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I /I /kwietniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, którego celem jest
1 /1 /przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problematyki dziedzictwa kulturowego, 
V V w tym zaprezentowanie także dyskusji toczących się wokół projektów odbudowy, resty

tucji bądź rekonstrukcji dużych obiektów zabytkowych. Wypowiadane w tych dyskusjach opinie 
bywają krańcowo różne i ostro formułowane. Jak będzie tym razem? Jerzy Sobczak, autor arty
kułu o planowanej odbudowie zamku na Górze Przemyśla w Poznaniu, w pełni jest przekonany 
o potrzebie takiej odbudowy oraz przyjętym jej kształcie. Swojemu tekstowi dat tytuł „ Odradza się 
najstarszy zamek królewski’’ (s. 4) i, chociaż glosy przeciwne pojawiły się już w środowisku, jako 
członek Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, gotów jest bronić 
przedstawionej w artykule idei, świadom, że argumentów „za" i „przeciw" nie brakuje.

Kiedy po drugiej wojnie światowej pojawiła myśl o odbudowie warszawskiej Starówki oraz in
nych zabytków stolicy, prof. Jan Zachwatowicz pisał: „ Warszawa nie może być [...] miastem bez 
przeszłości. [...] Warszawa jest nie do pomyślenia bez sylwety Zamku i Katedry, innej drogi jak 
rekonstrukcja naszych zabytków - nie ma" („Jan Zachwatowicz. W stulecie urodzin", Warszawa 
2000, s. 85). I rzeczywiście - Starówkę, katedrę (a później i Zamek Królewski w Warszawie) 
odbudowano. Minęło jednak wiele lat zanim nieufne międzynarodowe środowisko 
konserwatorskie dało się przekonać i w 1980 r. warszawskie Stare Miasto wpisano na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z drugiej jednak strony coraz częściej (i to w Polsce!) słyszy 
się, że Warszawa nie została odbudowana, lecz zbudowana na nowo. Zmienia się perspektywa 
ocen - nie ubywa zabytków możliwych do odtworzenia. Jak sobie z tym poradzić?

Jerzy Żurawski, były wieloletni dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu 
Dolnym i organizator oddziału tego muzeum na Zamku w Janowcu, mając do- , 
świadczenie kilkudziesięciu lat pracy w dziedzinie konserwacji zabytków, na
pisał niedawno: „Karta Wenecka z roku 1964 odrzuca «odbudowę» i «re- 
konstrukcję». Zaleca -'Wzmacnianie* i “restaurację* przez co rozumie 
«niewielkie uzupełnienia nowe» lub inaczej “zharmonizowane uzu
pełnienia*, dopuszcza adaptację i przenoszenie zabytku. W prakty- t 
ce rekomendacje Karty Weneckiej, odrzucające odbudowę i rekon
strukcję, nie były przestrzegane [...]; osoby sygnujące Kartę same projek
towały odbudowy zabytków, a nawet ich restytucje. Pzecz znamienna: od
budowy, restytucje i rekonstrukcje po ich zakończeniu cieszyły się aproba
tą, jeżeli zostały dokonane wiernie w oparciu o rzetelne materiały 
A nieco dalej: „Część środowiska konserwatorskiego, wierna zapisom Kar
ty Weneckiej, alergicznie reaguje na projekty odbudowy. Inne jednak mia
ry przykłada do różnych rodzajów zabytków. Nie budzą sprzeciwu odbudo
wy z ruin zabytkowych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, 
budowli sakralnych, a nawet pałaców. Gorzej jest z zamkami, a najgorzej z ich 
ruinami". Wypowiedź swą zakończył zaś osobistym wyznaniem: „Z biegiem lat coraz bardziej tra
ciłem wiarę w istnienie jednej, spójnej i obowiązującej doktryny konserwatorskiej. Coraz bardziej 
skłaniam się do poglądu, że dla każdego zabytku wymagającego interwencji konserwatora na
leży sformułować odrębne zasady, z których naczelnymi powinny być nie niszczenie oryginal
nych substancji i nie tworzenie domniemanych form” (Jerzy Żurawski, „Zamek w Janowcu nad 
Wisłą. Ruina, jej konserwacja i zagospodarowanie", [w:] „Notatnik Janowiecki", nr 13, 
2003/2004, s. 88). Ale nie jest to przecież jedyny pogląd możliwy do przyjęcia.

