząc najbliższe otoczenie 
świątyni, znane z wielu dzieł krakowskich malarzy.

Ostatni rysunek - „Widok kościoła św. św. Piotra i Pawła 
w Krakowie” (21,5 x 30 cm), wykonany również w marcu 
1865 r., sygnowany jest po lewej u dołu: Swierzyński Satur- 
nin / 18/3 1865. r. oraz zatytułowany pośrodku: Kościół 
S. Piotra. Tematem jest jezuicka świątynia usytuowana przy 
ul. Grodzkiej, ukazana od północnego zachodu. Bryła ko
ścioła nie zmieniła się do naszych czasów, toteż bardziej inte
resujące jest jej najbliższe otoczenie. Ogrodzona jest niskim, 
drewnianym płotem z niewielkim wejściem z latarniami. Pło
tek przylega do widocznej we fragmencie po lewej stronie 
budowli (obecnie Collegium Broscianum), będącej częścią 
dawnego klasztoru jezuickiego (widocznego w głębi), za cza
sów Rzeczypospolitej Krakowskiej mieszczącego siedzibę
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6. Saturnin Świerzyński, „Widok kościoła św. św. Piotra i Pawia 
w Krakowie”, 1865

(rysunki ze zbiorów Marka Sosenki, zdjęcia: Stanisław Michta)

Senatu. Dziwić może prowizoryczne ogrodzenie, nie dodają
ce uroku świątyni, będącej wybitnym dziełem wczesnego ba
roku, oraz pusty placyk przy ulicy. Otóż artysta wyobraził 
kościół i jego otoczenie po wyburzeniu w latach czterdzie
stych XIX w. bursy Długosza, sąsiadującej z widoczną po le
wej stronie kamienicą. Na litografii według rysunku Jana Ne
pomucena Głowackiego widać jeszcze mur otaczający bu
dowlę, na późniejszej, będącej dziełem Henryka Waltera, wi
dać tymczasowe ogrodzenie i puste miejsce po bursie.

Świerzyński chętnie przedstawiał krakowskie kościoły, 
przede wszystkim św. Floriana, św. św. Piotra i Pawła, Za
śnięcia NMP (Mariacki), św. Anny oraz zwierzyniecki klasz
tor sióstr Norbertanek wraz z kościołem św. św. Augustyna 
i Jana Chrzciciela. W jego pracach pojawiają się również in
ne świątynie, zwłaszcza zakonne: oo. Kapucynów przy ul. 
Loretańskiej, oo. Reformatów przy ul. Reformackiej, oo. 
Karmelitów Bosych przy ul. Karmelickiej; trochę zaskakuje 
fakt, że malowniczo usytuowany kościół i klasztor oo. Pau
linów na Skałce nie zajął trwałego miejsca w jego twórczo
ści. Pierwsze widoki olejne świątyń pochodzą z 1856 r., 
wtedy powstały wyobrażenia św. Floriana oraz św. św. Pio
tra i Pawła. Zapewne rysunek z widokiem kościoła św. Flo
riana (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), datowany 
na lata pięćdziesiąte XIX w., jest szkicem do pierwszego 
z wymienionych przedstawień. W grudniu 1856 r. Świe
rzyński otrzymał spore zamówienie od hrabiego Włodzi
mierza Dzieduszyckiego, dla którego narysował piórkiem 
osiem widoków krakowskich zabytków, a wśród nich kle- 
parski kościół (obecnie w Lwowskiej Galerii Sztuki). Naj

więcej przedstawień z omawianej grupy powstało w latach 
sześćdziesiątych XIX w., choć malarz powracał do tej tema
tyki także w późniejszym okresie twórczości, często wy
obrażał również wnętrza świątyń.

Większość ukazanych przez Świerzyńskiego kościołów 
została wcześniej wyobrażona przez jego poprzedników - 
Jana Nepomucena Głowackiego, Henryka Waltera i Jędrze
ja Brydaka w cyklach rysunkowych i graficznych oraz Alek
sandra Gryglewskiego, inne motywy wprowadził sam Świe
rzyński. Niektóre ujęcia wydają się opierać na wcześniej 
wydanych litografiach. Już Głowacki w albumie 24 Wido
ków miasta Krakowa i okolic przedstawił kościoły: św. An
ny, Mariacki i św. św. Piotra i Pawła, z kolei grafiki według 
Szkiców krakowskich Waltera ukazują Norbertanki, Refor
matów, Karmelitów i kościół św. Łazarza na Wesołej. Uwa
gę zwraca zastosowany przez Świerzyńskiego sztafaż figu
ralny, postacie w strojach narodowych oraz regionalnych, 
krakowskich. Jak pisze nieco wcześniej Ambroży Grabow
ski, „kontusz, żupan, pas, czapka czworograniasta rogata 
i żółte lub czerwone buty, już od upadku Polski przestały być 
ubiorem naszych panów i tylko jeszcze używane są w Krako
wie przez niższe stany. Jeszcze w święta uroczyste, np. Zielo
ne Świątki, Boże Ciało itp. widzieć można dotąd (1834) 
w naszem mieście kuśnierza, rzeźnika, rybaka, murarza itp. 
ubranego w dawny strój narodowy, w pasie i niekiedy z ka
rabelą przy boku”. Okazało się, że jego spostrzeżenia nie 
straciły na aktualności i opisane przez niego stroje miesz
kańców Krakowa w XIX w. występują również w pracach 
Świerzyńskiego, późniejszych o ponad dwadzieścia lat. Są 
dowodem silnego przywiązania w tym mieście do tradycji 
oraz pamięci utraconej narodowej świetności.

Agnieszka Janczyk
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Przed okazałym gmachem Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego
17 czerwca 2004 r. uroczyście odsłonięto odnowiony i częściowo zrekonstruowany, bardzo 
rzadki zespół rzeźb barokowych, przedstawiający cztery pory roku. Licznie zgromadzona 
publiczność, głównie członkowie Uniwersyteckiego Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania 

Zabytków Śląska Opolskiego, wysłuchała przy tej okazji koncertu „Cztery pory roku” 

Antonia Vivaldiego w wykonaniu opolskich filharmoników oraz piosenek, które tytułami 
i tematyką wiązały się z alegorycznymi rzeźbami.

„Cztery Pory Roku”
Henryka Hartmanna

A STANISŁAW SŁAWOMIR NICIEJA

* W utorem czterech alegorycznych posągów kobiecych
Wjest wybitny osiemnastowieczny rzeźbiarz śląski, 

■ wywodzący się ze znanej rodziny rzeźbiarskiej 
z Barda w Kotlinie Kłodzkiej, Henryk Hartmann. W dzie
jach śląskiej barokowej rzeźby, głównie sakralnej, piękną 
kartę zapisali: jego ojciec Antoni i syn Jan Nepomucen 
Hartmann, który ostatnie lata swego życia spędził w Ny
sie i znany jest głównie jako autor niezwykłej urody 
i kunsztu rzeźb barokowych w kościele w Opawicy koło 
Głubczyc i dwóch zadziwiających w pomyśle ambon 
w kształcie łodzi Piotrowej w Ścinawie Nyskiej i Opawicy.

Henryk Hartmann swą działalność rzeźbiarską rozpo
czął przed 1750 r. Z tego okresu pochodzą pierwsze zna
ne jego prace, realizowane na zamówienie bogobojnych 
mieszczan do kościoła odpustowego w Bardzie Śląskim. 
Są to zachowane do dziś, umieszczone przy filarach ko
ścioła bardzkiego figury świętych: Floriana, Walentego, 
Anny, Barbary, Jana Nepomucena, Wawrzyńca i Michała 
Archanioła oraz Najświętszej Marii Panny Niepokalanie 
Poczętej. W opinii wybitnego historyka sztuki prof. Tade
usza Chrzanowskiego najwspanialszy, będący szczytowym 
osiągnięciem Henryka Hartmanna, jest prospekt organo
wy w kościele bardzkim. Stanowi on monumentalne za
mknięcie wnętrza świątyni od strony zachodniej. Wielo- 
wieżycowy prospekt imponuje ogromem i drobiazgowo- 
ścią kompozycji. Pokazane tam sceny wzbudzają w widzu 
zachwyt nad rokokową ornamentyką. Jest to dowód zna
komitej snycerki, jaką opanował Henryk Hartmann.

Hartmannowie pracowali głównie dla potrzeb kościo
łów i klasztorów, ale w 1752 r. Henryk Hartmann otrzy
mał zamówienie od bardzo bogatego rodu Frankenber- 
gów na wykonanie kilkunastu figur ogrodowych. Histo
ria tego zamówienia była następująca:

Joanna Christiana von Gephard, właścicielka dóbr 
w Biestrzykowicach (niemiecki Eckersdorf) koło Namy
słowa, wyszła za mąż za Franza Moritza von Franken- 
berg-Proschlitz, jednego z najbogatszych magnatów na 
Śląsku Opolskim, m.in. właściciela zamku w Niemodlinie 
i Tułowicach. Ulubioną miejscowością tego udanego mał
żeństwa stały się wniesione w posagu przez Joannę Chri- 
stianę Biestrzykowice, a w nich mały barokowy pałacyk, 
otoczony dużym ogrodem krajobrazowo-parkowym, ob
sadzonym licznymi, rzadkimi gatunkami drzew i krze
wów. Joanna Christiana była kobietą romantyczną, pisu
jącą wiersze, rozkochaną w kulturze angielskiej, w której 
ogród otacza się szczególną atencją. Ona to namówiła 
Franza von Frankenberga, by sprowadził do Biestrzyko- 
wic wybitnego artystę i w scenerii zatopionego w ogro
dzie, barokowego pałacyku wyrzeźbił według swego po
mysłu kilkanaście alegorycznych figur parkowych.

Nie wiemy, jak Frankenbergowie trafili do warsztatu 
Hartmannów, może doszła do nich dobra sława mistrzów 
z Barda. W każdym razie Henryk Hartmann przyjechał 
do Biestrzykowic w 1752 r. i zaproponował rozmieszcze
nie w parku pałacowym 16 figur z piaskowca. Najważ
niejsze wśród nich były cztery, naturalnej wielkości, będą
ce personifikacją czterech pór roku. Artysta skorzystał tu
taj najprawdopodobniej z głośnej wówczas i często wyko
rzystywanej ikonologii Cezara Ripy (1560-1625), w któ-
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rej znajdowały się liczne propozycje personifikacji róż
nych abstrakcyjnych pojęć.

Wiosnę postanowił Hartmann wyrzeźbić jako młodą 
dziewczynę w wianku kwiatowym, z rękoma pełnymi roz
maitego kwiecia i z rogiem obfitości, z którego również wy
sypują się zdobne rośliny, bo tak według Ripy opisywali 
wiosnę Horacy i Owidiusz. Z twarzy wiosny bucha mło
dzieńcza witalność i radość życia.

Lato przedstawił rzeźbiarz jako „hożą dziewoję” w wień
cu z kłosów zbożowych, z obnażoną bujną piersią i snopem 
pszenicy pod pachą. Starożytni zwykli malować lato w po
staci Cerery w stroju matrony ze snopkiem żyta, jęczmienia 
bądź pszenicy oraz z makami i różnymi letnimi ziołami. 
Hartmann w prawej ręce figury lata umieścił kielich z kry
staliczną zimną wodą dla ukojenia pragnienia.

Trzecią porę roku - jesień przedstawił jako niewiastę 
w wieku dojrzałym, ubraną okazale, gdyż jest to najbogatsza 
pora roku. Owidiusz w swych Przemianach pisał:

„Z kolei nadchodzi jesień, wolna już od młodzieńczego 
zapału,

za to dojrzała i łagodna, pośrednia nastrojem między 
młodością a starością,

przyprószona już na skroniach siwizną”.
W lewej ręce trzyma potężną kiść winogron. Jesień często 
ukazywano jako Bachantkę albo Pomonę.

Czwarta figura przedstawia zimę:
„A potem nadchodzi chwiejnym krokiem straszna, 

przytłoczona starością zima,
ogołocona z włosów, albo całkiem siwa” (Owidiusz, 

Przemiany).
Hartmann przedstawił zimę jako kobietę odzianą 
w płaszcz podbity futrem, z dłońmi schowanymi w muf
ce, z głową okrytą futrzaną czapką, grzejącą się przy pło
mieniu. Miał do wyboru inną propozycję - przedstawić 
zimę jako starca bądź Eola z wiatrami wywołującymi bu
rze śnieżne lub Wulkana w kuźni. Ten ostatni pomysł zo
stał zrealizowany na pomniku przedstawiającym alegorię
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1-4. Posągi „Cztery Pory Roku”
H. Hartmanna: wiosna (1), 
lato (2), jesień (3), zima (4)
5.6. Destrukty rzeźb przed 
podjęciem prac konserwatorskich
7. Posągi przed gmachem Collegium 
Maius Uniwersytetu Opolskiego

(zdjęcia: 1-4. 7 - Stanisław

Sławomir Nicieja)

zimy, stojącym obecnie wśród innych figur w Warszawie, 
nieopodal Grobu Nieznanego Żołnierza.

Ponadto na zamówienie Joanny Christiany Henryk 
Hartmann zaproponował wyrzeźbienie ośmiu putt grają
cych na: flecie, bębenku, violi da gamba, skrzypcach, al
tówce, trąbce, klarnecie i organkach. Cztery rzeźby alego
ryczne przedstawiać miały putta z rogami obfitości - jako 
symbolami bogactwa i powodzenia. Projekt został przyję
ty i Henryk Hartmann po zaangażowaniu całego swojego 
warsztatu wykonał te rzeźby w ciągu czterech lat 1753-1757. 

Putta grające ustawione zostały przed frontonem pałacu - 
po cztery z obu stron drzwi wejściowych. Personifikacje 
czterech pór roku i putta z rogami obfitości wkompono
wano w aleje parkowe.

1 listopada 1881 r. Biestrzykowice zostały zakupione 
przez księżnę Luizę von Wiirttemberg z domu Stolberg- 
-Gedern, żonę Eugeniusza von Wiirttemberga, przedstawi
ciela rodu, którego własnością będzie w przyszłości uzdro
wisko Carlsruhe - dzisiejszy Pokój pod Opolem. Biestrzy
kowice stały się dla niej romantyczną samotnią, w której 
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odpoczywała po urodzeniu w dość późnym wieku dziecka. 
Pod rządami księżnej Luizy park w Biestrzykowicach na
brał bardziej wyrafinowanej, dojrzałej formy. Stał się typo
wym parkiem angielskim. Księżna, znana z wysublimowa
nego smaku artystycznego, zakupiła do parku piękny po
sąg Diany, którego autora nie udało się jeszcze ustalić.

Posągi w parku w Biestrzykowicach przetrwały do 
1945 r. w stanie nienaruszonym. Później rozpoczął się 
proces ich stopniowego niszczenia. Wandale i profani od
bijali figurom głowy, ręce, zwalali z cokołów, odbijali 
atrybuty. Piękny park zamienił się w zdziczały las i chasz- 
czowisko. Pałacyk popadł w kompletną ruinę. Wyszabro
wano z niego wszystkie meble, wyrwano okna, zniszczo
no dach, a wewnątrz - plafony i wszelką sztukaterię. Ta
ki los spotkał setki pałacyków na całym Śląsku.

W 1971 r. mocno uszkodzone już figury „Czterech 
Pór Roku” - właściwie kadłuby rzeźb - zostały na polece
nie ówczesnej wojewódzkiej konserwator zabytków 
w Opolu Krystyny Wicher-Jesionowskiej przewiezione 
do parku okalającego pałacyk w Rogowie Opolskim, 
gdzie umieszczono filię Wojewódzkiej Biblioteki Publicz
nej. Nie znaleziono jednak pieniędzy na ich renowację 
ani też odpowiedniego opiekuna, a proces niszczenia fi
gur ciągle postępował. Przywiezione posągi przeleżały na 
wilgotnej murawie parku kolejne trzydzieści lat. Obrasta
ły mchem i kruszyły się po kolejnych roztopach.

W marcu 2003 r. wojewódzki konserwator zabytków 
w Opolu, Maciej Mazurek, przekazał figury w opiekę 
Uniwersyteckiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Ratowania 
Zabytków Śląska Opolskiego i wyraził zgodę, aby po re
nowacji umieścić je w reprezentacyjnym miejscu Opola - 
na wzgórzu uniwersyteckim. Stowarzyszenie zdobyło od 
sponsorów kwotę około 150 tys. zł i korzystając z talen
tu i doświadczenia konserwatorskiego absolwenta kra
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Konserwa
cji, opolanina Rafała Rzeźniczka, doprowadziło do odno
wienia i w dużym stopniu rekonstrukcji „Czterech Pór 
Roku” Henryka Hartmanna. Dziś zespół ten jest ozdobą 
wzgórza, znajduje się na szlaku często odwiedzanym 
przez turystów. W pobliżu jest bowiem słynna kaplica 
i studnia św. Wojciecha, barokowy kościół „Na Górce” 
oraz grób senatora Edmunda Osmańczyka, przy którym 
stoi siedemnastowieczna kapliczka.

Śląska rzeźba w XVIII w. była otwarta na różnorodne 
wpływy stylowe z ościennych ośrodków. Najwyraźniej 
dominowały wpływy środowiska praskiego. W rzeźbie 
śląskiej występowała różnorodna tematyka, ale zespoły 
personifikujące cztery pory roku na Śląsku wystąpiły 
- według dotychczasowych ustaleń - tylko dwukrotnie. 
Są to figury z Barszowa w powiecie wołowskim, prawdo
podobnie autorstwa Franciszka Józefa Mangoldta, 
w 1968 r. przeniesione przez prof. Edmunda Małachowi
cza do Wrocławia i postawione przed tamtejszym uniwer
sytetem, oraz figury z Biestrzykowic dłuta Henryka Hart
manna, które trafiły obecnie przed gmach Collegium 
Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Stanisław Sławomir Nicieja
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„Pory Roku" 
w Ogrodzie

Saskim
Z

 warszawskim Ogrodem Saskim nierozłącznie zwią
zane są dekorujące go kamienne figury. Do dziś, 
z pierwotnie zapewne znacznie większej liczby, 
przetrwało ich ponad dwadzieścia. Mimo iż w wielu 

miejscach wtórnie uzupełniane i częściowo rekonstru
owane, tworzą one nie tylko największy, ale i najcenniej
szy z zachowanych w Polsce zespołów dawnych rzeźb 
ogrodowych. Powstawały od lat czterdziestych do sześć
dziesiątych XVIII w., wykonywane przez czołowych rzeź
biarzy warszawskiego środowiska artystycznego. Personi- 
fikują cnoty, cechy umysłu, dziedziny wiedzy, nauki 
i sztuki: Sprawiedliwość, Intelekt, Inwencję, Geografię, 
Astrologię, Poezję... Część z nich została w XIX w. opa
trzona błędnymi imionami odkutymi na cokołach; ów
cześni konserwatorzy nie potrafili już wówczas właściwie 
odczytać znaczeń niektórych figur. Pierwotnie układać się



1-3. „Pory Roku” w warszawskim Ogrodzie Saskim: Flora - wiosna (1), 
Bachus - jesień (2) i zima (3)

(zdjęcia: Mariusz Smoliński)

musiały w przemyślany, na poły dydaktyczny program, 
sławiący szlachetny charakter człowieka i jego intelektu
alne zdolności - program adresowany do licznego grona 
odwiedzających ogród przy warszawskiej rezydencji kró
lów saskich. Ogród ten bowiem, jako pierwszy w Rzeczy
pospolitej, został w 1727 r. otwarty dla publiczności. Ka
mienne figury - jedyny ślad osiemnastowiecznej aranżacji 
zachowany do naszych czasów - powstawały zatem już 
w czasie jego powszechnej dostępności.