(rys. Małgorzata Tabaka)

W tym numerze, poza wspomnianym artykułem dotyczącym projektowanej odbudowy pia
stowskiego zamku w Poznaniu, prezentujemy jeszcze dwa teksty o podobnej tematyce. Dotyczą 
one tak znaczącego zabytku, jakim, do czasu zniszczenia go w wyniku działań drugiej wojny 
światowej, był warszawski pałac Bruhla. O pałacu oraz planowanej jego restytucji - Stanislaw 
Grzelachowski, „Pałac Bruhla w Warszawie" (s. 7) i Wiesław Olszowicz, „Elementy rzeźbiarskie 
z pałacu Bruhla" (s. 12). Warto przeczytać wszystkie te artykuły, gdyż podejmują one ważne i ak
tualne zagadnienia.

Nakład: 8000 egz.



O O Prze9lądy 
poglądy

Tegoroczne centralne obchody Międzynaro
dowego Dnia Ochrony Zabytków w naszym 
kraju odbyty się 18 kwietnia w Gdańsku. Po
przedziła je konferencja naukowa pt. „Dzie
dzictwo niematerialne miast historycznych". 
Główną część uroczystości wypełniło uhono
rowanie 26 osób odznakami „Za opiekę nad 
zabytkami”, poinformowanie o nadaniu przez 
prezydenta RP trzem obiektom zabytkowym 
statusu Pomnika Historii (Staremu Miastu 
w Chełmnie, Hali Stulecia we Wrocławiu, 
klasztorowi bernardynów w Leżajsku) oraz 
wręczenie nagród za udział w konkursach 
Generalnego Konserwatora i Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków: „Na najlepsze 
prace naukowe, projektowe i popularyzator
skie dotyczące ochrony zabytków i muzeal
nictwa", „Zabytek Zadbany” oraz Nagrody 
im. Księdza Profesora Janusza Stanisława 
Pasierba „Conservator Ecclesiae”. W tym ro
ku nagrodę im. ks. prof. Janusza Pasierba 
otrzymał ks. kardynał Franciszek Macharski, 
metropolita krakowski. Za podstawę przyzna
nia tej nagrody przyjęto zasługi ks. kardynała 
F. Macharskiego w ochronie zabytków sztuki 
i architektury sakralnej Małopolski, a także 
przemyślenia natury filozoficznej odnoszące 
się do ochrony dziedzictwa kulturowego.

Kilkudziesięciu architektów i historyków 
sztuki wystosowało list otwarty do prezyden
ta Poznania, w którym zawarte zostały oba
wy, odnoszące się do planów przekształce
nia powojennej zabudowy Starego Rynku. 
W liście tym m.in. czytamy: „O ile jeszcze 
w latach 40., czy wczesnych 50. historyzują
ca odbudowa Starówki była usprawiedliwio
na i dziś cieszymy się z tego, co po niej po
zostało, powrót do tamtego myślenia, zarów
no w latach 60., jak i dziś byłby historycznym 
fałszem i wydałby naiwną, disnejowską atra
pę gloryfikującą przeszłość, zapewne nigdy 
nie zaistniałą. Po drodze uległby za to znisz
czeniu kawałek autentycznej, dobrej archi
tektury oraz prawdziwej historii Poznania. [...] 
Sentymentalne powroty do legendarnej prze
szłości nie mogą rządzić polityką przestrzen
ną miasta, które chce uchodzić za jedno 
z najnowocześniejszych i najdynamiczniej
szych w tej części Europy”.

Władze miejskie Radomia, na podstawie 
wykonanych specjalistycznych ekspertyz, 
proponują zburzenie zabytkowego kwarta
łu kamienic na terenie Miasta Kazimierzow
skiego. Kamienice te powstały w latach 
1808-1825 w stylu klasycystycznym i sta
nowią zwartą całość architektoniczną. 
Wszystkie wpisane zostały do rejestru za
bytków. Propozycja ich rozbiórki wywołała 
oburzenie wśród wielu architektów, konser
watorów i mieszkańców Radomia. Wyniki 
ekspertyzy, mówiące, że kamienice znajdu
jące się w kwartale ulic: Rwańska, Rynek, 
Grodzka położone są na podmokłym grun
cie i znajdują się w bardzo złym stanie, nie 
wydają się przesądzać o konieczności wy
burzenia zabytków. O ich losie ma zadecy
dować minister kultury.

W Muzeum Narodowym w Warszawie 
w dniach od 18 lutego do 10 kwietnia br. 

czynna była wystawa „Bretania i malarze 
polscy w Bretanii (1890-1939)". Była ona 
powtórzeniem wystawy zorganizowanej 
w 2004 r. w ramach Sezonu Polskiego we 
Francji „Nowa Polska”. Pokazano na niej 
110 obrazów, rysunków i grafik malarzy 
związanych z polską kolonią artystyczną we 
Francji od końca XIX w. do drugiej wojny 
światowej. Artyści ci stali się jednocześnie 
najwybitniejszymi przedstawicielami pol
skiego malarstwa. Na wystawie znalazły się 
m.in. prace Olgi Boznańskiej, Władysława 
Ślewińskiego, Józefa Pankiewicza, Tade

usza Makowskiego, Meli Muter, Stanisława 
Ignacego Witkiewicza, Eugeniusza Żaka, 
Mojżesza Kislinga. Ekspozycji towarzyszył 
pokaz bretońskich strojów, ceramiki z Qu- 
imper, ludowej grafiki. Dzięki temu można 
było poznać klimat artystyczny Bretanii.

Po prawie trzyletnim remoncie otwarty zo
stał w Lodzi Ośrodek Propagandy Sztuki, 
będący placówką Miejskiej Galerii Sztuki, 
założonej w 1924 r. Była to jedna z pierw
szych instytucji państwowych przeznaczo

na zapałki. Początek kolekcji sięga 1885 r, 
kiedy to Władysław Mickiewicz nadesłał 
z Paryża pamiątki po ojcu - Adamie Mickie
wiczu. Wystawa jest doskonalą okazją do 
poznania cennych wytworów rzemiosła ar
tystycznego od XVIII do XX w. Czynna bę
dzie do 29 maja br.

Jedna z większych i cenniejszych murowa
nych cerkwi w Bieszczadach - cerkiew 
greckokatolicka w Baligrodzie wymaga pil
nej renowacji. Świątynia w obecnym kształ

cie powstała w 1826 r. Dużo ucierpiała 
w czasie drugiej wojny światowej. Po woj
nie wyposażenie cerkwi zostało rozkradzio- 
ne i zniszczone. Zachowały się jedynie po
lichromie oraz piętnastowieczna ikona Mat
ki Boskiej z Dzieciątkiem, która znajduje się 
obecnie w Muzeum Budownictwa Ludowe
go w Sanoku. W trakcie prac remontowych 
w latach dwudziestych ubiegłego wieku 
dobudowano do cerkwi bardzo ciężką ko
pulę, która spowodowała przechylenie się 
całej budowli. Dopiero w latach dziewięć
dziesiątych rozpoczęto ratowanie zabytku, 

(rys. Małgorzata laoaKa;

nych do celów wystawienniczych. Ulokowa
na została w pawilonie parkowym z 1904 r., 
który pierwotnie pełnił funkcję cukierni i pi
jalni wód mineralnych; później był kilkakrot
nie przebudowywany. Ostatni remont, prze
prowadzony w latach 2002-2004, dotyczył 
przede wszystkim wnętrz, które dostosowa
ne zostały do wymogów nowoczesnego 
eksponowania dziel sztuki. Z zewnątrz bu
dynek został odnowiony, zachowano rów
nież zabytkowy drzewostan - pawilon usy
tuowany jest w parku H. Sienkiewicza.