Odrębną grupę wśród warszawskich figur tworzą per
sonifikacje pór roku. Z oczywistych względów należały 
one do przedstawień najczęściej wykorzystywanych w de
koracjach przestrzeni ogrodowych. Bezpośrednio związa
ne z rzeczywistą naturą, ukazujące jej przemijalność 
i zdolność do ciągłego odradzania się, były symbolicznym 
wyobrażeniem otaczającego je ogrodu.

W Ogrodzie Saskim brakuje dziś personifikacji lata, 
notowanej jeszcze w XIX w. Przechowały się za to przed
stawienia zimy, wiosny i jesieni. Dla ich wyobrażenia od
wołano się do od dawna ustalonej, dość konwencjonalnej 
ikonografii. W wiosnę i jesień wcieliły się postacie ze sta
rożytnej mitologii. Jako wiosna przedstawiona została 
Flora, antyczna bogini kwiatów i kwitnienia. Zgodnie 
z ikonograficzną tradycją nadano jej postać młodej dziew
czyny, rozrzucającej kwiaty, ukazanej w swobodnej, nieco 
frywolnej pozie. Jesień utożsamiona została z Bachusem, 
bóg wina często odgrywał bowiem rolę opiekuna czasu 
zbiorów. Zima, nie odwołując się do antycznych źródeł, 
uLiL wiiaia j «. płaszczem, któ
remu jako atrybuty przydano płonący kaganek w dłoni 
i złożone przy stopach drewno na opał.

Nieznane są przekazy potwierdzające pochodzenie 
warszawskich „Pór Roku”. Nie jest zatem pewne, czy by
ły one od początku częścią osiemnastowiecznej dekoracji 
ogrodu, czy też może zostały tu przeniesione z innego 
miejsca. W dodatku trzy figury dzieli tak wiele cech arty
stycznych, że nie sposób uznać ich za dzieło jednego 
twórcy. Z pewnością nie zostały też wykonane w jednym 
czasie. Zima, przypisywana warszawskiemu rzeźbiarzowi 
Janowi Jerzemu Plerszowi (pisownia nazwiska zgodna 
z podpisem używanym przez rzeźbiarza), powstała za
pewne na początku lat czterdziestych XVIII w.; przedsta
wienia wiosny i jesieni są znacznie późniejsze, może na
wet o ćwierć wieku. Bez względu na to jednak, „Pory Ro
ku” zyskały w Ogrodzie Saskim głębsze znaczenie, niż sa
mo tylko personifikowanie rzeczywistej, istniejącej obok 
nich natury. W kontekście programu dekoracji, akcentu
jącego przede wszystkim znaczenie ludzkiego umysłu, 
można było widzieć w nich reprezentację natury, która 
choć zmienna i nietrwała, rządzona jest rozumnie, we
dług stałych i logicznych zasad. Na równi z innymi figu
rami uczestniczyły więc „Pory Roku” w pouczającej wy
mowie całego zespołu, przemawiając do widzów tym sa
mym, co pozostałe, językiem symboli i mówiąc o tych sa
mych uniwersalnych wartościach.

Mariusz Smoliński
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Edward Woynillowicz 
i jego Sawicze

P
o dawnym pałacu w Sawiczach 
na Białorusi pozostał nikły ślad 
w postaci niewielkiego frag
mentu muru, leżącego wśród pobojo

wiska krowich odchodów i „nowej” 
pokołchozowej ruiny. W miarę do
brze zachowały się mury gorzelni, 
zwanej przez miejscowych browa
rem. W pobliżu ostało się kilka egzo
tycznych, starych drzew, nietypo
wych dla okolicy, jak np. modrzew. 
To wszystko, co przetrwało z naj
wspanialszego ponoć parku, dla nie
których porównywalnego z parkiem 
w Nieświeżu, dla innych nawet 
wspanialszego. „Wokół pałacu Sawic
kiego park olbrzymi. Labirynt z mno
gimi ścieżkami w różnych kierun
kach, ukrytemi w nieprzejrzystych 
krzewach. Ścieżki się krzyżowały i mi-

starego planu, stanął pałac murowa
ny, w parku budowano na starych li
pach altany dla orkiestry, sypano 
sztuczne wyspy, stawiano wiatraki 
holenderskie, groty cieniste, i strzyżo
ne labirynty, bo to wszystko było 
w Albie lub w Arkadji... Po śmierci 
babki wszystko to się zaniedbało, 
zostały tylko długi, które następne 
pokolenie likwidować musiało” 
(Edward Woynillowicz, Wspomnie
nia 1847-1928, Wilno 1931, s. 6). 
Pałac w kształcie opisanym przez Ro
mana Aftanazego (Dzieje rezydencji 
na dawnych kresach Rzeczypospolitej, 
t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, 
s. 346-349) i Antoniego Urbańskiego 
wystawił dziad Edwarda - Antoni. 
„Miał pałac sawicki charakter obron
nego kasztelu ze szkarpami i arkada-

EDWARD WOYNILLOWICZ

1^3. e

Sternie splatały” (Antoni Urbański, 
Podzwonne na zgliszczach Litwy i Ru
si, Warszawa 1928, s. 118).

Pałac, jaki widzimy na starych fo
tografiach, jest stosunkowo późnej 
daty. Wcześniejszy, jak pisze Edward 
Woyniłłowicz, ziemianin z Sawicz, 
znany działacz społeczny i politycz
ny, poseł do Dumy Państwowej, po
wstał „na początku XIX wieku, za
miast starego dworu drewnianego 
o dachach mansardowych i 2-uch 
basztach narożnych jak to widać 
z przechowującego się w archiwum 

mi. Stały przed domem cztery arma- 
ty. [...] W dużej sklepionej sieni tafle 
kamienne malowane. W wielkiej sali 
zwierciadła cenne, meble rzeźbione, 
kominek marmurowy. W gabinecie 
pana domu szafa gdańska z wazą pół- 
korcową z drzewa gruszkowego na bi
gos dla braci szlachty przy sejmikach, 
ostatni raz używana w 1792 roku. 
Łóżko bogato bronzami zdobne. Stoły 
rzeźbione machoniowe. Szkatułka 
wioska z XVII wieku z mozaikami 
drewnianemi, ze scenami ze Starego 
i Nowego Testamentu. Sepet dębowy 

okuty, z mozaiką wewnętrzną, z cza
sów Zygmunta III, gdy zajmowano się 
alchemią. Serwis Korecki porcelano
wy na 24 osoby. Krzesła dębowe 
rzeźbione z herbami. Płaskorzeźba 
branżowa z rycerzem łamiącym kopję 
na grobie. Galeria obrazów [...]” 
(A. Urbański, s. 119).

Prawdziwym skarbem Sawicz było 
tamtejsze archiwum „do porządku do
prowadzone i skatalogowane przez 
pradziada mojego Adama, podkomo
rzego nowogródzkiego, przetrwało ty
le wieków, przetrwało najścia Szwe-
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1. Edward WoyniHowicz, 1903 r.
2. Pałac w Sawiczach
3.4. Kurhan w Sawiczach na starej fotografii (3)
i w 2004 r. (4)
5.6. Szczątki nagrobków w Sawiczach rozrzucone 
w pobliżu kurhanu, 2004 r.

(zdjęcia: 1-3 - w: Edward WoyniHowicz, „Wspomnienia

1847-1928", Wilno 1931; 4-6 - Krzysztof Kubiak)

dów, Kozaków, Moskwy, przetrwało 
rozmaite rozruchy wewnętrzne, więc 
mam nadzieję, iż ostoi się wśród tej 
katastrofy niebywałej, którą obecnie 
przeżywamy. Dla pamięci dodaję, iż 
w archiwum przechowuje się między 
innemi księga pamiątkowa «Vade me- 
cum», pułkownika z czasów «Potopu», 
Gabryela Woynillowicza [...], w które
go chorągwi służył Wołodyjowski i in
ni towarzysze pancerni, bohaterowie 
«Trylogii» Sienkiewicza, u którego ta 
księga pamiątkowa przez parę lat się 
znajdowała i z której potrzebne sobie 
dane czerpał” (E. WoyniHowicz, s. 4). 
Pałac był wielokrotnie plądrowany 
i oczywiście po archiwum nie ma te
raz najmniejszego śladu.

Pod lasem, na niewielkim wynie
sieniu znajduje się zdewastowana ne
kropolia rodziny Woyniłłowiczów. 
„Gdy znalazłem w testamencie oj
cowskim wyrażoną wolę, aby być po
chowanym w wielkim kurhanie 
przedhistorycznym, na polach mająt
ku Sawicze, wystarałem się o pozwo
lenie w ministerjum i zwłoki ojca tam 
przeniosłem, nie przeczuwając wcale, 
że wkrótce kurhan ten zaludni się ty
mi, którzy powinni byli być przyszło
ścią moją” (E. WoyniHowicz, s. 35). 
Rzeczywiście niebawem zostaje tam 
pochowane rodzeństwo Symeon 
i Helena, jedyne dzieci ziemianina. 
Pisze on: „ród mój na mnie się koń
czy. Wiadomo tylko wszystkim, że na 
dziedzictwie naszym żadna krzywda 
ludzka, żadna łza ludzka nie ciąży: 
moja Iza chyba jedna padnie. Dla ści

słości jednak zaznaczyć muszę, że był 
to ród miejscowy, białoruski, herbu 
własnego, czyli Syrokomla odmienna, 
wyobrażającego w polu czerwonem 
strzałę jakby rozdartą (Habdank), że- 
leźcem w dół obróconą, mającego 
w hełmie trzy piórka strusie. Pisali się 
Woyniłłowicze dawniej przez jedno 
«l», a następnie przez dwa «łł», jak to 
u wielu rodów się praktykowało. Da
leko nie szukając u ks. Radziwiłłów” 
(E. WoyniHowicz, s. 5). Na kurhanie 
znajdują się groby kilku bliskich wła
ściciela Sawicz. Gubernator Pietrow 
pozwala mu zabrać po skasowaniu 
kościoła i klasztoru w opactwie św. 
Krzyża pod Nieświeżem płytę grobo
wą prapradziadka Franciszka „zmar
łego w połowie XVIII wieku, pocho
wanego przed ołtarzem kaplicy, 
w prawej nawie kościelnej. Nagrobek 
ten na kurhan w Sawiczach przenio
słem” (E. WoyniHowicz, s. 48).

Jeszcze przed ostatecznym opusz
czeniem stron rodzinnych Woyniłło- 
wiczowie są świadkami kolejnych 
grabieży dworu. Docierają do nich 
także wiadomości o zniszczeniu 
cmentarza. W pogromie 6-8 lutego 
1918 r. „zginął dorobek kulturalny 
11-tu pokoleń, zginęło wszystko, co- 
śmy zbierali od połowy XVI wieku 
w sprzętach, portretach, przedmiotach 
sztuki, itp., a głownie w dokumentach 
uporządkowanych i skatalogowanych 
tak, jak chyba tylko w znanych krajo
wych archiwach to bywa” (E. Woynił- 
łowicz, s. 199). Tych rabunków od 
wybuchu rewolucji i wojny polsko- 

-bolszewickiej było kilka. Kilkakrot
nie też udawało się wrócić na krótko 
do Sawicz lub Puzowa. Pod datą 17 
września 1919 r. E. WoyniHowicz no
tuje: „w ogóle nie mam wrażenia żem 
wrócił w progi ojczyste, a raczej mam 
wrażenie jakiegoś etapu, pobytu tym
czasowego w dalszej wędrówce życio
wej. [...] Ściany nagie, meble połama
ne, buty na mnie dziurawe, archiwum 
i bibljoteka rozgrabione” (E. Woynił- 
łowicz, s. 262). 27 listopada 1920 r.: 
„zostawiwszy w Sawiczach gotową 
trumnę dla siebie, a mając na polach 
Sawickich kurhan nasz grobowy, wciąż 
myślalem, iż sądzono mi tu przyjechać 
i głowę złożyć. Sądzono było inaczej, 
widocznie jeszcze nie nadeszła pora. 
[...] Zabawiłem tylko trzy godziny, 
zajrzałem do pałacu, zrujnowanego 
wewnątrz, zabrukanego pobytem bol
szewików, a jeszcze więcej pobytem 
ciągłym zajeżdżających i nocujących 
żołnierzy polskich, jakie były resztki 
mebli i te, połamane, ani jednego ma
teraca, ani jednego sprzętu w całości. 
Poszedłem szukać ukrytego jeszcze sre
bra i innych kosztowności, nic nie zna
lazłem. Zakopane w piwnicy trunki 
wydobyte, okna potłuczone. [...] Z po
wrotem ruszyłem do zamku do Nie
świeża, spotykając po drodze szeregi 
fur chłopskich, wiozących w nocy 
z moich lasów najpiękniejsze dęby 
i sosny, które kilka pokoleń hodowało, 
a ja musiałem się odwracać w drugą 
stronę, niby nie widząc, albowiem 
ukrócić nadużycia nie było żadnego 
sposobu” (tamże, s. 304-305). Pod 
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datą 15 lutego 1921 r. zapisał: „na 
naszym kurhanie z grobami rodzinny
mi uszkodzono pomniki. Nawet 
umarli spokoju nie mają. Nie ma się 
co łudzić nadzieją powrotu na wiosnę 
do domów” (E. Woynilłowicz, s. 315).

Woyniłłowicz, jak wszyscy z Kre
sów, wsłuchiwał się w plotki na te
mat przebiegu przyszłej granicy, ma
jąc nadzieję, że może jego majątek 
pozostanie po polskiej stronie. Stało 
się inaczej.

Od niedawna kurhanem Sawic
kim zaopiekowały się dzieci ze szko
ły w Rejowce. Kilka razy do roku po
rządkują teren. Proboszcz Czerwone
go Kościoła w Mińsku, ks. Włady
sław Zawalniuk, postawił tam drew
niany krzyż. Resztki ocalałych na
grobków walają się dookoła wznie
sienia. Krypty dwóch grobowców zo
stały rozbite; wyraźnie szukano tu 
kosztowności. Podobno jeszcze kilka
naście lat temu poniewierały się tu 
atłasowe, dziewczęce buciki i jasny 
warkocz. Dziesięć lat temu dzieci 
zrobiły zdjęcie płyty nagrobnej Hele
ny. Dzisiaj nie ma śladu po płycie, zo
stała ukradziona.

W historii upadku wielkiego rodu 
i zagłady jego dóbr tkwi jednak, para
doksalnie, nikła nuta optymizmu. Dla 
pewnych warstw inteligencji białoru
skiej historia stała się ważnym elemen
tem własnej tożsamości. Woyniłłowicz 
jest wszakże kimś „stąd”, tutejszym. 
Choć w szkołach nadal przeszłość 
przedstawiana jest jako „polska oku
pacja”, a ziemiaństwo, „polskije pa- 
ny” - to kolonizatorzy, jednak wśród 
wielu rodzi się potrzeba zdrowszego 
spojrzenia na historię tych ziem. 
Edward Woyniłłowicz, jak mało kto, 
nadaje się na symbol, z którego moż
na być dumnym. A może miałem 
szczęście, że udało mi się spotkać lu
dzi, którzy uznali go za ważną postać 
własnej kultury? Może byłem świad
kiem niewielkiej próby leczenia histo
rycznej schizofrenii?

Sawicze i Puzów pozostały po 
drugiej stronie granicy. Woyniłłowicz 
resztę życia spędził w Bydgoszczy, 
gdzie został pochowany. Na grobie 
kazał wyryć sobie:

„Traktatem Ryskim z swej ziemi 
wygnany

Musiałem obce sobie deptać łany”.

Krzysztof Kubiak

Pole Mokotowskie
w Warszawie

P
ole Mokotowskie, mimo częścio
wego zagospodarowania w ciągu 
XIX i XX w., pozostało do dziś 
w dużym stopniu terenem zielonym, 

rekreacyjnym. W połowie XIX w. pod 
rogatki Warszawy podchodziły lisy, 
w samym mieście - mającym wiele 
ogrodów - gnieździły się kuny, tchórze, 
łasice i gronostaje. W drugiej ćwierci 
XIX w. na bagniskach Koszykowskich, 
a więc z północnego boku Pola Moko
towskiego, polowano na dzikie kaczki 
i bekasy, nie mówiąc już o zbożu, ro
snącym w tej ciągle ogrodowej, na pół- 
wiejskiej okolicy miasta.

W 1820 r. rosyjskie władze okupa
cyjne zabrały dawne grunty orne wło
ścian z Nowej Wsi - 106 ha - i przezna
czyły je na plac musztry dla kawalerii, 
nazwany wówczas Mokotowskim Po
lem Wojennym. W pobliżu rogatek mo
kotowskich (pl. Unii Lubelskiej) posta
wiono wtedy kilkanaście koszarowych 
baraków dla rosyjskiego wojska. Za
chodnią część terenu zajmowały ogrody.

Istotną zmianą w tym rejonie miasta 
było urządzenie w 1841 r. - decyzją 
Rady Administracyjnej Królestwa Pol
skiego z dnia 23 marca - pola wyści
gów Towarzystwa Wyścigów Konnych 
(dalej: TWK); pierwszym prezesem To
warzystwa był generał i senator Zyg
munt Kurnatowski. W latach 1841- 
-1886 tor mieścił się w głębi Pola, dale
ko od miasta, na osi obecnej al. Nie
podległości. W dniach 20-21 czerwca 
1841 r. odbyły się na Polu Mokotow
skim pierwsze wyścigi. Tor nie był 
ogrodzony. Towarzystwo warszawskie 
dojeżdżało do niego powozami i przy
glądało się przebiegowi wyścigów ze 
środka toru, za odpowiednią opłatą; 
obserwacja od zewnątrz była bezpłat
na. W 1887 r. odbyły się pierwsze wy
ścigi na torze bliższym miastu. Władze 
rosyjskie wydały polecenie, aby zwol
nić poprzednie miejsce na potrzeby 
wojskowe. Nowy tor ciągnął się 
wzdłuż ul. Polnej, od pl. Unii Lubelskiej 
do pl. Politechniki, i obejmował 
140,5 ha. Zabudowania długo były 

prowizoryczne. Dopiero w 1895 r. 
przekazano publiczności nowe trybuny 
projektu Franciszka Dietricha. Prace 
budowlane wykonała firma „K. Beven- 
see”. Pod względem stylu było to roz
wiązanie typowe dla historyzmu końca 
XIX stulecia.

We wrześniu i na początku paź
dziernika 1865 r. przed galeriami toru 
popisywał się linochód Blondin, znany 
z tego, że przeszedł na linie nad Niaga- 
rą. Inną atrakcją Pola Mokotowskiego 
były loty balonem. W latach osiem
dziesiątych XIX w. wzlatywała tu 
Francuzka - Leonia Dare, bez kosza 
i łódki, trzymając się zębami trapezu 
zawieszonego pod balonem. Podob
nych wyczynów dokonywał warsza
wianin Miłosz, a w latach 1903-1907 
Niemiec - Ernest Vitollo.

Na początku kwietnia 1892 r. war
szawski generał-gubernator zabawy 
z okazji Wielkiej Nocy przeniósł z pl. 
Ujazdowskiego na Pole Mokotowskie, 
uważane nadal za oddalone od miasta. 
Były to rozrywki plebejskie: „wesołe 
miasteczko”, katarynki, zawody we 
wspinaniu się po słupie. Według opinii 
Bolesława Prusa, Pole Mokotowskie 
otaczał wówczas cuchnący rów (pozo
stałość dawnego okopu), obok którego 
przechodziła pełna kurzu szosa. Miał 
on z pewnością na myśli ul. Polną.