W Wielkopolsce znajduje się ponad 200 
kościołów drewnianych i 70 szachulco- 
wych. Są to cenne zabytki, ale wielkim dla 
nich zagrożeniem są ciągle pożary. Sku
teczne zabezpieczenia są bardzo drogie 
i tylko nieliczne świątynie zostały w nie wy
posażone. Pojawiła się jednak nadzieja, że 
znajdą się fundusze na zabezpieczenie 
kolejnych kościołów. Archidiecezja Po
znańska zgłosiła wniosek o unijne pienią
dze na ten cel. Dla poznańskich kościołów 
drewnianych - to ogromna szansa. Drugie 
źródło funduszy, które mogłyby poprawić 
sytuację tych świątyń - to pieniądze samo
rządowe.

W Muzeum Narodowym w Krakowie zorga
nizowana została wystawa „Ars Fumida. 
Przybory do palenia tytoniu w zbiorach Mu
zeum Narodowego w Krakowie". Pokazany 
na niej zbiór liczy prawie 325 zabytków, 
wśród których znajdują się fajki oraz główki 
fajek z gliny, drewna, bursztynu, metalu, ro
gu, orzecha kokosowego, szkła, kamienia, 
a także cybuchy, ustniki, futerały, kapciuchy 
i pojemniki na tytoń, papierośnice i pudelka 

przez ustawienie podtrzymujących ruszto
wań. Obecnie stan zabytku jest katastrofal
ny i wymaga jak najszybszego podjęcia 
prac. Z myślą o ratowaniu budowli powsta
ło stowarzyszenie złożone z grekokatolików 
i miłośników sztuki cerkiewnej z całego kra
ju, które pilnie poszukuje funduszy, umożli
wiających rozpoczęcie remontu cerkwi.

W Łazienkach Królewskich w Warszawie 
czynna jest wystawa „Panna Maria - 150 lat 
śląskiego osadnictwa w Teksasie". Jej orga
nizatorzy - Muzeum Wychodźstwa Pol
skiego im. I.J. Paderewskiego (będące Od
działem Muzeum w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie) oraz Muzeum Śląska Opol

skiego w Opolu - przygotowali interesującą 
ekspozycję, która ukazuje materiały ikono
graficzne i zabytki etnograficzne związane 
z falą emigracyjną chłopów Śląska Opolskie

go, zapoczątkowaną w połowie XIX w. Duże 
przeludnienie wsi górnośląskiej, przy braku 
dostatecznych możliwości dorabiania 
w przemyśle, stało się bodźcem do szukania 
lepszych warunków życiowych w Ameryce. 
I właśnie w Teksasie, nad rzeką Cibolo 24 
grudnia 1854 r. nastąpiło uroczyste otwarcie 
polskiej osady, którą nazwano Panna Maria 
na pamiątkę kościoła Mariackiego w Krako
wie. Wystawa w warszawskich Łazienkach 
dokumentuje okres trudnej adaptacji ślą
skich przybyszów w nowych warunkach ży
cia i późniejszej asymilacji. Więzi z pierwszą 
ojczyzną pozostały tam jednak do dzisiaj.

Mury obronne w Krakowie między Bramą 
Floriańską a Arsenałem zostały przekazane 
przez Fundację Książąt Czartoryskich gmi
nie. Umożliwi to remont niszczejącego za

bytku. Społeczny Komitet Odnowy Zabyt
ków Krakowa zarezerwował w tym roku 100 
tys. zł na ten cel. Planuje się, że w przyszło
ści wyremontowane mury obronne od 
Baszty Pasamoników, przez Bramę Floriań
ską, do Arsenału będą tworzyć nową trasę 
turystyczną.

Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami w marcu br. zorganizował w budyn
ku Podchorążówki w warszawskich Łazien
kach spotkanie na temat funkcjonowania 
rejestru zabytków, a szczególnie problemu 
umieszczenia w rejestrze Pałacu Kultury 
i Nauki. Sprawa ta wzbudziła wiele emocji 
wśród uczestników spotkania. Jedni uwa
żali, że nie jest to budynek godny miana za
bytku, inni zaproponowali otoczenie go 
ochroną w imię poszanowania historyczne
go autentyzmu. Ten kontrowersyjny pro
blem nie został ostatecznie rozstrzygnięty. 
Jedno jest jednak pewne, że młode pokole
nie widzi w Pałacu Kultury coraz więcej war
tości i częściej dostrzega w nim kuriozum 
architektoniczne niż obiekt niechcianej sym
boliki. Miłośnicy zabytków nie mieli nato
miast wątpliwości, że należy wpisać do re
jestru Marszałkowską Dzielnicę Mieszkanio
wą z pi. Konstytucji.

W Zamku Królewskim w Warszawie 19 mar
ca br. otwarta została wielka wystawa „Cie
nie i światła. Arcydzieła malarstwa francu
skiego 1600-2000”. Zgromadzono na niej 
prawie 120 dziel najwybitniejszych mistrzów 
malarstwa francuskiego. Obrazy wypoży
czone zostały z najbardziej znanych muze
ów Francji, m.in. z Luwru, Musee d'Orsay, 
Muzeum Picassa, Centrum Sztuki 
Współczesnej G. Pompidou. Celem wysta
wy jest przedstawienie historii malarstwa 
francuskiego w perspektywie doświadczeń 
formalnych, podejmowanych ze światłem 
i cieniem w obrazie. Ekspozycja była pre
zentowana już w Budapeszcie, a po za
mknięciu w Warszawie (19 czerwca br.) zo
stanie przewieziona do Bukaresztu.

Powstało stowarzyszenie Synagoga Płocka, 
które zobowiązało się odkupić od władz 
miasta zabytkowy budynek bożnicy i urzą
dzić w nim Muzeum Żydów Mazowieckich. 

W Płocku znajdowały się dwie synagogi. 
„Wielką”, zdewastowaną przez Niemców, 
rozebrały władze miasta po wojnie, „mniej
szą” przejął skarb państwa. Siedem lat temu 
budynek odzyskała gmina żydowska i od
sprzedała go ratuszowi. Nowo powstałe sto
warzyszenie po przejęciu budynku bożnicy 
ma zamiar odnowić go, urządzić w nim mu
zeum i prowadzić działania mające na celu 
ochronę tradycji kulturowych Płocka i Żydów 

mazowieckich. Całym przedsięwzięciem za
interesowali się też potomkowie Żydów 

z Izraela i USA.

Zamek Królewski w Warszawie otrzymał 
w darze od Fundacji im. Zygmunta Lubicz- 
-Zaleskiego osiemnastowieczny kobierzec 
polski, ozdobiony motywami perskimi. 
Tkanina, zakupiona w paryskim antykwa
riacie, stanowiła część przedwojennej ko
lekcji monachijskiego antykwariusza 
L. Bernheimera. Reprezentuje nurt polskie
go kobiernictwa, naśladujący wzory orien
talne. Pozyskanie tej tkaniny przybliży 
możliwość odtworzenia zbioru kobierców 
z polskich wytwórni
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty 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.

„Podczas ostatniego pobytu 
u mojej ukochanej Cioci rozma
wialiśmy o zdjęciach i pamiąt
kach rodzinnych, które zaginęły 
bezpowrotnie w zawierusze wo
jennej. Po rozmowie Ciocia wy
jęta z kredensu trzy kieliszki i za
pytała mnie, czy jestem w sta
nie zebrać informacje na ich te
mat. Ponieważ byłam świeżo 
po lekturze artykułu "Zaginione 
szkła z Huty Kryształowej 
w Lubaczowie* ("Spotkania 
z Zabytkami*, nr 6, 2004) obie
całam Cioci, że napiszę do Pań
stwa z prośbą o rozszyfrowanie 
zagadki. Zwracam się zatem 
o pomoc w identyfikacji przed
stawionych na fotografiach 
szkieł (kieliszek z monogramem 
«R» ma wysokość 11,5 cm 
i średnicę czaszy 5,6 cm, kieli
szek z monogramem «AM* od
powiednio 12,5 cm i 7,5 cm, 
a kieliszek bez monogramu - 
12,0 cm i 6,0 cm). Czy są to 
rzadkie obiekty? Na ile mogłyby 
być wycenione?".