W 1886 r. TWK zajęło bez zezwole
nia magistratu grunty pod dawnym wa
łem okopu miejskiego z fosą i włączyło 
je do swojego terytorium; prawnie te
ren ten należał do wojska. W 1898 r. 
wybitny ogrodnik-planista, Walerian 
Kronenberg założył na terenie wyści
gów ogród spacerowy, do którego wio
dła główna brama, stojąca w południo
wej części późniejszego pl. Politechniki.

Około 1910 r. na Polu Mokotow
skim powstało sportowe lotnisko. Jesz
cze ćwierć wieku później były to po 
prostu rozległe, równe błonia, pokryte 
niską trawą. W dniu 22 czerwca 1919 r. 
można było kupić bilet, aby obserwo
wać tu „pierwsze wzloty lotników pol
skich”. W 1927 r. już uroczyście ob-
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1. Pole Mokotowskie, fragment kompozycji 
parkowej
2.3. Lustro wodne (2) i widok na sztuczny 
staw (3)

chodzono na lotnisku 5-lecie otwarcia 
polskiej linii lotniczej. Dwa lata później 
przyjęła ona nazwę PLL „LOT”. Wej
ście na teren lotniska od 1923 r. znaj
dowało się od strony ul. Topolowej 
(dziś al. Niepodległości), o krok od Po
litechniki. W 1934 r. rozegrano tu mię
dzynarodowy turniej lotniczy, w któ
rym dwa pierwsze miejsca zajęli Polacy, 
oraz konkurs balonów o puchar Gor
dona Bennetta, również wygrany przez 
Polaków. W latach trzydziestych odby
wały się wielkie manewry i igrzyska po
wietrzne, a 19 września 1936 r. miał 
miejsce wielki pokaz ogni sztucznych 

i umiejętności straży pożarnej pt. „Noc 
ognia”. Przybyło nań około 20 tys. 
warszawiaków. W 1935 r. port lotniczy 
przeniesiono na Okęcie. Utworzono 
wówczas al. Niepodległości, wydłuża
jąc Topolową na południe. Przecięła 
ona na pół teren Pola Mokotowskiego.

Jesienią 1929 r. ogłoszony został 
pierwszy w okresie międzywojennym 
konkurs na Świątynię Opatrzności. Mia
ła ona stanąć na Polu Mokotowskim, 
w podzięce za odzyskanie przez Polskę 
niepodległości po 123 latach niewoli. 
Postanowiono wówczas uczynić Pole 
Mokotowskie - Polem Marsowym, za
razem nowym centrum życia zbiorowe
go stolicy. Miejsce defilad miał otaczać 
park z grupami budynków monumen
talnych, co jednocześnie miało stanowić 
rezerwuar świeżego powietrza dla mia

sta. Pole Mokotowskie miało zostać 
ukształtowane jako forum, jako „Otwar
ta Świątynia Narodu Polskiego”, jako 
miejsce wielkich i ważnych uroczystości, 
jako miejsce pielgrzymek. Wzór koncep
cyjny stanowiły nowo ukształtowane ar
terie rzymskie - via dell Impero i via del
la Conziliazione, obszerne, jasne, upo
rządkowane. Pole Mokotowskie miało 
się przemienić w jedną z najważniej
szych ideowo dzielnic miasta. Po zabu
dowaniu miało nawet przejąć od Traktu 
Królewskiego rolę wizytówki stolicy.

W 1939 r. wyścigi konne przenie
siono na Służewiec i przystąpiono do 
likwidacji pozostałego po nich drew
nianego miasteczka.

Po drugiej wojnie światowej obszar 
Pola Mokotowskiego powoli się kurczył. 
Postanowiono je przeznaczyć pod budowę
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miasteczka uniwersyteckiego. Jego śro
dek miał być zagospodarowany jako park 
z boiskami i urządzeniami sportowymi. 
Miał on objąć około 160 ha. W 1946 r. 
zasadzono 1000 drzew, z założenia 
głównie rodzimych, w 1947 r. -10 ty
sięcy na powierzchni 40 ha.

Dziś całe Pole Mokotowskie obej
muje 70 ha. Administracyjnie należy do 
trzech dzielnic Warszawy: Śródmieścia 
(17 ha), Mokotowa (25 ha) i Ochoty 
(28 ha). W czerwcu 1972 r. postano
wiono utworzyć na nim Wielofunkcyj
ny Ośrodek Wypoczynkowo-Rozryw- 
kowy. We wrześniu rozpoczęto prace 
i do 1974 r. uporządkowano ponad 
40 ha. Wybudowano 10 km dróg i ale
jek oraz promenadę z części ochockiej 
do śródmiejskiej. Wykonano dwa 
ozdobne stawy.

W latach 1966-1967 przeprowa
dzono ul. Waryńskiego, która obcięła 
wschodni skrawek Pola, a w latach 
1962-1968 fragment południowej

4. Krąg kamienny przy wejściu do Biblioteki 
Narodowej
5. Tablica upamiętniająca istnienie na Polu 
Mokotowskim lotniska

(zdjęcia: Daria Wierzbicka)

części zajęło osiedle mieszkaniowe 
„Batory-Zachód”.

Ważną dla Pola Mokotowskiego in
westycją była budowa w latach 1971- 
-1974 na osi wschód-zachód arterii 
szybkiego ruchu łączącej oba brzegi 
Wisły - Trasy Łazienkowskiej. Mimo 
tuneli pod al. Niepodległości i ul. Wa
ryńskiego, trasa ta swoim wąwozem 
nieuchronnie wyalienowała Pole Mo
kotowskie od Śródmieścia.

Od 1977 r. na Polu Mokotowskim 
prowadzona była budowa zespołu Bi
blioteki Narodowej. Projekt Stanisława 
Fijałkowskiego otrzymał I nagrodę 
w konkursie SARP, zorganizowanym 
w 1963 r., a realizacja jest rozwinięciem 
dokumentacji konkursowej, wielokrot-

LOTNISKO MOKOTOWSKIE
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nie modyfikowanym. Wejście główne 
dla korzystających ze zbiorów mieści się 
od południa, od strony parku, który no
si imię Józefa Piłsudskiego. Przy wejściu 
ustawiono w celach dydaktycznych krąg 
kamienny (kromlech), stanowiący zara
zem atrakcyjną rzeźbę plenerową. 
W lipcu 2004 r. urządzono na Polu Mo
kotowskim obchody 80-lecia instytucji 
Lasów Państwowych, po których pozo
stał pamiątkowy kamień z inskrypcją.

Pole Mokotowskie jest dziś jednym 
z większych, ładniejszych i bardziej łu
bianych parków Warszawy. Znajduje 
się w klinie napowietrzającym miasto, 
obecnie zagrożonym zabudową.

Bożena Wierzbicka

Spotkanie z książką
DZIEDZICTWO KULTUROWE WARMII I MAZUR

Bogactwo dziedzictwa historycznego w kontekście rozwoju kulturowego i za
chowania tradycji w obecnych czasach - to tematy ciągle aktualne. Przypo
mina je książka Zachowane - ocalone? 0 krajobrazie kulturowym i sposobach 

jego kształtowania pod redakcją Iwony Liżewskiej i Wiktora Knercera (wyd. 
Wspólnota Kulturowa „Borussia", Olsztyn 2003). To kolejna pozycja z serii No
we życie pod starymi dachami (pierwsza książka z tego cyklu została omówio
na w „Spotkaniach z Zabytkami", nr 9, 2003). Jak czytamy we wstępie od wy
dawcy, prezentowany tom stanowi podsumowanie dwóch konferencji zorgani
zowanych w 2000 (w Sorkwitach) i 2002 r. (w Szczytnie) na temat 
krajobrazu kulturowego, możliwości jego kształtowania i ochrony 
na przykładzie regionu Warmii i Mazur.

Książka składa się z trzech części. Rozpoczynają ją rozważa
nia teoretyczne objęte wspólnym tytułem Historia-dziedzictwo- 
-zmiany. Tu zamieszczone zostały wiadomości o rozwoju histo
rycznym warmińskich i mazurskich wsi, przedstawiona architektu
ra dworska i wiejska, opisane siedziby szlacheckie. Ten historycz
ny aspekt stanowi wprowadzenie do kolejnej, najbardziej obszer
nej części książki, zatytułowanej Wspólczesność-projekty-realiza- 
cje. Opublikowano tu zbiór referatów dotyczących rozwiązań kon
kretnych problemów. Przedstawione zostały prawno-finansowe 

podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego, rola samorządu lokalnego w za
chowaniu środowiska kulturowego, funkcja architektury ludowej, zagadnienia 
degradacji krajobrazu miejskiego i kultury użytkowania przestrzeni. Opisano tu 
również przykłady konkretnych działań: adaptację pastorówki w Jerutkach, za
gospodarowanie wsi Swotowo, rewaloryzację założenia palacowo-parkowego 
w Galinach, założenie wioski w Kadzidtowie, rewitalizację domu wiejskiego 
w Biedowie. Ta część książki napawa optymizmem zbudowanym przykładami 
praktyki zainspirowanej teorią. Warto dodać, że wiele przedstawionych projek

tów zostało opracowanych i przeprowadzonych przez pojedyn
cze osoby, a niektóre wsparte działaniami grup społecznych.

Ostatni rozdział książki - Siedziby-losy-ludzie - to opowieści 
wojenne, wspomnienia i historie mieszkańców wsi, którzy prze
prowadzili się tu z wielkich miast (co stanowiło w ich życiu praw
dziwą rewolucję). Przezwyciężanie codziennych trudności, pro
blemy z asymilacją w nowym środowisku - wszystko to wyna
gradza im kontakt z naturą.

Starannie wydaną i ciekawie zilustrowaną publikację można za
mawiać w Stowarzyszeniu Wspólnota Kulturowa „Borussia” (10-106 
Olsztyn, ul. Wyzwolenia 27, tel. 0-89 523-72-93; tel./fax 0-89 534-00-26, 
e-mail: borussia@free.ngo.pl; borussia@rubikon.pl). (ek)
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Śląskie gible

S
zczyty domów wiejskich na Śląsku 
Opolskim (nazywane „giblami”) 
były bardzo ozdobne (zob. artykuł 
w „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 10, 

2004, s. 21). Poprzez naśladownictwo 
architektury pałacowej, kościelnej i ka
mienic mieszczańskich nawiązywały 
w swojej ornamentyce do gotyku, pro
wincjonalnych form baroku (widoczne 
wpływy czeskie), a później do wzorów 
neoklasycystycznych, secesyjnych. Wy
konane w tynku różnego rodzaju pila- 
stry, gzymsy, wnęki, attyki dodatkowo 
wzbogacane były plastycznie poprzez 
bogatą sztukaterię. Zdobnictwo szczy
tów (często stiukowe) miało ornamen- 

kłosy zboża, kiście winogron, rogi obfi
tości, girlandy), morem (figurki św. Ro
cha), chorobami i wszelkimi nieszczę
ściami (figurki Matki Boskiej, Madon
ny, anioły), przed złem (rozety, maszka
rony, gwiazdy). Dawna wieś śląska czę
sto była wielowyznaniowa; obok siebie 
znajdowały się kościoły ewangelickie 
i katolickie oraz bożnice żydowskie. 
Spotykane na szczytach domów ozdo
by być może określały przynależność 
wyznaniową mieszkańców. Katolicy 
najczęściej umieszczali na szczytach 
różnej wielkości (do 3 m) i kształtu 
krzyże („gible krzyżowe”). Często 
mniejszym krzyżom towarzyszyła wnę- 

okno zamienione jest na oszkloną ka
pliczkę z figurą, przeważnie Matki Bo
skiej), bądź na piętrze (też środkowe 
okno w formie oszklonej kapliczki). 
Czasami w samym szczycie parterowe
go domu występują trzy duże okna, 
wówczas środkowe stanowi wnękę na 
krucyfiks lub figurę Matki Boskiej, cza
sami kapliczki w szczytach domów na 
parterze były umieszczane we wnękach 
o wysokości drzwi i zamykanych 
drzwiami, podobnymi lub takimi samy
mi, jak drzwi wejściowe, ale z przeszklo
nymi płycinami. Kapliczki murowane 
z cegły również domurowywano 
z przodu szczytu domu, tworząc kom
pozycyjną całość.

Dość często w szczycie, pod kaleni
cą, pod wnęką z figurą umieszczano 
uformowaną w tynku wstęgę, meda
lion lub jakiś wielokąt z inicjałami fun

ty głównie nawiązujące do natury - an- 
tropomorficzne: anioły, aniołki, putta, 
główki kobiece wystające z medalio
nów, postacie kobiece, główki dziecię
ce, maszkarony, rzadziej gryfy; geome
tryczne: trójkąty, czworokąty, rozety, 
medaliony, meandry, romby, gwiazdy, 
koła, mandale o okrągłych lub współ- 
środkowych okręgach, krzyże, wstęgi, 
zegary słoneczne, motyw słońca; ro
ślinne: liście, girlandy kwiatowe i owo
cowe, kiście winogron, kłosy zbóż, 
drzewka życia, gałęzie, kwiaty, lilie, pa
procie, wieńce, rogi obfitości; zoomor- 
ficzne: łabędzie, rogi jelenie, lwy, orły.

Te wszystkie ozdoby na szczytach, 
na elewacji, przy drzwiach miały zna
czenie nie tylko estetyczne, ale głównie 
symboliczne. Były to przede wszystkim 
symbole płodności, dostatku oraz 
ochrony przed złem. Wiele z nich mia
ło charakter magiczny. Miały zabezpie
czać dom przed pożarem (krzyże, figur
ki świętych, np. św. Floriana), przed 
nieurodzajem, głodem (wznoszące się 

ka z kolebkowym sklepieniem, w której 
znajdowała się figura lub obrazek za 
szkłem z jakąś religijną postacią. Rza
dziej spotykane były dwa krzyże po obu 
stronach okna umieszczonego syme
trycznie pod kalenicą. Równie częstym 
motywem szczytu była występująca 
pod kalenicą wnęka o kształcie koli
stym, sklepionym półkoliście, trójkąt
nym lub prostokątnym, wewnątrz któ
rej znajdowała się figura albo obraz ja
kiejś religijnej postaci. Najczęściej była 
to postać Madonny, aniołów, Jezusa, 
św. Józefa z Dzieciątkiem (symbol do
mowego ogniska), św. Rocha, św. Flo
riana. W starszych budynkach czasami 
występowały trzy wnęki równej wiel
kości, w których np. w środkowej wnę
ce była figurka postaci Matki Boskiej, 
a po bokach figurki aniołów.

W rejonach południowych (nyskim, 
prudnickim) spotykane są w szczytach 
dużych piętrowych domów kapliczki 
wielkości dużego okna, umieszczone 
bądź na parterze (wówczas środkowe

1. Szczyt domu wybudowanego w 1827 r. 
w Dąbrówce Dolnej
2. Szczyt budynku mieszkalno-gospodarczego 
z około 1850 r. w Starym Lesie

datora i datą budowy. Data budowy 
domu i inicjały fundatora domu są dość 
częstą ozdobą szczytu. Występuje ona 
w kilku wariantach: data na górze, ini
cjały na dole lub odwrotnie, data rozbi
ta na dwie cyfry z przodu, w środku ini
cjały i dwie cyfry z tyłu albo inicjały są 
przedzielone całą datą. Występują one 
bądź bezpośrednio na tynku, bądź ujęte 
są w ramy, obwódki, koła itp. Inicjały 
z datą występują pod samą kalenicą, 
nad okienkiem, pod wnęką z figurą, 
między gzymsami w otoczeniu rozet, 
pod oknami wyższej kondygnacji itp.

Pod kalenicą umieszczane są rów
nież niereligijne symbole, np.: okrągła 
wnęka, okrągła wnęka z dekoracją 
słoneczną, półkolista wnęka, trójkąt
na wnęka (również z figurką Matki
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3. Szczyt budynku z drugiej połowy
XIX w. w Jankowicach Wielkich
4. Szczyt budynku z końca XIX w.
w Polskiej Nowej Wsi
5. Szczyt domu z 1913 r. w Żabińcu

(zdjęcia: Elżbieta Wijas-Grocholska)

Boskiej), 12-ramienna rozeta w for
mie słońca, drzewka życia, czasami 
w formie poroża jelenia, dekoracja ze 
szkliwionych płytek.

W starszych budynkach między 
dwoma gzymsami, często z dekoracyj
nym układem cegieł, spotykane są 
również inne dekoracje, np. rozety sze- 
ścio- lub ośmiopłatkowe, dwie rozety, 
a pośrodku drzewko życia, dwa trójli
ścia na półkolu skierowane w górę, ja- 
jowniki, mandale.

Ozdobny charakter miała też opra
wa otworów okiennych w formie ce
glanych nadokienników, podokienni- 
ków, całego obramienia otworów 
okiennych itp. Przy szczytach budyn
ków tynkowanych obramienia okien 
miały plastyczną oprawę wykonaną 
w tynku w formie obramień zakończo
nych ozdobnie nad oknem, pilastrów 
zakończonych trójkątnie lub w postaci 
pilastrów w kształcie kolumn greckich, 
których głowice podtrzymują tympa
non, tworzący formę nadokiennika; 
najczęściej oprawy te podkreślano do
datkowo innym kolorem użytej farby. 
Podokienniki wykonane z cegły mają 
też różne formy, czasami bardzo deko
racyjne poprzez schodkowany układ 
cegieł, tzw. zworniki.

W miejscowości Wrzoski zachował 
się dom, który na szczycie, nad gzymsem, 
ma wykonane w tynku trzy krzyże rów

noramienne (krzyże templariuszy). Powy
żej krzyży znajdują się dwa okna, a po
między nimi — wnęka na figurę anioła. 
Zarówno okna, jak i wnęka wykończone 
są oprawą w tynku na wzór krzyży rów
noramiennych. Taki kształt krzyża wystę
puje dość często na szczytach i jest to za
pewne oddziaływanie dawnego zakonu 
templariuszy w Oleśnicy Małej.

Wiele dawnych szczytów o bardzo 
ozdobnym charakterze przetrwało 
w Michałowie. W tej niegdyś bardzo 
bogatej wsi, zabudowanej piętrowymi 
domami, ustawionymi szczytami do 
drogi, występowały nad i pod oknami 
bogate stiukowe ozdoby w postaci ro
ślinnej (girlandy, winogrona, kwiaty, 
liście), zwierzęcej (głowy lwów, smo
ków, maszkarony), a także w formie 
głowy kobiecej, która umieszczana by
ła w szczytach w okrągłym medalio
nie, w obramieniu lub w dodatkowym 
szczycie facjaty nad wejściem do do
mu. Głów tych, dość często występu
jących na szczytach również w sąsied
nich wsiach, uchowało się zaledwie 
kilka, ponieważ zostały celowo utrą
cone lub same odpadły przy braku od
powiedniej konserwacji. Piękne, pię
trowe domy można spotkać także 
w Złotogłowicach i Jędrzychowie ko
ło Nysy, które wielkością i ozdobno- 
ścią przewyższają niejedną kamienicę 
w mieście.

Ozdobne szczyty miały też budynki 
gospodarcze, stojące szczytem do drogi, 
ale formy ich ozdób były mniej wyrafi
nowane - miały na ogół charakter 
ochronny. Najczęstszym motywem był 
krzyż z cegieł, będący jednocześnie for
mą wentylacji. W Smarchowicach Ma

łych na jednym z budynków gospodar
czych główną ozdobą szczytu była sze- 
ścioramienna gwiazda Dawida, umiesz
czona w utworzonym z cegieł kole 
o średnicy około 120 cm, z otynkowaną 
wewnątrz powierzchnią. Gwiazda we
wnątrz zawierała jakieś elementy pla
styczne, być może inicjały i datę budowy.

W szczytach domów budowanych 
na początku XX w. zanikają elementy 
magiczne i religijne na rzecz elemen
tów dekoracyjnych, nawiązujących do 
form kłasycystycznych. Są to przede 
wszystkim wypracowane w tynku ob
ramienia okien, trójkątne zwieńczenia, 
dekoracyjne opracowanie gzymsów, 
imitacje pilastrów lub dekoracyjne wy
kończenie węgłów domu oraz schod- 
kowane wykończenie przy wiatrowni- 
cy. W szczytach występują też imitacje 
okien - obramienia, ale bez otworów 
okiennych. Na niektórych szczytach 
widnieją emblematy mówiące o wyko
nywanym zawodzie właściciela: cieśli, 
murarza, stolarza.

Już przed pierwszą wojną świato
wą zaczęły zanikać zdobienia budyn
ków mieszkalnych. Zniknęły bogate 
ozdoby szczytów, jak gzymsowanie, 
boniowanie, naroża, pilastry, wnęki, 
a obramienia otworów okiennych sta
ły się uproszczone i pozbawione na
czółków. Wynikało to przede wszyst
kim z ograniczeń kosztów budowy 
domów. Powszechnym zjawiskiem 
stało się szpecenie szczytów poprzez 
wszelkiego rodzaju przyłącza przewo
dów energetycznych.

Obecnie podczas remontów elewa
cji domów wiejskich wiele ozdób zosta
ło zlikwidowanych jako stare i niemod
ne. Nie ma też mistrzów do ich reno
wacji. Moda na ocieplanie domów po
przez oklejanie styropianem powoduje 
pozbawianie ich wszelkich ozdób. Pod
czas remontów dachów zlikwidowano 
ozdobne dachy szwajcarskie, co widać 
po uciętych płatwiach, uległy zniszcze
niu przez czas ozdobne wiatrówki 
i pazdury. We wnękach pod kalenicą 
zamiast figurek świętych coraz częściej 
świeci pustką. Zapomniano dawnej 
symboliki ozdób. O ile krzyż i figura 
Matki Boskiej są powszechnie znane 
i jeszcze stosowane, o tyle np. symbol 
rozety jest zupełnie nieznany. Dawne 
szczyty znikają wraz z dawnymi doma
mi, bo nowe domy, na ogół o płaskich 
lub wielospadowych dachach, budowa
ne są już frontem do drogi.

Elżbieta Wijas-Grocholska
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Kościoły w Kałowie 
i Rossoszycy

W
 wieku XVIII na ziemiach
Rzeczypospolitej, mimo co
raz liczniej wznoszonych bu

dowli z kamienia czy cegły, drewno 
było nadal najczęściej stosowanym 
materiałem budowlanym. Nowy styl - 
barok - już w XVII w. znajdował wy
raz w obiektach murowanych, w na
stępnym stuleciu osiągnął apogeum 
również w drewnie. Szczególnie wy
raźnie jest to widoczne po 1750 r., 
kiedy polepszająca się sytuacja poli
tyczna i gospodarcza kraju umożliwiła 
intensywny rozwój architektury, od
budowę obiektów zniszczonych 
w czasie trwających od stu lat wojen, 
w tym także kościołów. Zniszczone 
kościoły drewniane z poprzednich 
stuleci często zastępowano więc no
wymi, w których formie mogłoby ob
jawić się znaczenie ich fundatora. 
W obecnych granicach Polski znaleźć 
można liczne przykłady takich funda
cji, w większości jednak są to obiekty 
bardzo proste i raczej bezstylowe, bo
wiem, mimo pewnego ożywienia go
spodarczego, przeciętny polski szlach
cic, żyjący w drugiej połowie XVIII 
w., nie mógł sobie pozwolić na wysta
wienie dużej i zaprojektowanej przez 
zawodowego architekta budowli. 
Przykłady kościołów drewnianych, 
w których manifestowałby się styl ba
rokowy, należą więc do rzadkości.

Z tego względu warto przyjrzeć się 
bliżej dwóm drewnianym, baroko
wym kościołom, znajdującym się 
w województwie łódzkim. Mowa tu 
o kościołach św. Wawrzyńca w Rosso
szycy (w połowie drogi pomiędzy 
Szadkiem a Wartą) oraz św. św. Miko
łaja biskupa i Stanisława biskupa 
w Kałowie (okolice Poddębic). Pierw
szy z nich wzniesiony został w 1783 r. 
z fundacji Maksymy z Szembeków 
Pstrokońskiej, wdowy po właścicielu

1.2. Kościół św. św. Mikołaja biskupa
i Stanisława biskupa w Kałowie (1)
i św. Wawrzyńca w Rossoszycy (2)

wsi. Świątynia w Kałowie powstała 
trzy lata później, również jako funda
cja szlachecka - kolatorów, braci Suli- 
mierskich. Obiekty te zbudowano na 
planie krzyża łacińskiego, którego ra
miona tworzą szeroki transept. Pod 
względem ukształtowania bryły oba 
kościoły są niemalże identyczne - 

układ krzyża urozmaicono obszerną 
kruchtą od frontu oraz zakrystią, 
umieszczoną wzdłuż prezbiterium, za 
lewym ramieniem transeptu (w Kało
wie poprzedzoną malutkim przed
sionkiem). Kościół z Kałowa posze
rzono jeszcze (być może w trakcie 
późniejszej rozbudowy) przez dosta- 
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wienie dwóch, bardzo niskich przybu
dówek, umieszczonych wzdłuż korpu
su. Zarówno w Kałowie, jak i w Ros
soszycy trójnawowy korpus oddzielo
no szerokim transeptem od prezbite
rium, które jest tej samej szerokości, 
co nawa główna i nakrywa je wspólne 
z nią pozorne sklepienie kolebkowe.

Detal architektoniczny i zdobniczy 
obu brył jest bardzo bogaty i choć zdo
bienie strony zewnętrznej raczej je od 
siebie odróżnia, to wnętrza tych ko
ściołów zostały ukształtowane według 
identycznego schematu. Zarówno 
w Kałowie, jak i w Rossoszycy okna 
ujęto obramieniami, które wieńczy 
półkolisty luk nadwieszony. Co więcej 
- otwory umieszczono dokładnie 
w tych samych miejscach bryły. 
W Rossoszycy pojawiają się tylko do
datkowe okna w ścianach zamykają
cych ramiona transeptu oraz jedno 
małe, zwieńczone odcinkowo okienko 
w szczycie zachodnim, powyżej kruch- 
ty. Ponadto falisty wykrój wszystkich 
otworów drzwiowych jest w obu ko
ściołach taki sam. I w jednym, i w dru
gim wypadku ramiona transeptu oraz 
kruchtę wieńczą wolutowe szczyty, 
choć o zróżnicowanej formie. W Ros
soszycy szczyty podzielono gzymsami 
na trzy części; na poziomie drugiego 
umieszczono sterczyny, a całość zwień
czono krzyżem. Każdy szczyt oszalo
wany jest w bardzo interesujący spo
sób, gdyż listwy zakończono jak gdyby 
małymi głowicami, dodatkowo połą
czonymi między sobą arkadkami. 
Szczyt zachodni różni się od bocznych 
zarówno bogatszym kształtem ster- 
czyn, jak i głowicami listew o formie 
kielichów. Kompozycja fasady obu ko
ściołów jest identyczna - dwa syme
trycznie umieszczone okna na chór 
rozdziela krucyfiks na osi nad porta
lem. W kościele z Kałowa portal jest 
szczególnie ozdobny z zastosowaniem 
takich elementów architektonicznych, 
jak pilastry, zwieńczenie za pomocą 
gierowanego belkowania, płomieniste 
wazy czy motyw liścia akantu na osi. 
Falisty wykrój drzwi zaznaczono profi
lowaną listwą. Niemalże identyczne, 
choć nieco skromniejsze są portale 
bocznych przybudówek. Szczytowi fa
sady również nadano bardzo bogatą 
formę. Centralnie umieszczony obraz 
(pierwotnie św. Mikołaja, obecnie 
przemalowany) ujmują dwa kompozy

towe pilastry, o niezwykle starannie 
opracowanych kapitelach. Podobnie 
jak inne elementy detalu (np. wspo
mniany już liść akantu), tak i te głowi
ce musiały być wykonane przez znako
mitego snycerza. Boczne szczyty kon
sekwentnie powtarzają wolutowy mo
tyw, jaki wieńczy szczyt fasady.

Wnętrza obu kościołów różnią się 
zaledwie kilkoma szczegółami. Oba 
korpusy podzielone są na trzy nawy za 
pomocą dwóch par identycznych słu
pów, połączonych arkadami o łukach 
obniżonych. Natomiast łuki półkoliste 
łączą słupy ze ścianami, ponad wąziut
kimi nawami bocznymi. Podział na na
wy związany jest z wprowadzeniem 
pozornego sklepienia kolebkowego 
ponad nawą główną i prezbiterium; 
tam, gdzie w prezbiterium kolebka 
wspiera się na zrębie ścian, w korpusie 
musi być podtrzymywana przez pozio
mą belkę i rząd słupów. Trójnawowość 
wynika więc w tych kościołach nie tyle 
z chęci „dorównania” obiektom monu
mentalnym, co ze względów konstruk
cyjnych. Boczne nawy i ramiona tran
septu przekryto stropami założonymi 
na jednym poziomie. Układ ten jest 
w Rossoszycy bardzo konsekwentnie 
kontynuowany na ścianach transeptu 
oraz zwęgłowaniach, gdyż tam, gdzie 
ze ścianą styka się arkada, umieszczono 
pilastry o identycznej, jak słupy w na
wie, formie. W Kałowie w miejscach 
tych znajdują się jedynie niedekorowa- 
ne lizeny. Belkę i ścianę tęczową obu 
brył ukształtowano niemalże identycz
nie. Belka, u dołu w formie łuku odcin
kowego, górą jest faliście wykrojona, 
a wykrój ten kontynuuje ściana tęczy, 
dekorowana motywem lambrekino
wym z frędzlami. W Rossoszycy rów
nież ścianę oddzielającą nawę główną 
od chóru zdobi identyczny motyw, 
a podobny (bez frędzli) - dolną część 
balustrady chóru. W obu kościołach 
chór muzyczny znajduje się nad kruch- 
tą wejściową, w związku z czym jedy
nie jego falista balustrada została nad
wieszona nad nawą. Jej kształt jest 
identyczny z tym, jaki zastosowano 
w wykrojach otworów drzwiowych 
(tożsamych wewnątrz i na zewnątrz). 
Tam jednak, gdzie w Rossoszycy 
umieszczono deskę wycinaną lambre- 
kinowo, a od dołu pozostawiono od
kryte belki podtrzymujące balustradę, 
w Kałowie zabudowano tę część prostą 

ścianką. Również otworu ponad chó
rem nie dekoruje tu lambrekin, lecz 
prostsza, zębato wycinana deska. Co 
ciekawe, podobieństwo obu kościołów 
polega także na tym, że ściany ich kor
pusów spięte są stalowymi ścięgami, na 
poziomie gzymsu pod sklepieniem. 
Scięgi te nie mogły powstać wraz 
z pierwotną bryłą, umieszczono je za
pewne pod koniec XIX lub w XX w. 
dla zabezpieczenia odchylających się 
od pionu ścian. Zadziwia więc umoco
wanie ich prawie dokładnie w tych sa
mych miejscach korpusu.

Niestety, brak dokładnych informa
cji o remontach i przebudowach brył 
obu kościołów. Z dostępnych danych 
wynika tylko, że w Kałowie przepro
wadzono rozbudowę w 1912 r., lecz 
trudno dociec, na czym te prace 
polegały. Być może dodano wtedy 
boczne przybudówki, które sprawiają 
wrażenie wciśniętych pod okna nawy 
i nałożonych na lisice wzmacniające 
ściany. Chociaż zdaje się temu przeczyć 
forma portali bocznych, pochodzących 
najpewniej z tego samego czasu, co ob
ramienie wejścia głównego, to istnieje 
jednak możliwość, że portale te pier
wotnie zdobiły wejścia boczne do naw 
(które w Rossoszycy nie są aż tak zdob
ne), a w czasie rozbudowy przeniesio
no je na nowe otwory w przybudów
kach. Czy było to możliwe technicznie 
i na czym w rzeczywistości polegała 
rozbudowa świątyni w Kałowie, będzie 
można stwierdzić dopiero po dokład
nych badaniach zabytku.

Jak widać z powyższego omówie
nia, zastosowane w kościołach w Ros
soszycy i Kałowie rozwiązania formal
ne są niezwykle do siebie zbliżone, 
często nawet identyczne. Najprawdo
podobniej obiekty te zostały wzniesio
ne przez jeden fachowy warsztat cie
sielski, według zbliżonego projektu, 
zmodyfikowanego na życzenie szla
checkiego fundatora, co nie byłoby 
wyjątkiem, gdyż w XVIII w. na całym 
obszarze Rzeczypospolitej funkcjono
wało wiele wędrownych grup cieśli 
czy majstrów realizujących zlecenia na 
różnych terenach. Na obecnym etapie 
badań nie udało się odnaleźć żadnych 
dokumentów poświadczających tę te
zę, co być może zmieni przyszła anali
za źródeł archiwalnych. Powyższy 
wniosek zdaje się jednakże potwier
dzać niemalże ten sam czas budowy
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3. Wnętrze 
kościoła w Katowie, 
widok od strony 
prezbiterium
4.5. Belka tęczowa 
w kościele
w Rossoszycy (4)
i w Kałowie (5)

(zdjęcia: Karolina 
Kochanowska)

w kościele znajduje się chór o falistym 
parapecie!). Nie przeprowadzono do 
tej pory badań i wyczerpujących prac 
inwentaryzacyjnych, trudno więc for
mułować pewniejsze wnioski dotyczą
ce datowania poszczególnych elemen
tów bryty czy detalu oraz wzajemnych 
zależności artystycznych pomiędzy ko
ściołami. Dlatego też wszystkie wysu
nięte tu hipotezy mogą mieć jedynie 
charakter przypuszczający. Kościoły 
w Kałowie i Rossoszycy nie tylko nie 
doczekały się badań czy opracowań 
w literaturze, nie przeprowadzono 
w nich w ostatnim czasie również pod
stawowych prac konserwatorskich. Ta 
uwaga dotyczy przede wszystkim 
pierwszego wspomnianego zabytku,

obu obiektów oraz analiza formy i de
talu architektonicznego.

Oba kościoły charakteryzują się nie 
tylko bogatą i ciekawą formą, wyróż
niającą je na tle większości tradycyj
nych świątyń drewnianych tego czasu, 
lecz również dużą jednością stylistycz
ną oraz wysokim poziomem wykona
nia detalu architektonicznego i zdob
niczego. W wypadku Kałowa konse
kwencja ta ujawnia się także w zacho
wanym do dziś zespole kościoła 
i dzwonnicy. Dzwonnica, o obszernej 
dolnej części oraz górnej - węższej, 
zwieńczonej namiotowym daszkiem, 
charakteryzuje się tymi samymi forma
mi gzymsu, obramień drzwiowych 
i okiennych, co sam kościół. Pierwot
na dzwonnica z Rossoszycy nie zacho
wała się, a że brak o niej danych, nie 
można stwierdzić, czy i tu istniał tak 
jednorodny zespół obiektów. Omó

wione powyżej kościoły bez wahania 
należy określić jako barokowe, o czym 
świadczy zarówno ich rozbudowana, 
trójnawowa bryła z transeptem (co 
wśród kościołów drewnianych należa
ło raczej do rzadkości), przekrycie po
zornym sklepieniem kolebkowym oraz 
ciekawy i dobrze wykonany detal. Wy- 
daje się, że projekt, według którego je 
zrealizowano, oparty został na ogól
nym typie kościoła barokowego, i że 
nie jest to naśladowanie konkretnego 
wzorca - obiektu murowanego - jak 
to często w XVIII w. bywało.

Niestety, kościoły z Kałowa i Ros
soszycy, jedne z ciekawszych osiemna
stowiecznych świątyń Polski Środko
wej, mają niezwykle skromną doku
mentację konserwatorską, w porów
naniu z innymi obiektami tego terenu 
(np. o wnętrzu świątyni z Kałowa 
można się z niej dowiedzieć jedynie, że 

gdyż świątynię w Rossoszycy wyre
montowano w 1991 r., natomiast ko
ściół w Kałowie restaurowano ostatni 
raz w 1971 r., czyli prawie ćwierć wie
ku temu (!). W międzyczasie, zapewne 
bez konsultacji z wojewódzkim kon
serwatorem zabytków, pomalowano 
bryłę z zewnątrz i od środka farbą 
olejną, która teraz odpada płatami ód 
desek szalowania, jak również zamie
niono pierwotny osiemnastowieczny 
obraz na desce z fasady na nowy, ma
lowany na płótnie. Nieremontowana 
od lat więźba dachowa kościoła grozi 
zawaleniem się niektórych jej elemen
tów. W takim stanie jest wiele pol
skich świątyń drewnianych i należy 
mieć tylko nadzieję, że najbliższe lata 
przyniosą chociażby częściową popra
wę tego stanu.