Danuta Żabicka
Gliwice

Tym razem o podpowiedż po
prosiliśmy kustosza niedawnej 
wystawy „Huta Kryształowa 
w starostwie lubaczowskim" 
w Muzeum Narodowym w War
szawie - panią Aleksandrę J. 
Kasprzak. Według opinii na
szego eksperta, w wypadku 
przedmiotów wykonanych ze 
szkła rozpoznawanie ich jedy
nie na podstawie oględzin 
zdjęć jest bardzo ryzykowne. 
Niezwykle bowiem ważne jest 
wzięcie takich przedmiotów do 
ręki i dokładne obejrzenie. Po
zwala to na określenie ich cię
żaru, gatunku masy szklanej 
i zanieczyszczeń oraz umożli
wia ocenę wyważenia naczynia 
i rozpoznanie technik użytych 
do jego zdobienia. Dopiero su
ma tych obserwacji pozwala na 
sprecyzowanie datowania 
i określenie ośrodka, w którym 

oglądane szkło zostało wyko
nane. Choć i to nie zawsze jest 
możliwe, ponieważ szkła nie
zwykle rzadko były sygnowane, 
a w XIX w. wyroby z tego mate
riału miały już charakter, deko
rację i styl międzynarodowy, 
stąd te same formy kieliszków 
i ich zdobienia mogą być iden
tyfikowane z wieloma europej
skimi ośrodkami.
Kieliszek ze szkła bezbarwne
go z monogramem „R” (ii. 1), 
o owoidalnej czaszy na czwo
robocznej, zapewne odciśnię
tej w formie, a później przeszli- 
fowanej podstawie, z dekora
cją szlifowaną (rząd soczewek) 
i rytowaną (owalny medalion 
podwieszony na wstędze z ko
kardą) - to typowy przykład 
szkła o cechach klasycyzują- 
cych; szkła takie wykonywano 
już w końcu XVIII i w pierwszej 
ćwierci XIX w. na Śląsku. 
O związaniu tego wyrobu ze 
Śląskiem decyduje zarówno je
go kształt, jak i dekoracja ryto- 
wana. Pewne uproszczenia 
wskazują jednak na to, że kieli
szek ten powstał w pierwszej 
ćwierci XIX w.
Natomiast kieliszek (czy też 
szklanka) ze szkła bezbarwne
go o stożkowatej czaszy z gru
bym ciężkim dnem, z dekoracją 
rytowaną, składającą się z lan
cetowatych liści z umieszczo
nym pod nim monogramem 
„AM" (ii. 2) - to szkło wykonane 
zapewne także w pierwszej po
łowie XIX w., ale jego cechy nie 
pozwalają dokładnie określić 
miejsca produkcji. W takiej sy
tuacji najczęściej mówi się 
o wyrobach z Europy Środko
wej. Prosty kształt kieliszka - 
o stabilnej sylwetce i, co szcze
gólne ważne, o grubej ciężkiej 
stopce-podstawie - w XIX w. 
byt typowy dla szkieł określa
nych dzisiaj jako „karczmiaki".
Ostatni z kieliszków (il. 3), ze 
szkła bezbarwnego - to bar
dzo ciekawy przykład szkła 
serwisowego w stylu bieder-

1. Kieliszek
z monogramem ,,R”, 
pierwsza ćw. XIX w., Śląsk

2. Kieliszek (szklanka?) 
z monogramem „AM", 
pierwsza ćw. XIX w., 
Europa Środkowa

3. Kieliszek z dekoracją 
rytowaną i szlifowaną, 
druga ćw. XIX w., 
Czechy (?)

meier z drugiej ćwierci XIX w., 
prawdopodobnie z czeskiej 
wytwórni. Ośmioboczna pod
stawa została ukształtowana 
w formie, a następnie oszlifo
wana. Również czasza została 
wydmuchana w formie; u dołu 
uformowano ją w dwa watki 
rozdzielone pierścieniem. Cza
szę zdobi zarówno dekoracja 
szlifowana (rząd soczewek na 
wałku), jak i rytowany wieniec 
z gałązki, opleciony wokół ma
towego paska.
Użycie do dekoracji na dwóch 
pierwszych szkłach monogra
mów pozwala przypuszczać, że 
miały one pierwotnie charakter 
okazjonalny, pamiątkowy. Mo
gły być prezentem i, być może, 
wykonane zostały w jednym eg