Karolina Kochanowska
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Prusie (pow. lubaczowski). Dawna drewniana cerkiew grecko
katolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny wzniesiona 
w 1899 r., obecnie filialny kościół rzymskokatolicki, udostępnia
ny także do nabożeństw greckokatolickich. Świątynia zwieńczo
na koputą, wspartą na ośmiobocznym bębnie. Wewnątrz znajdu
je się ikonostas (częściowo rozmontowany, ikony umieszczone 
są w innych częściach świątyni). Zachowała się interesująca po
lichromia, przedstawiająca m.in. Sąd Ostateczny. Cerkiew zosta
ła niedawno odnowiona. Obok jest drewniana dzwonnica z koń
ca XIX w. o konstrukcji stupowo-ramowej. Cerkiew w Prusiu, po
dobnie jak w Hrebennem, to kolejny przykład pozytywny: troska 
o potrzeby wiernych obydwu obrządków idzie w parze z dbało
ścią o zachowanie pierwotnego wyglądu świątyni, która udo
stępniana jest również do zwiedzania turystom, (fot. 1 i 2)

Radruż (pow. lubaczowski). Znajdują się 
tu dwie drewniane cerkwie. Starsza, nie
czynna już greckokatolicka cerkiew 
obronna św. Paraskewii została wzniesio
na w 1583 r. To jeden z najstarszych obiek
tów architektury drewnianej na Roztoczu. 
Jest budowlą trójdzielną typu bojkowskie- 
go o konstrukcji zrębowej, zbudowaną 
bez użycia metalowych gwoździ. Otaczają 
ją obszerne soboty. Wewnątrz zachowały 
się fragmenty polichromii z drugiej potowy 
XVII w. (fot. 3 i 4)
Obok znajduje się drewniana dzwonnica 
z przełomu XVI i XVII w. Całość otoczona 
jest kamiennym ogrodzeniem z siedemna
stowieczną bramą. Ten jeden z najcenniej
szych na Roztoczu zespół cerkiewny jest 
obecnie obiektem muzealnym (pod opie
ką Muzeum w Lubaczowie), udostępnio
nym do zwiedzania.
W pobliżu znajdują się dwa cmentarze 
z licznymi nagrobkami bruśnieńskimi.
Druga cerkiew, św. Mikołaja Cudotwórcy, 
została wzniesiona w 1931 r. jako kaplica. 
Ta niewielka świątynia służy mieszkańcom 
wsi jako kościół rzymskokatolicki, (fot. 5)
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■ Stary Dzików (pow. luba- 
czowski). Opuszczona i zruj
nowana neobizantyjska cer
kiew greckokatolicka św. Dy
mitra z 1904 r. Jedna z najbar
dziej okazałych murowanych 
cerkwi na terenie Roztocza, 
malowniczo ukryta wśród sta
rych drzew, zwieńczona im
ponującą kopulą. Obok znaj
duje się równie okazała mu
rowana dzwonnica z trzema 
(obecnie już tylko dwiema) 
kopuikami. W pobliżu baro
kowy kościół katolicki, sku
piający wiernych zubożałego, 
wyludnionego miasteczka, 
położonego na uboczu głów
nych szlaków komunikacyj
nych. Stary Dzików może po
szczycić się wieloma relikta
mi dawnej świetności, ich los 
jest chyba jednak przesądzo
ny. (fot. 7 i 8)

■ Siedliska (pow. tomaszowski). Mu
rowana cerkiew greckokatolicka, 
wzniesiona w 1902 r., od 1947 r. ko
ściół rzymskokatolicki, w latach dzie
więćdziesiątych służyła jako punkt ka
techetyczny. Obecnie nie jest użytko
wana i popada w ruinę. Wewnątrz 
znajdują się pozostałości ikonostasu 
z przełomu XVII i XVIII w. z dawniej
szej, drewnianej cerkwi. W pobliżu - 
drewniana dwukondygnacyjna dzwon
nica z końca XVIII w., odnowiona 
w 1993 r. staraniem Społecznej Komi
sji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cer
kiewnej. (fot. 6)

■ Ułazów (pow. lubaczowski). Dawna 
drewniana cerkiew greckokatolicka św. 
Dymitra, wzniesiona w 1848 r., zamienio
na na kościół rzymskokatolicki, częścio
wo zniszczona w 1986 r. przez pożar i od
budowana.
Tuż obok cerkwi stoi nowy budynek mu
rowanego kościoła, zasłaniający ją od 
strony drogi i uniemożliwiający dojazd. 
W razie kolejnego podpalenia straż po
żarna nie zdoła już tam dotrzeć. To jesz
cze nie jest ruina! (fot. 9)

Maria Kaniewska
(zdjęcia: Mana Kaniewska)
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Z kryminalnej kroniki

Zamach na króla Gustawa III

N
ocą, 16 marca 1792 r„ na balu ma
skowym w gmachu Opery w Sztok
holmie dokonano śmiertelnego za
machu na króla Szwecji, Gustawa III (1746- 

-1792), siostrzeńca Fryderyka II pruskiego. 
Zabójcą okazał się zaciekły fanatyk, Jacob 
Johan Anckarstroem (1762-1792), 
byty paź na dworze królewskim i kapi
tan gwardii królewskiej, należący do 
sprzysiężenia szlacheckiego i działa
jący w porozumieniu z arystokracją 
i generalicją szwedzką (spiskowcami 
byli m.in. Ribbing, Horn, Ehrensvard, 
Bjelke, Pechlin i Liljehorn). Ciągnięto 
losy - wypadlo na Anckarstroema.

Sytuacja w Szwecji niejako doj
rzewała do zamachu. Gustaw III 
stworzył w Sztokholmie dwór, będący 
wierną kopią Wersalu. Gromadząc 
wokół siebie większość szlachty, 
podporządkował ją surowej dyscypli
nie ceremoniału dworskiego i wyeli
minował zupełnie jej wpływ na polity
kę kraju. Historycy są zgodni, że 
pierwszy okres panowania monarchy 
charakteryzował się pozytywnymi re
formami (np. wymiaru sprawiedliwo
ści i życia gospodarczego), ale po
garszająca się sytuacja finansowa 
w latach następnych (wynikająca 
przede wszystkim z rozrzutności 
dworu) doprowadziła w końcu lat 
osiemdziesiątych XVIII w. do wzrostu 
opozycji, właśnie wśród szlachty. 
Wielką pasją - żeby nie powiedzieć 
namiętnością - Gustawa III byt teatr, 
w którym działał on jednocześnie ja
ko autor sztuk, aktor, reżyser i mece
nas. Mimo tych niewątpliwie postę
powych poglądów, we własnym 
świecie, stworzonym przez władcę, 
coraz bardziej niebezpiecznie zacie
rały się granice między politycznymi 
realiami i teatralną grą pozorów.

Kreując swój wyidealizowany obraz 
i naśladując wzory szwedzkiej historii i fran
cuskiej romantyki rycerskiej, król lubił - na 
wydawanych przyjęciach i balach - wystę
pować w strojach teatralnych bądź histo
rycznych. Oczywiście, nie mógł też opuścić 
kolejnego balu maskowego w Operze. Byt 
tłok, zamachowcy bez trudu obstąpili mo
narchę. Na umówiony znak Anckar
stroem z pistoletu strzelił do króla. Ten, tra
fiony w plecy, osunął się w ramiona towa
rzyszącego mu barona d’Essena, krzycząc: 
„zostałem raniony przez wielką czarną ma
skę!" (w rzeczywistości zabójca nie byt wy
sokiego wzrostu, ale takim wydawał się 
w oczach ofiary). Podobno zaraz po strzale 
monarcha zerwał ową czarną maskę z twa
rzy zamachowca. Warto w tym miejscu do

dać, że zarówno broń i maska zabójcy, jak 
i strój Gustawa III, są do dziś przechowywa
ne w Muzeum Nordyckim w Sztokholmie.

Anckarstroem, ujęty już następnego 
dnia nad ranem (sprawdzono wszystkie 
czarne domina, uczestniczące w balu), od 

razu przyznał się do zabójstwa, nie wydał 
jednak nikogo. Skazano go na publiczną 
trzydniową chłostę, odjęcie prawej ręki, 
ścięcie i ćwiartowanie. Szczątki zama
chowca, rozpięte na czterech kotach i pa
lu (głowa), pozostawiono na miejscu każni 
co najmniej pięć tygodni. Podobno cha
dzało tam oglądać je wytworne szwedzkie 
towarzystwo. Król męczył się dłużej, zmart 
dopiero 29 marca 1792 r. Inni spiskowcy 
popełnili samobójstwo, zostali zamknięci 
w twierdzy lub wygnani z kraju.

Jednym z naocznych świadków zama
chu byt Polak, Jerzy Michał Potocki (1753- 
-ok. 1801), brat Ignacego i Stanisława 

Kostki, od kwietnia 1789 r. poseł nadzwy
czajny i minister pełnomocny w Sztokhol
mie. Jako dyplomata wykazał się nie
zręcznością, nieporadnością i naiwno
ścią, lecz nie przeszkodziło mu to w napi
saniu książki - swoistego pamiętnika, 

w którym na tle historii Szwecji od 
śmierci Karola XII przedstawił szcze
gółowo dzieje spisku i przebieg za
bójstwa Gustawa III. Dzieło, zatytuło
wane Histoire de I'assassinat de Gu
stave III, roi de Suede, par un officier 
polonais, temoin oculaire, wydane 
w Paryżu pięciokrotnie (w latach 
1796-1797), zostało zaopatrzone 
w rycinę przed kartą tytułową. 
Sztych (miedzioryt punktowany 
z akwafortą), sygnowany przez Je- 
ana-Florenta Defraine’a (1754-?), 
wyobraża portret króla w popiersiu, 
zdjęty z rzeźby autorstwa Johanna 
Tobiasa Sergella (1740-1814). znaj
dującej się w Sztokholmie, zaś niżej 
- na froncie cokołu - widnieje scena 
zabójstwa w formie horyzontalnej 
kompozycji. Towarzyszą jej złowro
gie akcenty: głowa Meduzy z rozpef- 
zającymi się wężami, pistolet i nóż; 
u dołu artysta umieścił maty wizeru
nek zabójcy w profilu. Z sygnatury 
Dessine et Grave par Defraine 
d’apres le buste du Professeur Ser- 
gell wynika, że rytownik sztychował 
według własnego rysunku, choć na
leży wątpić, aby rysunek ten - w wy
padku sceny zamachu - miał jakie
kolwiek związki ze szkicem sporzą
dzonym ad vivum. Kto i kiedy mógł ją 
uwiecznić podczas owej tragicznej 
nocy? Zapewne Defraine zrekonstru
ował wydarzenie na podstawie opi
sów (choćby Potockiego), ale tylko 
we własnej wyobraźni. Wystarczyło jej 
wszakże na tyle, by w pełni zadowolić 

trzech paryskich wydawców Histoire de 
I'assassinat - Forgeta, Desenne'a i Mareta.

Na zakończenie wypada wspomnieć, 
że nocna tragedia w Operze posłużyła za 
libretto do oper Franęois Aubera (Gustave 
III ou Le bal masqe, premiera w Paryżu 
w 1833 r.) i Saverio Mercadante (II Reg- 
gente, premiera w Turynie w 1843 r.) - dzieł 
całkowicie dziś zapomnianych, przyćmio
nych znacznie słynniejszym od nich Balem 
maskowym Giuseppe Verdiego (Un balio 
in maschera, premiera światowa w Rzymie 
w 1859 r„ premiera polska w Warszawie 
w 1865 r.), którego pierwotny tytuł - Ze
msta w dominie - wydaje się lepiej obja
śniać treść tego utworu.

Hanna Widacka

(grafika w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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Prace konserwatorskie
w zespole pocysterskim w Krzeszowie

W
 dniach 25-29 lipca 2004 r. 
w Krzeszowie przebywał 
prof. Wilfried Lippe, konser
wator zabytków Górnej Austrii, które

mu UNESCO powierzyło ocenę wnio
sku ministra kultury o wpisanie na Li
stę Światowego Dziedzictwa Kultural
nego krzeszowskiego opactwa cyster
sów oraz kaplic drogi krzyżowej. Z tej 
okazji warto przypomnieć pięćdziesię
cioletnie zmagania służby konserwa
torskiej o ocalenie tego dziedzictwa 
kulturowego, ważnego nie tylko dla 
Dolnego Śląska, ale całego świata.

Zespół klasztorny w Krzeszowie 
tworzą: kościoły św. Józefa i Wniebo
wzięcia NMP, Dom Gościnny, zabu
dowania gospodarcze oraz obiekty 
w okolicy - dawne gospody, pawilon 
na wodzie w Betlejem, kaplica na Gó
rze św. Anny, Kalwaria, pręgierz, 
krzyże pokutne oraz przydrożne ka
plice. Powojenne prace konserwator
skie w tym zespole rozpoczęto już 
w 1955 r. Początkowo miały one na 
celu tylko powstrzymanie procesu 
niszczenia. Największe szkody w za
bytkowej substancji kościoła Wniebo
wzięcia NMP spowodował nieszczel
ny dach. Prace dekarskie przy wymia
nie pokrycia w górnej części mansar
dowego dachu kościoła rozpoczęto 
w 1969 r.; prowadził je Wrocławski 
Oddział PP PKZ. Prace te zostały jed
nak wykonane niefachowo i przyczy
niły się do powstania jeszcze więk
szych zniszczeń. Wobec bezskutecz
ności prowadzonych robót w 1969 r. 
ówczesny konserwator polecił pokryć 
dach blachą miedzianą, ale ostatecz
nie konsekwentne prace dekarskie 
rozpoczęto w 1977 r. W międzyczasie 
w podziemiach kościoła i mauzoleum 
pojawiła się woda, sięgająca w okresie 
wiosennym do wysokości 1 m powy
żej posadzki. Na skutek występują
cych przecieków stwierdzono znacz
ne uszkodzenia tynków i malowideł 
w pachach sklepień kościoła klasztor
nego. Na malowidłach ściennych 
w obydwu kościołach pojawił się sza- 

robiały nalot, który w późniejszych 
badaniach określano jako bakterie 
Actinomycetes.

Wobec złego stanu zachowania 
całego zespołu w 1978 r. wojewódz
ki konserwator zabytków w Jeleniej 
Górze zlecił PP PKZ-Wrocław opra
cowanie szczegółowego programu 
i harmonogramu robót konserwator
skich. W przygotowanym studium 
zaproponowano koordynację działań 
konserwatorskich w celu szybszego 
zabezpieczenia wszystkich obiektów 
przed postępującymi procesami de
strukcyjnymi, co z kolei miało stwo
rzyć warunki dla konserwacji dzieł 
malarskich i innych zabytków. Zało
żono również kompleksową realiza
cję robót i optymalne wykorzystanie 
użytych środków technicznych. To 
ambitne opracowanie, pomimo fi
nansowych kłopotów, jest realizowa
ne do chwili obecnej.

Z uwagi na dużą liczbę prowa
dzonych w ciągu lat prac konserwa
torskich, wymienimy tu jedynie naj
ważniejsze, prowadzone ostatnio 
w obydwu kościołach, Mauzoleum 
Piastów Śląskich oraz w kilku innych 
obiektach.

Ołtarz główny w kościele Wnie
bowzięcia NMP w przeszłości pod
dawany był kilkakrotnie zabiegom 
renowacyjnym, w czasie których 
przemalowywano rzeźby, marmory- 
zacje i partie złocone. Olbrzymi ob
raz Petera Brandla pokryty był war
stwami oślepłego werniksu, który 
wraz z brudem powodował nieczy
telność malowidła. W czasie konser
wacji przeprowadzonej w latach 
1995-1997 usunięto wszelkie wtórne 
nawarstwienia. Wzmocniono kon
strukcję ołtarza, uzupełniono ubytki 
i zrekonstruowano ogromną liczbę 
brakujących elementów palców, 
kwiatów, liści, rozetek. Prace konser
watorskie przy polichromiach autor
stwa Jerzego Wilhelma Neunhertza 
z lat 1732-1734 są konsekwentnie 
prowadzone dopiero od 1991 r., kie-

1. Zespól pocysterski w Krzeszowie

dy zlecono badania, mające na celu 
ustalenie przyczyn zniszczeń poli
chromii, sposobów im przeciwdziała
nia oraz programu i metod konser
wacji. Występujące w kościele zjawi
ska wilgoci kondensacyjnej, niska 
średnia temperatur oraz wysoka 
względna wilgotność powietrza 
stworzyły warunki sprzyjające roz
wojowi symbiotycznych kolonii grzy
bów i bakterii. Prowadzone badania 
pozwoliły na opracowanie autorskie
go programu działania konserwator
skiego, którego skuteczność spraw
dzana jest corocznymi analizami ob
szarów poddanych konserwacji. 
Punktowanie i rekonstrukcja znisz
czonych fragmentów malowidła (de
koracja ornamentalna) wykonywane 
są na podstawie materiałów ikono
graficznych z berlińskiego archiwum, 
co pozwala na odtworzenie pierwot
nego efektu estetycznego polichro
mii. W chwili obecnej są zgodnie 
z planem kontynuowane prace przy 
bardzo mocno zniszczonej polichro
mii na sklepieniach transeptu połu
dniowego.

Michał Willmann, najwybitniejszy 
malarz epoki baroku na Śląsku, wyko
nał w latach 1693-1696 cykl pięćdzie
sięciu fresków zdobiących ściany
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i sklepienia kościoła św. Józefa w Krze
szowie. Z biegiem lat polichromie ule
gały zniszczeniom, powodowanym 
głównie wysoką wilgotnością wnętrza, 
sprzyjającą rozwojowi organizmów 
heterotroficznych. Obecnie trwające 
prace konserwatorskie rozpoczęto 
w 1992 r. od opracowania autorskiego 
programu badań chemicznych i mi
krobiologicznych. Opracowano pro
gram dezynfekcji powierzchni przy za
stosowaniu środków chemii szpitalnej, 
jako najskuteczniej zwalczających in
wazję bakterii, grzybów i pleśni, a nie
szkodliwych dla ludzi.

Rzadko kiedy możliwe jest tak 
dokładne zbadanie i przygotowanie 
obiektu do konserwacji, jak to miało 
miejsce w wypadku Mauzoleum Pia

stów Śląskich. W ramach międzyna
rodowego projektu „Enviart”, finan
sowanego przez Unię Europejską 
z udziałem naukowców z Hamburga, 
Wiednia, Brukseli oraz Polskiej Aka
demii Umiejętności, dogłębnie zba
dany został wystrój ze sztucznego 
marmuru i określone mechanizmy je
go destrukcji. Dzięki monitoringowi 
klimatu wnętrza ustalone zostały 
również przyczyny zniszczeń i ukaza
ne możliwości ich wyeliminowania. 
Badania pozwoliły na odtworzenie 
pierwotnej technologii sztucznego 
marmuru i opracowanie komplekso
wego programu konserwacji.

Prace, rozpoczęte w 1996 r. od 
absydy południowo-wschodniej, obej
mują wszystkie elementy bogatego 

wystroju wnętrza. Ich efektem jest 
nie tylko zapewnienie bezpieczeń
stwa materii zabytku, usunięcie 
znacznych ubytków, ale także ukaza
nie pierwotnego wyglądu malowideł 
dzięki usunięciu zniekształcających je 
przemalowań.

Letni pawilon opata - to drew
niana budowla wzniesiona w drugiej 
połowie XVII w. na środku niewiel
kiego zbiornika wodnego. Wnętrze 
pawilonu w całości pokrywają ilu- 
zjonistyczne malowidła, oparte na 
motywach architektonicznych ze 
scenami Starego Testamentu. Malo
widła, związane być może z warszta
tem M. Willmanna, wykonane są 
bezpośrednio na modrzewiowym 
deskowaniu ścian, a w części na płót
nie naklejonym na drewno. Nieko
rzystne usytuowanie (las, zmienny 
poziom wody) i brak bieżących re
montów sprawiły, że na początku lat 
siedemdziesiątych XX w. pawilon 
był na granicy ruiny. W ramach kon
serwacji przeprowadzonej w latach 
1976-1991 wymienione zostały 
uszkodzone elementy konstrukcji 
i pokrycia oraz zrekonstruowany po
most. Malowidła ze stropu (płótna 
uszkodzone w wyniku zmian objęto
ściowych drewna) przeniesiono na 
podłoża kompozytowe i zamonto
wano w pierwotnym miejscu. Malo
widła na ścianach zakonserwowane 
zostały in situ-, drewniane podłoże 
poddano impregnacji, z lica usunięto 
przemalowania, a liczne ubytki zo
stały uzupełnione.
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2.3. Kościół Wniebowzięcia NMP (2) 
i oitarz gfówny w tym kościele (3) 
4.5. Fragment polichromii 
w kaplicy św. Benedykta 
w kościele Wniebowzięcia NMP, 
ze sceną przedstawiającą króla 
Salomona przygotowującego tron 
dla Betseby; stan przed 
konserwacją (4) i po konserwacji (5) 
6.7. Kościół św. Józefa (6) i ołtarz 
„Powątpiewanie św. Józefa” 
w trakcie konserwacji (7)

(zdjęcia: 1-3, 6 - Archiwum 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków, Delegatura 
w Jeleniej Górze; 
4,5- Piotr Lelek, 

7 - Anna Hermanowicz)

W 2000-2001 r. przeprowadzono 
konserwację malowideł ściennych 
oraz ołtarza w kaplicy św. Marii Mag
daleny, a także wystroju klatki scho
dowej prowadzącej do krypty i kapli
cy św. Marii Magdaleny, usytuowanej 
od strony Mauzoleum Piastów Ślą
skich. W czasie konserwacji malowi
deł klatki schodowej pozostawiono 
część uzupełnień pochodzących z cza
sów ostatniej konserwacji (1876 r.), 
powyżej głównego gzymsu. Usunięto 
jedynie warstwy przysłaniające orygi
nał. Przeprowadzono także konserwa
cję drzwi prowadzących do kaplicy.