zemplarzu lub też stanowiły 
część większego serwisu. 
W wypadku ostatniego z kielisz
ków, ze względu na kształt oraz 
możliwość powtarzania formy 
i dekoracji, można przypusz
czać, że był on częścią więk
szego serwisu, składającego 
się z: kieliszków do likieru, wód
ki, wina czerwonego i białego, 
szampana, a także szklanek, 
karafek, itp. Tak rozbudowane 
serwisy w drugiej ćwierci XIX w. 
wykonywano także na terenie 
Królestwa Polskiego, np. w hu
cie Hordliczków we wsi Czechy 
oraz w hucie w Jasieniu.
Wartość rynkowa podobnych 
kieliszków w Polsce na ogół nie 
przekracza kwoty 500-800 zł za 
każdy.
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Przeciętny Polak, zapytany o najstarszą polską rezydencję królewską, odpowie bez 
wahania - krakowski Wawel, mimo że wszyscy z lekcji historii wiedzą, iż Polska 

powstawała na ziemiach nadwarciańskich, czyli w Wielkopolsce. Tutaj też po 
siedzibach naszych pierwszych władców pozostały jedynie relikty

odkryte przez archeologów na Ostrowie Lednickim i ostatnio 
i na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Tymczasem nieco na zachód 

od poznańskiego Starego Rynku znajduje się wzniesienie, 
zwane dziś Wzgórzem Przemyśla. Jest to dawna Góra 

Zamkowa, na której w XIII w. stanęła rezydencja królewska, 
uważana dziś przez znawców za najstarszy polski zamek królewski.

Odradza się najstarszy

zamek królewski
n

Pozostałości rezydencji królewskiej na Wzgórzu 
Przemyśla stanowią znaczący zabytek poznańskiego 

^LStarego Miasta, któremu po zniszczeniach ostatniej 
wojny nie przywrócono właściwego oblicza. Dotychcza
sowe próby dokończenia odbudowy zamku kończyły się 
niepowodzeniem, lecz ostatnio zaistniały okoliczności 
pozwalające z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Poznań w pierwszym okresie naszej państwowości peł
nił funkcję grodu stołecznego. Miasto rozwijało się po
czątkowo na prawym brzegu Warty i tam też, na Ostro
wie Tumskim, w czasach Mieszka I i jego żony Dobrawy 
wzniesiono palatium i kaplicę książęcą. Kiedy w 1253 r. 
książę wielkopolski Przemysł I lokował miasto na lewym 
brzegu Warty, postanowił zbudować nową siedzibę ksią
żęcą na wzgórzu zwanym„mons castrensis” (góra zamko
wa), wznoszącym się w obrębie powstającej lewobrzeżnej 
części miasta. I tak na skraju północno-wschodnim tego 
wzniesienia Przemysł I, syn Władysława Odonica i Jadwi
gi (córki Mściwoja I, księcia Pomorza Gdańskiego), praw
dopodobnie w 1249 r. postawił ceglaną wieżę mieszkalną 
(ok. 50 m2) ze studnią, objętą cylindryczną obudową. 
Resztę wzgórza zajmował dziedziniec otoczony wałem 
z częstokołem. Potwierdzeniem istnienia zamku w 1249 r. 
jest dokument wystawiony 1 lipca 1250 r. dla klasztoru 
cysterskiego w Obrze, z którego wynika, że został spisa
ny „m castro posnaniensi”. Ta niewielka rezydencja włą
czona została niebawem w system murów obronnych Po
znania. Kolejny książę wielkopolski, najpotężniejszy 
z polskich książąt dzielnicowych - Przemysł U, syn Prze
myśla 1 i Elżbiety, córki Henryka Pobożnego, miał daleko 