Dom Gościnny, zwany też Do
mem Opata, do 1998 r. był zabezpie
czony tylko w górnej części, ponie
waż w latach 1979-1982 odbudowa
no więźbę i pokryto go blachą mie
dzianą. W latach 1999-2002 legnicka 
Kuria Biskupia zleciła pełną odbudo
wę wraz z adaptacją na pokoje go
ścinne i sale służące dla różnych spo
tkań, a także częściowo na muzeum 
zbiorów pochodzących z Krzeszowa. 
Przeprowadzono konserwację ka
miennych elementów detalu architek
tonicznego, położono nowe tynki na 
elewacji oraz wykonano kompletną 
stolarkę okien i drzwi. Wszystkie de
tale architektoniczne poddano kon
serwacji, przywracając im pierwotną 
czytelność formy i odporność tworzy
wa, oraz nadano im naturalny kolor 
żółtego piaskowca. Trzony tynkowa
nych pilastrów i belkowanie pomalo
wano w kolorze różu, zgodnie z wy
nikami badań stratygraficznych.

Plan prac konserwatorskich na 
2004 r. w kościele św. Józefa przewi
dywał dokończenie konserwacji este
tycznej polichromii na ścianach i skle

pieniu w kaplicach bocznych „Poszu
kiwanie Jezusa w świątyni” i „Powrót 
Józefa z Egiptu” oraz dokończenie 
konserwacji technicznej i wykonanie 
całości konserwacji estetycznej fre
sków w kaplicach bocznych „Uciecz
ka do Egiptu” i „Obrzezanie Jezusa”, 
wykonanie konserwacji technicznej 
przy polichromiach w kaplicach 
„Anioł przynosi Józefowi dobrą no
winę”, „Narodziny Chrystusa”, „Po
kłon pasterzy”, „Ofiarowanie w świą
tyni” oraz wykonanie konserwacji 
czterech antepediów (obrazy olejne 
na płótnie) M. Willmanna, pochodzą
cych z ołtarzy naw bocznych.

W kościele Wniebowzięcia NMP 
w 2004 r. planowano zakończenie 
konserwacji polichromii na sklepie
niu w transepcie południowym, 
w tym gurtu z dekoracją kasetonową 

przylegającą od strony południowej 
oraz malowideł na południowej ścia
nie transeptu, przedstawiających św. 
św. Bernarda i Benedykta.

W najbliższych latach zarówno 
prace konserwatorskie, jak i budow
lane powinny być kontynuowane. 
Dotyczy to wszystkich obiektów, 
a także przylegającego do kościołów 
i klasztoru terenu. Planowane jest 
ułożenie nowych brukowanych dojść 
do kościołów w miejscu zerwanych 
nawierzchni asfaltowych, rewalory
zacja ogrodów klasztornych, dokoń
czenie wymiany instalacji elektrycz
nej w kościele Wniebowzięcia NMP 
oraz naprawienie uszkodzonej pod
łogi, empory oraz posadzki, a następ
nie generalny remont budynku klasz
tornego. W tym celu opracowany zo
stał na zlecenie legnickiej Kurii Bi
skupiej kompleksowy projekt „Re
waloryzacja zespołu opactwa wraz 
z otoczeniem w Krzeszowie”. Har
monogram rzeczowo-finansowy pro
jektu obejmuje lata 2004-2006.

Cały zespół klasztorny, jak i tere
ny do niego bezpośrednio przylegają
ce muszą być objęte regułami wyni
kającymi z programu konserwator
skiego zawartego w nowym studium 
do planu szczegółowego zagospoda
rowania Krzeszowa. W przyszłości 
powinny zostać wyeliminowane 
wszelkiego rodzaju pawilony, szpecą
ce budynki gospodarcze, przybudów
ki, nieestetycznie urządzone komórki 
i szopy. Należy również zahamować 
żywiołowy rozwój budownictwa 
mieszkaniowego na nowo tworzo
nych działkach budowlanych. Dla za
pewnienia pełnej kontroli konserwa
torskiej planuje się w najbliższym 
czasie rozpocząć działania, zmierza
jące do objęcia dużego obszaru krajo
brazowego wpisem do rejestru jako 
park kulturowy.

Na zakończenie wypada stwier
dzić, że w wyniku wieloletnich dzia
łań służb konserwatorskich, pomocy 
państwowego mecenatu, a ostatnio 
także legnickiej Kurii Biskupiej oraz 
Parafii w Krzeszowie - zagrożone de
wastacją i zniszczeniem obiekty krze- 
szowskiego zespołu klasztornego 
przetrwały i prezentują się z roku na 
rok coraz lepiej.

Wojciech Kapałczyński
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Muzeum w Szreniawie

W
 ubiegłym roku minęło 40 lat od 
chwili powstania Muzeum Na
rodowego Rolnictwa i Przemysłu Rol
no-Spożywczego w Szreniawie. Jest to 

jedyne tej rangi muzeum rolnictwa 
w Polsce i jedno z największych i nie
licznych w Europie. W latach 1964- 
-1998 podlegało Muzeum Minister
stwu Rolnictwa, a od 1999 r. jego or
ganizatorem jest Sejmik Samorządowy 
Województwa Wielkopolskiego.

Muzeum Narodowe Rolnictwa 
w Szreniawie w swojej działalności na
wiązuje do blisko 130-letniej tradycji 
polskiego muzealnictwa rolniczego. Jest 
kontynuatorem i niejako spadkobiercą 
powstałego w 1875 r. w Warszawie Mu
zeum Przemysłu i Rolnictwa, którego 
zbiory uległy niemalże całkowitemu 
zniszczeniu w 1939 r. Położone w są
siedztwie Wielkopolskiego Parku Naro
dowego oraz na tzw. turystycznej Trasie 
Kórnickiej stanowi niewątpliwie atrak

cję kulturalną, turystyczną i rekreacyjną 
dla mieszkańców Poznania, Wielkopol
ski oraz całego kraju.

Ogólny obszar, którym dysponuje 
Muzeum w Szreniawie, wynosi nieco 
ponad 20 ha. Stanowi go pole, park 
podworski i podwórze folwarczne. Na 
terenie muzealnym znajdują się pocho
dzące z XIX w. zabytkowe budynki go
spodarcze i pałac majątku należącego 
w latach 1852-1919 do pierwszych wła
ścicieli - niemieckiej rodziny Bierbau- 
mów, a następnie w latach 1920-1939 
do polskiej rodziny Glabiszów. Od 
2002 r. pod zarządem Muzeum znajdu
je się położona na terenie Wielkopol
skiego Parku Narodowego neogotycka 
wieża widokowa - mauzoleum Bier- 
baumów, z której roztacza się przepięk
ny widok na okolicę w promieniu kil
kudziesięciu kilometrów.

Przez czterdzieści lat działalności 
Muzeum zgromadziło ponad 20 tysię

cy obiektów muze
alnych dokumen
tujących dorobek 
kilku pokoleń 
mieszkańców wsi 
polskiej w zakresie 
kultury materialnej 
i duchowej. Posia
da również bogate 
zbiory biblioteczne 
liczące ponad 34 
tysiące woluminów 
książkowych i inte
resujące zbiory ar
chiwalne. Zbiory 
muzealne dotyczą 
takich dziedzin, 
jak: technika, etno
grafia, historia, 
sztuka i przyroda. 
Sklasyfikowane są 
one w następują
cych grupach rze
czowych: kultura 
techniczna rolnic
twa, chów i ho
dowla zwierząt 
(wraz z weteryna
rią i lecznictwem 
zwierząt), bartnic
two i pszczelar
stwo, hodowla ro

'“VX"' . _.

pełnych 
zatracili

„Zamki Pomorza, Warmii i 
Mazur” zachwycają pięknem 
i lustracji. Mistrzowskie akwa
rele L— 
malowane z umiłowaniem te
matu. pokazują urodę starych 
budowli w różnych porach 
roku i podkreślają ich wspól
ną cechę: idealne wtopie
nie w otaczający krajobraz. 
Oszczędne w słowach teksty 
Grzegorza Rybińskiego in
formują o historii i dopełniają 
nastroju. Album jest wspa
niałym darem wydawnictwa 
Tower Press dla miłośników 
zamków i tych Czytelników, 
którzy w czasach 
„zgiełku i furii” nie 
wrażliwości 
na piękno.

Andrzej Januszajtis

Tower Press Sp. z o.o. 
Leszczyńskich 9 (
80-464 Gdańsk 
uvww.towerpress.com.pl 
tel. (058) 349-80-44 

Zbigniewa Szczepanka,!

ślin i ogrodnictwo, chmielarstwo i wi- 
kliniarstwo, transport i komunikacja, 
przetwórstwo i przemysł rolno-spo
żywczy, rzemiosło wiejskie, łowiectwo 
i rybactwo śródlądowe, etnografia 
(sprzęt domowy, wyposażenie miesz
kań, stroje ludowe, sztuka ludowa), hi
storia (sztandary, numizmatyka, meda
lierstwo, sfragistyka, archiwalia, plaka
ty, afisze), sztuka (malarstwo, grafika, 
rzeźba, tkanina artystyczna), ikonogra
fia (fotografie, pocztówki, filmy).

Szczególnie interesujące są narzę
dzia rolnicze pochodzące z kolekcji 
prof. Stefana Biedrzyckiego. Kolekcja 
liczy ponad 50 obiektów muzealnych 
stanowiących fragment zbiorów działa
jącego w latach 1875-1939 Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Są 
to m.in. dziewiętnastowieczne radła, 
sochy, pługi oraz drobne rolnicze narzę
dzia drewniane (widły, łopaty, itp.). 
W grupie zbiorów technicznych na 
szczególną uwagę zasługuje największa 
w kraju kolekcja siedmiu lokomobil pa
rowych. Najstarsza jest mała lokomobi- 
la angielska Robey & Company z 1895 
r., najmłodsza zaś wielka lokomobila sa
mobieżna Kemna - Breslau z 1927 r. Są 
wśród nich także lokomobile wyprodu
kowane przez zakłady Hipolita Cegiel
skiego. Nie mniej interesująca jest ko
lekcja ciągników używanych w rolnic
twie na ziemiach polskich, wyproduko
wanych przez firmy: Lanz, Deutz, Zetor, 
Ursus i Fordson. W zbiorach etnogra
ficznych ważne miejsce zajmuje kolek
cja drewnianej rzeźby ludowej przedsta
wiającej sceny rodzajowe z życia co
dziennego mieszkańców wsi oraz boga
ta kolekcja ceramiki ludowej reprezen
tująca niemalże wszystkie ośrodki cera
miczne w Polsce. W zbiorach artystycz- 
no-historycznych na uwagę zasługują 
m.in.: sztandary różnych stowarzyszeń 
i organizacji rolniczych, insygnia wła
dzy (wójtów, sołtysów i ławników), tzw. 
znaki rozliczeniowe za pracę w rolnic
twie oraz medale związane tematycznie 
z wsią i rolnictwem. W zbiorach malar
stwa znajdują się m.in. prace: Aleksan
dra Orłowskiego, Wojciecha Gersona, 
Leona Wyczółkowskiego, Józefa Cheł
mońskiego, Jana Stanisławskiego, Julia
na Fałata, Zofii Stryjeńskiej, Włodzi-
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

1. Maszyny parowe na ekspozycji Muzeum
w Szreniawie
2. Ul w Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu

(fot. 1 - Barbara Leśniarek)

mierzą Wodzinowskiego i Zbigniewa 
Pronaszki.

Zbiory biblioteczne liczą około 20 
tysięcy tytułów; najcenniejszy jest 
zbiór starodruków liczący kilkadzie
siąt woluminów, wśród których kilka 
pochodzi z XVI i XVII w. oraz ponad 
50 z XVIII stulecia.

W latach I 981-1998 nastąpił roz
wój organizacyjny placówki i powsta
ły cztery oddziały terenowe: Muzeum 
Młynarstwa i Wodnych Urządzeń 
Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu, Mu
zeum Środowiska Przyrodniczego 
i Łowiectwa Wielkopolskiego, Mu
zeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa 
w Nowym Tomyślu, Skansen i Mu
zeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszar
da Kosteckiego w Swarzędzu.

W 2002 r. Muzeum przejęło przeka
zane przez Fundację „Ocalić od zapo
mnienia” zbiory Muzeum Gospodarki 
Mięsnej w Sielinku.

Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie realizuje swoje zadania 
statutowe i ustawowe stosując różno
rodne formy działalności. Jednym z za
dań jest upowszechnianie zbiorów jak 
najszerszej liczbie widzów muzealnych. 
Formami pracy upowszechnieniowej są 
wystawy, lekcje muzealne, plenery, 
warsztaty oraz imprezy rekreacyjno- 
-edukacyjne. Do cieszących się dużym 
zainteresowaniem imprez plenerowych, 
organizowanych od kilku lat, należą 
m.in.: „Jarmark Wielkanocny”, „Festyn 
Zielonoświątkowy”, „Wesela wiejskie” 
i „Retro Show”. Ideą organizowanych

imprez plenerowych jest interaktywne 
udostępnianie i poznawanie zbiorów. 
Za realizowanie ciekawych form pracy 
edukacyjnej i upowszechnieniowej Mu
zeum otrzymało wyróżnienie Ministra 
Kultury w ogólnopolskim konkursie 
Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 
2002”, główną nagrodę „Izabella 
2002” oraz II nagrodę „Izabella 
2003”, przyznaną przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego w ra
mach konkursu organizowanego przez 
Stowarzyszenie Związek Muzeów Pol
skich Oddział Wielkopolski.

Organizowanie imprez rekreacyj- 
no-edukacyjnych przyczynia się do 
osiągnięcia bardzo ważnego celu. 
Uczestnicy imprez mają okazję posze
rzenia swojej wiedzy z zakresu historii 
wsi i polskiego rolnictwa. Podobną 
funkcję spełniają imprezy edukacyjne 
organizowane dla dzieci i młodzieży 

szkolnej z okazji świąt Bożego Naro
dzenia i Wielkanocy. Są to „Pokazy 
zdobienia pisanek” i „Zwyczaje i ob
rzędy bożonarodzeniowe”. Ich celem 
jest zapoznanie młodego pokolenia 
z tradycją i obrzędowością świąteczną.

Muzeum również prezentuje swoje 
zbiory organizując wystawy tematycz
ne w ramach Międzynarodowych Tar
gów Rolniczych „Polagra Farm” i Mię
dzynarodowego Salonu Turystycznego 
„Tour Salon” w Poznaniu.

W 2002 r. Muzeum podjęło ho
dowlę zachowawczych ras zwierząt go
spodarskich. W chwili obecnej na tere
nie byłego folwarku są hodowane: ko
niki polskie, owce wrzosówki, kozy al
pejskie, świnie złotnickie pstre, woły 
rasy simentalskiej, kury (czubatki pol
skie i zielononóżki) oraz króliki.

W ramach prowadzonych prac ba
dawczych Muzeum inwentaryzuje od 
1986 r. na terenie całego kraju za
bytkowe obiekty budownictwa rezy- 
dencjalno-folwarcznego i przemysłu 
rolno-spożywczego. Plonem prowa
dzonych prac w tym zakresie są m.in. 
sukcesywnie wydawane od 1994 r. 
w ramach serii „Majątki wielkopol
skie” katalogi, dotyczące poszczegól
nych powiatów Wielkopolski.

Program Rozwoju Muzeum Naro
dowego Rolnictwa i Przemyślu Rolno- 
-Spożywczego w Szreniawie na najbliż
sze lata zakłada funkcjonalne połącze
nie „starego” Muzeum z folwarkiem 
i polem. Zasadą tego połączenia po
winno być wykorzystanie posiadanych 
obiektów i terenu dla realizacji ustawo
wych i statutowych zadań Muzeum 
(magazynowanie, zabezpieczanie, eks
ponowanie, upowszechnianie zbio
rów). Realizacja programu stanowi nie
wątpliwie wielką szansę dla dalszego 
rozwoju Muzeum w Szreniawie. Po
winna przyczynić się też do zachowa
nia krajobrazu kulturowego związa
nego z wielkoobszarowymi gospodar
stwami rolnymi charakterystycznymi 
dla regionu Wielkopolski.

Program rozwoju Muzeum przewi
duje również przystosowanie placów
ki dla osób niepełnosprawnych, prze
prowadzenie remontu i modernizacji 
magazynów zbiorów, uatrakcyjnienie 
ekspozycji muzealnych oraz wdroże
nie kompleksowego planu ochrony 
zbiorów i majątku muzealnego.

Wojciech Szczepkowski
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Tarczyńscy i ich zbiory 
starożytności

S
iedząc początki muzealnictwa 
w Polsce, nie sposób pominąć syl
wetki Władysława Paulina Tarczyń
skiego (1845-1918), twórcy i założycie

la Muzeum Starożytności i Pamiątek Hi
storycznych w Łowiczu. Osoba Tarczyń
skiego i dzieło jego życia - muzeum 
w Łowiczu - to zagadnienia już wielo
krotnie opisywane w literaturze przed
miotu. Mniej znane są natomiast sylwet
ki ojca i brata Władysława Tarczyńskie
go, również zasługujących na miano 
dziewiętnastowiecznych „starożytni- 
ków”. Informacje na temat obu tych 
osób pochodzą z pozostającej w zbio
rach rodzinnych Genealogii z dodaniem 
wiadomości o członkach polskiego, kato
lickiego rodu Tarczyńskich tudzież spo
krewnionych z nim najbliżej rodzin, spi
sywanej przez Hipolita Bogumiła Tar
czyńskiego od 1877 r. i kontynuowanej 
przez Władysława Tarczyńskiego i jego 
następców od 1893 r.

Kazimierz Jan Tarczyński, syn Kac
pra (1771-1833) i Franciszki z Mar
kowskich, urodził się 1 marca 1802 r. 
w Wieleninie koło Uniejowa. Był wiel
kim znawcą i miłośnikiem muzyki. 
W 1827 r. założył w Łęczycy wytwórnię 
fortepianów. W 1838 r. przeniósł fabry
kę do Płocka, a po jej zlikwidowaniu 
zajmował się zawodowo tylko korektą 
i strojeniem fortepianów. Kazimierz 
Tarczyński przejawiał też wielkie zami
łowanie do historii. W ciągu lat zgroma
dził cenny zbiór numizmatów (ponad 
1300 sztuk). Podczas swych podróży 
spisywał stare inskrypcje z kościołów 
i innych gmachów, zbierał materiały do 
historii dzwonów z terenu diecezji płoc
kiej - napisy, rysunki, odciski medali 
i monet osadzonych w dzwonach - z za
miarem wydania dzieła O kampanologii 
czyli dzwonoznawstwie. Zbiory Kazi
mierza Tarczyńskiego niestety uległy 
rozproszeniu. Trudna sytuacja material
na zmusiła go do sprzedaży w 1871 r. 
kolekcji numizmatów. Zmarł 23 wrze
śnia 1873 r. w Łowiczu podczas epide
mii cholery. Zebrane przez niego mate
riały do epigrafiki polskiej i historii 
dzwonów nie doczekały się ostateczne
go opracowania. Przekazane Akademii 
Umiejętności w Krakowie posłużyły do 
wygłoszenia w 1880 r. referatu przez ks. 
Ignacego Polkowskiego. W ciągu na
stępnych lat nie udało się spadkobier
com Kazimierza uzyskać bliższych in

formacji o dalszym losie zgromadzo
nych przez niego materiałów.

Kontynuatorem starożytniczych pasji 
Kazimierza był jego syn z pierwszego 
małżeństwa (z Marianną z Grodzickich), 
Franciszek Tarczyński. Urodził się 19 
września 1833 r. w Łęczycy. Po ukończe
niu Gimnazjum Filologicznego w Płocku 
pobierał nauki w zakresie malarstwa 
w Częstochowie, a następnie w Szkole 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Obrazy je
go pędzla zdobiły kilka kościołów wiej
skich w okolicy Płocka (m.in. Sikórz, 
Łęg, Słupia) - nie wszystkie zachowały 
się do dzisiaj. W czasie powstania stycz
niowego był naczelnikiem I Okręgu 
w Płocku, za co został aresztowany i wię
ziony kolejno w Płocku, Modlinie, Cyta
deli Warszawskiej i ostatecznie spędził 
cztery lata na zsyłce na Syberii. Po po
wrocie do Płocka podjął pracę nauczy
ciela rysunku i kaligrafii w tamtejszych 
szkołach. Dając upust swym zaintereso
waniom i kontynuując rodzinne tradycje, 
gromadził Franciszek pamiątki przeszło
ści: numizmaty, rękopisy, stare doku
menty z pieczęciami, starodruki, auto
grafy. Wiele czasu spędzał w okolicach 
Płocka na „wyszukiwaniu i rozkopywa
niu dawnych cmentarzysk”. Udało mu się 
zebrać pokaźną liczbę eksponatów doty
czących ziemi płockiej, a jego odkrycia 
były tematem publikacji m.in. w „Świa
towidzie” i w ówczesnej prasie (m.in. 
w „Korespondencie Płockim”). Jak bar
dzo różnorodne były to zbiory, może za
świadczyć notatka w „Kurierze Codzien
nym” z 1. IX. 1898 r. informująca o ma
jącej się odbyć wystawie archeologicznej 
w Łomży: „Dzięki inicjatywie redakcji 
«Ech Płockich i Łomżyńskich» znany 
zbieracz starożytności prof. Fr. Tarczyński 
w Płocku ofiarował na wystawę łomżyń
ską część swoich zbiorów. Pomiędzy ofia
rowanymi okazami znajdują się niektóre 
bardzo cenne, jak: czternaście tablic z wy
kopaliskami z gub. Płockiej, urny z Rost- 
kowa, Setropia i Orszymowic, cenna kapa 
po b. biskupie płockim Duninie-Wolskim, 
pałka kościelna z w. XVI, fartuszek i godła 
wolnomularskie, ładownica z czasów 
konfederacji Barskiej, wiele dokumentów 
z własnoręcznymi podpisami królów i w. 
in. Będąc bezdzietnym, zapisał
w 1880 r. wszystkie swe zbiory Akademii 
Umiejętności w Krakowie. Potem jednak 
zapis cofnął, zrażony zaprzepaszczeniem 
zbioru swego ojca. Przyjaciele Franciszka 

Tarczyńskiego, ówczesny redaktor 
„Światowida”, przyrodnik i archeolog 
Erazm Majewski oraz redaktor „Zorzy”, 
Maksymilian Malinowski, czynili stara
nia o utworzenie muzeum miejskiego 
w Warszawie dla pomieszczenia zbiorów, 
które jednak udaremnione zostały trud
nościami za strony władz. Wysuwane też 
były propozycje ulokowania ich na Jasnej 
Górze. Ostatecznie, w 1899 r. dokonał 
Franciszek notarialnej sprzedaży zbiorów 
(oprócz numizmatów) prefektowi szkół 
płockich ks. Tomaszowi Kowalewskiemu 
w celu ich zabezpieczenia od grabieży 
przez rząd rosyjski. W akcie zastrzeżono, 
że po śmierci Franciszka zbiory mają być 
tymczasowo umieszczone w kapitularzu 
katedry płockiej, a w razie utworzenia 
muzeum w Warszawie lub w Płocku, 
tamże przeniesione. Ostatnie wykopali
ska prowadził Franciszek Tarczyński jesz-

1. Kazimierz Tarczyński, zdjęcie z 1865 r.
2. Franciszek Tarczyński, zdjęcie z 1863 r.
3. Władysław Tarczyński, zdjęcie z 1902 r.

(zdjęcia z archiwum rodzinnego autorki)

cze na kilka dni przed śmiercią. „W r. 
1900, doczekawszy się upragnionych wa
kacji wyruszył z Płocka w celu poszuki
wań. Jakoż już d. 29 czerwca rozkopywał 
kurhan w Romatowie pod Sierpcem, ma
jątku Jsp. Zglinieckich. W pobliżu znajdo
wał się cmentarz wiejski, w położeniu tak 
malowniczym, że Fr. [anciszek] spoglądał 
nań z przyjemnością i wyraził życzenie, że 
tam miłoby było spoczywać. Tegoż dnia 
wieczorem, zdrów i wesół, bawił się z go
śćmi pp. Zgl. [inieckich], gdy nagle, udając 
się na noc do swego pokoju poczuł, że mu 
się robi niedobrze. Gdy zaniepokojona p. 
Zgl. [iniecka] chciała coś radzić, Fr. [anci
szek] oświadczył, że nadchodzi jego ko- 
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nieć, przeprosił za niepokój, jaki śmiercią 
swoją sprowadzi na ich dom gościnny 
i poleciwszy się Panu Bogu za kwadrans 
ducha oddal. Pochowany na cmentarzu, 
którym się parę dni przedtem zachwycał, 
w parafii Kurowo” (Genealogia...).

Spis inwentarza zbiorów i opieczęto
wanie przedmiotów, dokonane po śmier
ci Franciszka Tarczyńskiego przez jego 
bratanka Władysława Kazimierza Tar
czyńskiego i siostrzeńca Gabriela Frasun- 
kiewicza w obecności świadków, objęły 
ponad 5 tysięcy eksponatów. Wszystko 
przeniesiono do prywatnego mieszkania 
ks. Tomasza Kowalewskiego, który nie
prawnie zatrzymał również numizmaty. 
Ostatecznie zbiory znalazły się w Mu
zeum Diecezjalnym w Płocku, jednak 
brak fachowej opieki spowodował ich 
częściowe zniszczenie i rozproszenie. 
Próby ich ratowania przez następne po

angażowany w tworzenie wielu instytucji 
i towarzystw w Łowiczu, m.in. Ochotni
czej Straży Ogniowej. Z okazji 35-lecia 
swego pobytu w tym mieście wydał książ
kę Łowicz. Wiadomości historyczne z do
daniem innych szczegółów (Łowicz 1899), 
a na łamach ówczesnej prasy publikował 
wypowiedzi na temat potrzeby szanowa
nia pamiątek przeszłości. Jako zbieracz 
i kolekcjoner wykazywał ogromną pasję 
i zaangażowanie. Podstawą jego zbiorów 
były pamiątki rodzinne po przodkach 
oraz uzyskane od ojca i rodzeństwa. Ich 
liczba stale zwiększała się dzięki darom od 
mieszkańców Łowicza i właścicieli dwo
rów, z którymi utrzymywał szerokie kon
takty jako korektor fortepianów i wielki 
społecznik. Przykład pomysłowości w po
zyskiwaniu eksponatów obrazuje wysto
sowana 25 kwietnia 1905 r. odezwa do 
obywateli miasta Łowicza:

kolenie Tarczyńskich uniemożliwił wy
buch pierwszej wojny światowej. Do 
obecnych czasów zachowała się tylko 
część kolekcji Franciszka w płockim mu
zeum.

Kolejny przedstawiciel rodu, młodszy 
brat Franciszka, Władysław Paulin Tar
czyński urodził się 22 czerwca 1845 r. 
w Płocku z drugiego małżeństwa Kazimie
rza Tarczyńskiego z Agnieszką z Wachul- 
skich. Wzrastał w duchu umiłowania dla 
pamiątek przeszłości i patriotycznych tra
dycji. W 1862 r. przeniósł się do Łowicza. 
Początkowo wraz z ojcem, potem samo
dzielnie podjął pracę korektora fortepia
nów. Otworzył też zakład najmu i kupna 
tych instrumentów. Wkrótce dał się po
znać jako gorliwy działacz społeczny. 
W 1879 r. wraz z żoną Wandą z Karpowi
czów założył bezpłatną wypożyczalnię 
książek, głównie dla młodzieży rzemieśl
niczej i miejscowych włościan. Był też za

„Co kto ma, niech składa - przeróżne pa
miątki
Czy w dobrym są stanie, czy chociaż już 
szczątki
Dawnych zabytków; a jako stare rzeczy 
Twoje, z czcią się zachowa i zabezpieczy”■

Odtąd najważniejsze stało się dla 
Władysława Tarczyńskiego dążenie do 
ochrony swych powiększających się 
zbiorów i zachowania ich dla przy
szłych pokoleń. W 1905 r. zarząd 
Ochotniczej Straży Ogniowej odstąpił 
jedno pomieszczenie, w którym uloko
wana została kolekcja i udostępniona 
zwiedzającym. Uroczyste otwarcie Mu
zeum Starożytności i Pamiątek Histo
rycznych nastąpiło 21 kwietnia 1907 r. 
Jeszcze w tym samym roku zbiory 
przeniesiono do większego lokalu 
w gmachu Towarzystwa Wzajemnego 
Kredytu w Łowiczu, gdzie były ekspo
nowane do wybuchu pierwszej wojny 

światowej. Kolekcję podzielono na kil
ka działów: prehistoryczny, zbiór pie
częci, zabytki dawnego przemysłu 
i handlu, obrazy olejne, rzeźby, meda
le, sztychy, monety, wyroby ze złota, 
srebra i kości słoniowej, polskie pa
miątki wojskowe, kolekcja pasów słuc- 
kich oraz autografy słynnych postaci.

Władysław Tarczyński nie ustawał 
w staraniach o zakupienie lub wystawie
nie budynku na potrzeby muzeum, ape
lując do najzamożniejszych ziemian 
o wsparcie finansowe tej inicjatywy. 
Próby te udaremnił wybuch wojny. Mu
zeum wówczas zamknięto. Zbiory czę
ściowo zostały zrabowane przez Niem
ców, resztę zabezpieczono. W 1915 r. 
Tarczyński został aresztowany za wystą
pienia polityczne i osadzony jako za
kładnik w obozie jenieckim w Celle pod 
Hanowerem. Po powrocie z niewoli 
w październiku 1916 r. zajął się pracami 
przy inwentaryzacji zbiorów i nie usta
wał w staraniach nad zapewnieniem sta
łych pomieszczeń dla muzeum. 13 
czerwca 1918 r. sporządził akt darowi
zny, na mocy którego przekazał swe 
zbiory Łowiczowi, a odpowiedzialnymi 
za ich zabezpieczenie ustanowił syna 
Mariana i córkę Jadwigę wraz z jej mę
żem Emilem Balcerem. Decyzję o kup
nie domu na potrzeby muzeum podjęła 
Rada Miejska we wrześniu 1918 r. 
Część kwoty na ten cel przeznaczyli po
nownie ziemianie z powiatów kutnow
skiego i gostynińskiego. Władysław Tar
czyński, doczekawszy realizacji wyzna
czonego w swym życiu celu, zmarł 
6 października 1918 r. i pochowany zo
stał w Łowiczu.

W dalszej historii łowickiego mu
zeum prześledzić można jeszcze wiele 
istotnych wydarzeń - remont budynku, 
organizacja nowego wyposażenia, po
nowne uroczyste otwarcie w 1927 r. 
pod nazwą Muzeum Miejskiego im. 
Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu, 
trudności finansowe i organizacyjne, 
zamknięcie w 1937 r. Po drugiej wojnie 
światowej państwo przejęło zbiory mu
zeum, a w 1947 r. prof. Stanisław Lo
rentz wydał decyzję o odbudowie i re
konstrukcji gmachu pomisjonarskiego 
w Łowiczu z przeznaczeniem na mu
zeum. Pierwszą ekspozycję muzealną 
otwarto w 1952 r. w jednym ze skrzy
deł odbudowywanego gmachu. Do 
1995 r. Muzeum w Łowiczu funkcjono
wało jako Oddział Muzeum Narodo
wego w Warszawie, a w 1996 r. nastą
piło usamodzielnienie instytucji 
w strukturze organizacyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego w Skierniewicach. 
Obecnie - po reformie administracyjnej 
- Muzeum w Łowiczu jest w gestii Sej
miku Powiatowego.

Maria Smoleń
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Spotkanie z książką

MIASTA HISTORYCZNE ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ POLSKI

Odbudowa miast historycznych jest zapewne naj
ważniejszym dokonaniem polskiego konserwa
torstwa. Wojny światowe i ich następstwa sprawiły, 

że większość minionego stulecia nasi konserwatorzy 
zmagali się z tym problemem. Najpierw Kalisz i Kazi
mierz Dolny, potem Warszawa i Gdańsk staty się 
symbolami działań podjętych w dziesiątkach zespo
łów staromiejskich. I chociaż odbudowano tylko nie
wielki procent zniszczonej substancji, byt to proces 
bardzo kosztowny, długotrwały i bezprecedensowy 
w ochronie dziedzictwa, proces szeroko dyskutowa
ny w Polsce i za granicą, bo przecież odbudowa za
bytków była (i jest) sprzeczna z doktryną konserwa
torską. Jednak wyjątkowość tego zjawiska została 
doceniona - odbudowana Starówka w Warszawie 
została wpisana w 1980 r. na Listę Światowego Dzie
dzictwa Kulturalnego UNESCO, a odbudowa miast 
historycznych stała się w świecie symbolem polskie
go konserwatorstwa.

Rzecz jasna, tak ważne działania były wielokrotnie 
opisywane, szczególnie w okresie PRL. Jednak wtedy 
nie wszystko można było napisać. Poza tym odbudo
wa jeszcze się nie zakończyła. W co 
najmniej kilkudziesięciu miastach hi
storycznych zachodniej i północnej 
Polski pozostały niezabudowane te
reny po wojennych i późniejszych 
zniszczeniach. Od ponad dekady 
trwa kolejna faza odbudowy i zabu
dowy tych historycznych przestrzeni; 
dokumentowanie i analiza tych dzia
łań jest nie tylko utrwalaniem doko
nań, ale i dyskusją o wciąż aktual
nych problemach. Dlatego tak waż
na dla naszego konserwatorstwa jest 
tematyka podjęta przez Marię Lu- 
bocką-Hoffman w pracy Miasta hi
storyczne zachodnie/ i północnej Pol
ski. Zniszczenia i programy odbudo
wy (Wojewódzki Urząd Ochrony Za
bytków - Delegatura w Elblągu, Ofi
cyna Wydawnicza Excalibur w Byd
goszczy, 2004).

Książka ta nie jest tylko opisem zniszczeń, proble
mów konserwatorskich oraz efektów odbudowy. Inten
cje autorki - jak sama deklaruje - były szersze. Przede 
wszystkim przedstawia (w dwóch pierwszych rozdzia
łach) szerokie tło uwarunkowań, które określiły formę 
i realizację odbudowy. Z jednej strony pokazuje, że fron
towe zniszczenia b\dy zaledwie początkiem długiego 
procesu destrukcji, który trwał jeszcze wiele lat po woj
nie, z drugiej strony dowodzi, że odbudowa historycznej 
zabudowy - z pozoru działanie tylko techniczne, to pro
ces zdeterminowany przez zmieniające się warunki 
ustrojowe, gospodarcze i społeczne. W rozdziale trze
cim i czwartym autorka omawia problemy stricte konser
watorskie. Dokonuje charakterystyki działań podjętych 
w stosunku do zabytków architektury oraz problemów 
związanych z odbudową miast - jako zabytków urbani
styki. Piąty rozdział jest próbą syntezy, w której cały 
okres powojennej odbudowy został rozdzielony na eta
py, o wspólnej charakterystyce z punktu widzenia kon
serwatorskiego i uwarunkowań zewnętrznych.

Ważną cechą omawianej książki jest aktualna 
perspektywa dokonywanego opisu. Autorka wykona
ła ogromną pracę, lustrując współcześnie blisko 300 
ośrodków historycznych na Ziemiach Odzyskanych. 
Dzięki temu powstał obraz bliższy statystycznej praw
dzie. To duża wartość, bo przecież najbardziej spek

takularne odbudowy byty już wielokrotnie opisane, 
tym bardziej że - jak pokazuje zbiór 200 umieszczo
nych w pracy fotografii - te znane przykłady odbudo
wanych miast nie tworzą prawdziwego obrazu. Foto
grafie dowodzą, że bardzo Wiele historycznych ob
szarów zapełniono blokową zabudową, bez jakich
kolwiek nawiązań do historycznej architektury czy 
urbanistyki. Wiele zastrzeżeń budzą też najnowsze 
realizacje. Gdy zebrano je w jednej publikacji, nie 
sposób dostrzec, jakie zasady konserwatorskie rzą
dzą tymi projektami. To ważna, choć smutna prawda, 
którą dokumentuje ta praca.

Oczywiście zbiór fotografii rejestrujących zabu
dowę miast historycznych - to tylko element praco
wicie zebranej w książce faktografii. Autorka dotarła 
do wielu pozycji bibliograficznych, danych staty
stycznych, dokumentów oraz dokumentacji konser
watorskich. Szczególnie cenne są te ostatnie, pozo
stające w rozproszeniu. Tym większa więc wartość 
pracy, w której wiele takich materiałów przypomnia
no lub ujawniono. Ogólnie można powiedzieć, że 
w tekście i setkach przypisów znajdziemy dużo in

formacji i źródeł, pomocnych każ
demu, kto zechce zajmować się 
tym tematem.

Pisanie tak rozległych syntez, po
rządkowanie tak dużego materiału 
jest zawsze trudnym zadaniem. Ta 
trudność ujawniła się w ostatnim roz
dziale pracy, który klasyfikuje doko
nania 60 powojennych lat. Jest on 
krótki, nazbyt może szkicowy. Głęb
szej analizy wymagają szczególnie 
współczesne realizacje. Określenia 
wymaga nie tylko forma architekto
niczna czy urbanistyka odbudowy
wanych obszarów, ale również pozy
cja konserwatora w tym procesie, je
go prawo do decydowania o losach 
tak cennej przestrzeni w środku miast 
czy wręcz sens odtwarzania form, 
które nie są w stanie zrealizować tak 
wielu funkcji współczesnego miasta.

Odpowiedź na takie pytania jest oczywiście trudna, pro
ces odbudowy wciąż trwa i formowany jest w wielu mia
stach niezależnie, niemniej jednak to właśnie ocena 
współczesnych form odbudowy jest najbardziej aktual
nym, a zarazem praktycznym problemem. I tu chyba 
zbyt prostym zabiegiem jest sprowadzenie całego 
współczesnego nurtu odbudowy do porównań z retro- 
wersją, czyli formą odbudowy wypracowaną w Elblągu.

Zdania komentarza wymaga też forma edytor
ska. Twarda okładka i papier - to plusy, minusem jest 
zbyt drobny druk. Ta książka wymaga uważnego stu
diowania, co byłoby znacznie łatwiejsze przy czcion
ce większej o dwa punkty. Tu jednak możemy domy
ślać się prozaicznych przyczyn ekonomicznych.

Podsumowując trzeba stwierdzić, że książka 
Marii Lubockiej-Hoffman jest pracą ważną ze wzglę
du na temat, sposób ujęcia i zasób zebranych infor
macji. To dobrze, ze autorka podjęta trud opracowa
nia tak ważnego tematu, a wydawcy docenili jego 
znaczenie (trzeba tu podkreślić zasługi Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej i Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami). Otrzymaliśmy pozycję przydatną 
dla wszystkich, których interesuje powojenna historia 
odbudowy miast historycznych i w ogóle historia pol
skiego konserwatorstwa.

Bogusław Szmygin

MARIA LUBOCKA-HOFFMAN

MIASTA HISTORYCZNE 
ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ POLSKI. 

ZNISZCZENIA I PROGRAMY ODBUDOWY

Obchody stulecia powstania 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie rozpoczęty się 17 

marca 2004 r., a uroczyste po
siedzenie senatu w marcu 2005 
r. zamknie rok jubileuszowy. Już 
wcześniej wystawa prac Ferdy
nanda Ruszczyca w Muzeum 
Narodowym w Warszawie, 
otwarta w lipcu 2002 r., przypo
mniała postać jednego z pierw
szych profesorów Szkoły Sztuk 
Pięknych, która jest uważana za 
poprzedniczkę ASP Szkota 
Sztuk Pięknych została utwo
rzona z inicjatywy społecznej, 
a na jej dyrektora powołano tak
że malarza, Kazimierza Sta- 
browskiego. W gronie profeso
rów znaleźli się Konrad Krzyża
nowski, Ferdynand Ruszczyć, 
Karol Tichy i Xawery Dunikow
ski. To ich prace zdobiły hall 
Muzeum Narodowego w dniu 
18 października 2004 r., kiedy 
uroczyście inaugurowano setny 
rok akademicki w gronie licznie 
zaproszonych gości i przedsta
wicieli władz. W październiku 
ukończono też pierwszy etap 
zakrojonych na dużą skalę prac 
konserwatorsko-restaurator- 
skich głównej siedziby ASR któ
ra mieści się w jednym z pięk
niejszych pałaców Warszawy - 
w pałacu Czapskich-Raczyń- 
skich. Wprawdzie kolorystyka 
zaproponowana przez konser
watorów wywołała spory i dys
kusje w gronie specjalistów, to 
nie ulega wątpliwości, że jest to 
jedyny warszawski pałac 
z przełomu XVII i XVIII w., który 
nawiązuje do tonacji barwnej 
swojej epoki.

Tradycje szkolnictwa arty
stycznego w Warszawie sięgają 
czasów Stanisława Augusta Po
niatowskiego i Malarni na Zam
ku Królewskim, prowadzonej 
przez Marcello Bacciarellego. 
Malarz ostatniego króla został 
honorowym dziekanem Oddzia
łu Sztuk Pięknych, utworzonego 
przy Uniwersytecie Warszaw
skim w 1816 r., pierwszej szkoły 
artystycznej w stolicy, mającej 
charakter akademicki. Po za
mknięciu Uniwersytetu funkcje 
te przejęta założona w 1844 r. 
Szkota Śztuk Pięknych. To ona 

wykształciła pierwsze pokolenie 
polskich malarzy narodowych, 
zwane generacją międzypow- 
staniową, mimo że nie została 
podniesiona do rangi akademii. 
Klasa Rysunkowa Wojciecha 
Gersona, ucznia SSR zapewniła 
ciągłość warszawskiemu szkol
nictwu artystycznemu u schyłku 
XIX w., kształcąc najwybitniej
szych artystów polskich przeło
mu stulecia.
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Sto lat warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
Dzisiejsza Akademia nawią

zuje do tradycji powołanej 
w 1904 r. Szkoły Sztuk Pięknych 
(jej nazwa była powtórzeniem 
nazwy szkoły założonej w 1844 r.), 
której znamiennym rysem ide
owym stało się nie tylko włącze
nie do programu - obok kursów 
malarstwa, rzeźby i grafiki - 

z nich walczyło i zginęło na fron
cie i w obozach zagłady. Po tra
gicznej śmierci profesora Tade
usza Pruszkowskiego, rozstrze
lanego przez Niemców w War
szawie, funkcje rektora uczelni 
sprawował w konspiracji Michał 
Walicki, wybitny historyk sztuki 
i przedwojenny jej wykładowca.

również „sztuki stosowanej", 
ale także aktywność artystycz
na na tych wszystkich polach 
działalności twórczej. Własny 
gmach, ufundowany przez Eu
genię Kierbedziową, otrzymała 
Szkota w 1914 r.

Tytuł Akademii uzyskała 
Szkota Sztuk Pięknych dopiero 
w 1932 r. Swym programem 
w okresie międzywojennym do
równywała najbardziej nowator
skim szkołom artystycznym 
w Europie, znacząc jednocze
śnie własny ślad w naszej spu- 
ściżnie kulturowej. Z Akademii 
wychodziły w tym czasie kolej
ne grupy, nurty, stowarzyszenia 
artystyczne, jak Ryt, Bractwo 
św. Łukasza, a później Ład.

Profesorowie, studenci i ab
solwenci zapisali znaczącą kartę 
w okresie ostatniej wojny. Wielu 

1. Pałac Czapskich-Raczyńskich 
w Warszawie, siedziba 
warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych
2. Plakat wystawy jubileuszowej 
ASP „Powinność i bunt” na 
gmachu warszawskiej Zachęty

(zdjęcia: 1 - Igor Browiński,

2 - Antoni Morawski)

\N 1945 r. Akademia została 
reaktywowana, a w 1950 r. na 
polecenie władz połączona 
z Wyższą Szkołą Sztuk Pla
stycznych. Po trudnych do
świadczeniach socrealizmu 
i przełomowych dyskusjach 
końca lat pięćdziesiątych XX w. 
(debaty wokół reform i profilu 
szkoły toczyły się zresztą już 

w okresie okupacji) ustabilizo
wał się zespól profesorów, 
wśród których wymienić można 
Jana Cybisa, Juliusza Stadnic
kiego, Eugeniusza Eibischa, 
Aleksandra Kobzdeja, Tade
usza Kulisiewicza, Franciszka 
Strynkiewicza, Mariana Wnuka, 
Czesława Knothe i Jerzego Sot- 
tana. Osobowości twórcze pro
fesorów gwarantowały różno
rodność programów artystycz
nych, ale także wysoki poziom 
poszczególnych pracowni.

W systemie pracowni mi
strzowskich działała uczelnia 
przez następne lata, wspoma
gana przez wybitnych history
ków sztuki, takich jak wspomnia
ny Michał Walicki, Ksawery Pi- 
wocki i Mieczysław Porębski, 
dbających o historyczne i teore
tyczne podstawy nauczania 
oraz humanistyczną perspekty
wę Akademii. Ich dzieło konty
nuuje dziś Międzywydziałowa 
Katedra Historii i Teorii Sztuki. 
Znakomicie funkcjonującą bi
bliotekę prowadziła przez ponad 
pól wieku Janina Tarkowska, nie
strudzona w swojej działalności 
na polu dokumentacji życia 
uczelni i dorobku profesorów.

Powojenna historia ASP 
znaczona jest osiągnięciami 
twórczymi pedagogów i absol
wentów, które pozwalają wi
dzieć w niej najważniejszą na
szą uczelnię artystyczną. Sze
roko później znana w świecie 
polska szkoła plakatu powstała 
w kręgu dwóch pracowni, kiero
wanych przez Henryka Toma
szewskiego i Józefa Mroszcza- 
ka; z inicjatywy Józefa Mrosz- 
czaka zorganizowano w 1966 r. 
Biennale Plakatu, działające do 
dzisiaj, a w 1968- Muzeum Pla
katu. Na Wydziale Architektury 
Wnętrz dzięki działalności Je
rzego Soltana i Zbigniewa Ihna- 
towicza narodziła się koncepcja 
„integracji sztuki”, która zaowo
cowała licznymi realizacjami ar
chitektonicznymi w kraju i za 
granicą, łączącymi działania 
także w obrębie malarstwa, gra
fiki i rzeźby. Ogromną rolę ode
grały Zakłady Artystyczno-Ba- 
dawcze, wyjątkowa placówka, 
stanowiąca pomost między 
teorią i praktyką. Sławna, nie 
tylko w Europie, polska szkoła 
konserwacji była zawsze bar
dzo blisko związana z tym, co 
działo się na Wydziale Konser
wacji, rozbudowywanym sukce
sywnie od 1972 r. W malarstwie, 
obok bardzo silnych tradycji ko- 

loryzmu, kontynuowanych przez 
Jana Cybisa i Artura Nacht- 
-Samborskiego, wciąż żywych 
i rozwijanych do dziś na uczelni, 
pojawiła się „nowa figuracja" 
i wielkie indywidualności twór
cze, których debiut związany 
był z pamiętną wystawą w war
szawskim Arsenale: Jacek 
Siennicki, Jacek Sempoliński, 
a także Stefan Gierowski i Jan 
Tarasin. W rzeźbie, obok trady
cji „warszawskiej szkoły rzeźby”, 
reprezentowanej przez Tade
usza Breyera i Mariana Wnuka 
oraz ich uczniów, i szkoły me
dalierskiej, pojawiły się z cza
sem tendencje eksperymental
ne w pracowni Jerzego Jarnusz
kiewicza, a później „sztuka kry
tyczna”. Pracownie mistrzow
skie prowadzone przez znako
mitych twórców i wszystkie inne 
pracownie malarstwa, rzeźby, 
wysoko cenionej grafiki warsz
tatowej, projektowania i rysun
ku, nauczanego zawsze na 
wszystkich wydziałach, dbały 
i dbają o stworzenie warunków 
do właściwego, samodzielnego 
rozwoju talentu młodych arty
stów, opartego na rzetelnych 
podstawach warsztatowych 
i świadomości twórczej.

Kulminacja obchodów stu
lecia warszawskiej ASP przypa
dła na jesień 2004 r. We wrze
śniu w galerii Zachęta otwarta 
została wielka wystawa „Powin
ność i bunt”, obejmująca 60 
ostatnich lat historii Akademii. 
Wystawa miała charakter pro
blemowy, toteż stała się okazją
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do dyskusji i podsumo
wań oraz spopularyzo
wała obraz niezwykłych 
dokonań stołecznej uczel
ni, W tymże gmachu Za
chęty w czasie trwania 
wystawy toczyli obrady 
historycy sztuki, których 
zgromadziła ogólnopol
ska sesja naukowa po
święcona szkolnictwu ar
tystycznemu, w tym także 
Akademii. Z kolei w pała
cu Czapskich zorganizo
wano pokaz przedsta
wiający tradycję i dzień 
dzisiejszy nauczania teo
rii w ASP Obchody 100- 
lecia obejmowały jeszcze 
tzw. wystawy wydziałowe. 
W październiku otwarto 
wystawę Wydziału Grafiki 
„Wszystko na papierze” 
w Muzeum Plakatu oraz 
prezentację prac profe
sorów malarstwa w Gma
chu Głównym ASP 
i w Galerii Studio. Naj
młodszy wydział akade
mii, kształcący projektan
tów wzornictwa, pokazał 
swoje dokonania w pawi
lonie wystawowym ŚARP 

w listopadzie. Swój doro
bek zaprezentowały też 
Wydział Rzeźby w Króli
karni i Wydziały Projekto
we. Z okazji nadania 
stopnia doktora honoris 
causa dyrektorowi Lwow
skiej Galerii Sztuki Bory
sowi Woźnickiemu oraz 
15-lecia prac konserwa
torskich w Żółkwi w kryp
cie kościoła św. Krzyża 
w Warszawie zorganizo
wana została krótkotrwa
ła wystawa „Konserwacja 
kościołów Ukrainy przez 
studentów Wydziału Kon

serwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki ASP w War
szawie” (23-25 listopada 
2004 r.). Zwieńczeniem 
udziału Muzeum Naro
dowego w obchodach 
100-lecia ASP była wy
stawa „Wspaniali”, obej
mująca większość doko
nań artystycznych uczel
ni. Rok 2005 otworzyły 
trzy imprezy w gmachu na 
Wybrzeżu Kościuszkow
skim „Duch Budy na Po
wiślu - Genius Loci” (Nie
materialne dziedzictwo 
sztuki, Bal Galganiarzy, 
Pokaz multimedialny). 
W Oranżerii pałacu wila
nowskiego pokazali swo
ją wystawę konserwato
rzy, zamykając cykl jubile
uszowych ekspozycji do
robku uczelni.

Obchodom rocznico
wym towarzyszyły liczne 
publikacje: obszerna mo
nografia uczelni pióra 
Wojciecha Włodarczyka, 
wznowiona książka Ksa
werego Piwockiego Histo
ria Akademii Sztuk Pięk
nych, 1904-1964, zbiór 
wywiadów z profesorami 
ASR przeprowadzonych 
przez Zbigniewa Tara- 
nienkę, katalogi wszyst
kich wystaw oraz kilka 
opracowań monograficz
nych. W maju i paździer
niku ukazał się pierwszy 
i drugi numer kwartalnika 
„Aspiracje”; oba numery 
pozwalają na szerokie za
poznanie się z tradycją 
i dniem dzisiejszym war
szawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych.

Anna Lewicka-Morawska

KLUB PRENUMERATORÓW

Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 
miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo opłacą prenumeratę roczną 
(w 2005 r. - 66 zł zamiast 72 zł) • rabat w wysokości 10% na wszystkie 
wydawnictwa książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy 
Prenumeratorom z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)
• dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydaw
nictwami i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo 
wybranym Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej 
z profilem „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

/ Aleksander Laski z Warszawy - Atlas Twierdzy Kraków, seria I, tom 16 i 17, seria II, tom 3, 

Wydawnictwo Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 2003-2004

•/Zespól Szkól Budowlanych z Wrocławia - Tadeusz Kowalski, Józef Mlodyński, Janusz 

Szczepański, Wpisani w historię Pułtuska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. 
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2001; Artur Kijas, Petersburg. Kartki z dziejów miasta, 
Dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań 2003
■/ Szkoła Podstawowa nr 82 z Warszawy - Poczet Władców Polski - królów 

i książąt, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2004

•/ Agnieszka Walentynowicz z Olsztyna - Zamki Pomorza, Warmii i Mazur w malarstwie i rysunku 

Zbigniewa Szczepanka. Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk 2004

■/ Jolanta Suchodolska z Głubczyc - Spotkania w willi Struvego 2001-2003. Wykłady 

o dziedzictwie kultury, Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 
2004

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 Warszawa, 
ul. Agrykoli 1, BPH SA Warszawa nr 02 1060 0076 0000 4210 
2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach przekazów 
pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowol
nym miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaco
nej jednorazowo na cały 2005 r. - 66 zł. Prenumerata zagraniczna 
jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 1996-2003 w cenie 
1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie infor
macje można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 
(e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, 
gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe 
właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres 
od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, 
do 31 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 1 października. 

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na II kwartał 2005 r. przyjmo
wane są do 5 marca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na 
terenie całego kraju.
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odzyskania WAWELU 
dla społeczeństwa polskiego

Stulecie

WAWEL NARODOWI PRZYWRÓCONY

W2005 r. mija 100 lat od podjęcia trudnego i prestiżowe
go zadania odnowy zamku wawelskiego. Zorganizo

wana z tej okazji wystawa ma obrazować olbrzymi wysiłek 
catego narodu na drodze do wskrzeszenia Wawelu i przy
wrócenia mu dawnej świetności po wielu latach zaniedbań 
i ponad stuletniej niewoli. Objęto nią lata 1905-1939, z sze
rokim uwzględnieniem okresu poprzedzającego czas odno
wy. W tym na szczególną uwagę zasługuje przełomowy rok 
1880, kiedy to wyłoniła się długo oczekiwana możliwość 
uwolnienia Wawelu z rąk Austriaków, a tym samym uratowa
nia tego znamienitego zabytku od ostatecznej zagłady. 
W następnych latach XIX i XX w. zostały przygotowane pod
stawy restauracji Wawelu w postaci licznych prac, podejmo
wanych przez uczonych i artystów niestrudzenie, z wielkim 
zapałem i pieczołowitością w charakterystycznej dla tego 
okresu atmosferze ożywienia uczuć patriotycznych i kultu 
pamiątek historycznych, w tym troski o Wawel, jego przy
szłość i rolę w społeczeństwie.

Zadaniem ekspozycji jest ukazanie pionierskiej, celowej 
i systematycznej pracy nad odnową zamku oraz wielu towa
rzyszących jej zagadnień. Uwzględnione zostanie tło histo- 

1. Krużganki drugiego piętra skrzydła 
wschodniego zamku przed restauracją, 
1909 r.

Dziedziniec arkadowy. Wschodnie skrzydło 
zamku. Trakt krużganków drugiego piętra 
z mocnymi filarami arkad, omurowanymi 
balustradami. Po prawej, w elewacji zamku, 
otwory okien zmniejszone do wielkości 
osadzonej w nich stolarki. Prace w tym 
skrzydle rozpoczęto w 1911 r. i trwały do 
końca sierpnia 1913. Poprzez konstrukcję 
rusztowań widoczne krużganki skrzydła 
zachodniego również przed restauracją. 
Stojący mężczyzna - to prawdopodobnie 
Aleksander Denker, zarządca zamku 
i inspicjent robót w latach 1905-1909.

2. Krużganki drugiego piętra skrzydła 
południowego zamku po restauracji 
przeprowadzonej przez Zygmunta Hendla, 
1909 r.

Dziedziniec arkadowy. Południowe skrzydło 
zamku. Kolumnada drugiego piętra. Prace 
restauratorskie rozpoczęto w 1906 r. od 
skrzydła południowego, które wytypowano 
do wszelkich prób technicznych. Usunięto 
austriackie omurowanie kolumn i balustrad 
oraz wymieniono zniszczone bazy, kolumny, 
kapitele, przewiązki, elementy balustrady, 
założono nowy strop kasetonowy, konstrukcje 
więżby i pokrycie dachu. Na elewacjach odbito 
tynki i odsłonięto wątek ceglany. 12 czerwca 
1909 r. Komitet Krajowy uchwalił ogólny 
program dalszych prac. Na zdjęciu 
prawdopodobnie również Aleksander Denker.

(zdjęcia: Antoni Pawlikowski [1862-1925])

tyczne z podkreśleniem ważnych wydarzeń oraz kwestia or
ganizacji pracy i jej nadzorowania. Zaznaczony będzie spo
sób finansowania restauracji zamku ze zwróceniem uwagi 
widza na niezwykłą ofiarność i zaangażowanie catego spo
łeczeństwa w dzieło odnowy królewskiej rezydencji. Wysta
wa ma charakter zarówno konserwatorski, jak i archiwalno- 
-historyczny.

Przegląd prac budowlano-konserwatorskich, ukazanych 
za pośrednictwem planów, fotografii i modeli, powinien dać 
obraz tego skomplikowanego i złożonego całokształtu dzia
łań, dzięki którym Wawel uratowano od niechybnej ruiny i za
chowano dla przyszłych pokoleń.

Wystawa opiera się na materiałach źródłowych i archi
walnych ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.

Wystawa prezentowana będzie na II piętrze Zamku Królew
skiego na Wawelu, w 5 salach skrzydła zachodniego w miesią
cach marzec-maj 2005 r., będzie towarzyszył jej katalog.

dr inż. arch. Jadwiga Gwizdałówna
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W odległości 70 km na wschód od Warszawy, nad 
rzeczką Kostrzyn, położona jest wieś Sucha, a w niej 

znajduje się modrzewiowy dwór z 1743 r. - gniazdo rodu 
Cieszkowskich. To tu w 1814 r. przyszedł na świat filozof, 
ekonomista, społecznik August Cieszkowski.
Opuszczony i zdewastowany dwór nabył prof. Marek 
Kwiatkowski w 1988 r., odbudował go, urządził i udo
stępnił zwiedzającym. Jednocześnie podjął trud 
zgromadzenia na przyległym, dokupionym terenie 
dwudziestu obiektów, które wspólnie z dworem two
rzą Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Sie
dleckiego. W ciągu dziesięciu lat Muzeum odwiedzi
ło 100 tys. osób.

1. Dwór główny - 1743 r.
2. Dwór z Rudzienka - 1825 r.
3. Pierwsza chałupa z Jagodnego z 1880 r., w głębi chałupa 
z miejscowości Szaniawy Matysty z około 1860 r.
4. Wnętrze karczmy, koniec XIX w.
5. Wiatrak holenderski spod Sokołowa

(zdjęcia: 1,2,4 - Józef Taboryski, 3, 5- Jan Chojnowski)