idące plany. Zamierzając zjednoczyć rozbite przed ponad 
150 laty na skutek podziału dzielnicowego ziemie Króle
stwa Polskiego oraz koronować się na króla Polski, roz
począł w tym miejscu budowę nowego zamku, który miał 
stać się rezydencją królewską. W 1295 r. Przemysł II ko
ronował się w Gnieźnie, lecz już w roku następnym został 
zamordowany przez Brandenburczyków. Jego tragiczna 
śmierć spowodowała przerwanie prac budowlanych. 
Kontynuowali je władający Wielkopolską książęta gło
gowscy, a zostały zakończone przed 1337 r. przez Kazi
mierza Wielkiego.

Była to wówczas największa budowla świecka w Polsce, 
wzorowana na palatium legnickim księcia śląskiego Henry
ka Brodatego z pierwszej połowy XIII w. Obok wspomnia
nej wyżej wieży mieszkalnej stanął wówczas olbrzymi trój- 
kondygnacyjny budynek, o wymiarach 63 x 17,5 m, pod
piwniczony i być może już wówczas nakryty dachami 
ustawionymi poprzecznie do frontu budynku. Piwnice - 
wykorzystywane do przechowywania win i przetrzymy
wania więźniów - były sklepione, podobnie jak gospodar
czy parter. Z kolei piętra pierwsze i drugie, reprezentacyj
ne i mieszkalne, miały prawdopodobnie stropy. Na krań
cach pierwszego piętra znajdowały się sale pełniące funk
cje reprezentacyjne, a na drugim piętrze była olbrzymia - 
jak na tamte czasy - sala, mogąca pomieścić około 2000 
osób! Od strony południowej do ścian zamku dobudowa
no wysoką wieżę obronną, która wysunięta była na ze
wnątrz murów zamkowych oraz miejskich. Już w czasach 
Władysława Łokietka poznański zamek był stałą rezyden
cją starostów generalnych Wielkopolski.

W czasie wielkiego pożaru miasta w 1536 r. gotycki 
zamek spłonął, a jego odbudowę, trwającą do 1551 r., 
przeprowadził ówczesny starosta generalny Andrzej Gór- 
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ka, nadając budowli formę renesansową. Był to duży, 
trójkondygnacyjny budynek z czterema schodkowymi 
szczytami. W wieży mieszkalnej umieszczono później 
kuchnię zamkową, wykorzystując wspomnianą wcześniej 
studnię.

Kolejne zniszczenia przyniósł „potop” szwedzki oraz 
oblężenie przez wojska moskiewskie i saskie w 1704 r. 
Po raz pierwszy w historii zamek został zdobyty sztur
mem przez konfederatów tarnogrodzkich w 1716 r. Po 
tamtych zniszczeniach został częściowo odbudowany 
w 1721 r. W 1783 r. Kazimierz Raczyński, ostatni staro
sta generalny Wielkopolski, wzniósł na zachowanych 
murach z XIII i XIV w. budynek archiwum. W dobie roz
biorów Prusacy rozebrali prawie całą część południową 
zamku, będącą w ruinie od 1704 r. i na jej średniowiecz
nych fundamentach wznieśli piętrową oficynę, bowiem 
zamek miał być siedzibą pruskiej Rejencji. Później mieścił 
się tu sąd apelacyjny oraz archiwum państwowe. Tę 
ostatnią funkcję pełnił także zamek przez cały okres mię

dzywojenny. Największe zniszczenia odniósł w lutym 
1945 r. podczas walk o Poznań, gdyż znalazł się na linii 
ataku i ostrzału Cytadeli. Z dawnego zamku pozostały 
jedynie wypalone mury tzw. gmachu Raczyńskiego 
i fragmenty oficyny. Po zakończeniu działań wojennych 
przystąpiono do odbudowy i w latach 1959-1964 z ruin 
podniesiono gmach Raczyńskiego oraz budynek ustawio
ny na wyrównanych resztkach wieży mieszkalnej, dość 
opacznie nazywany dzisiaj Kuchnią Królewską; w pierw
szym z nich mieści się Muzeum Sztuk Użytkowych, 
a w drugim pracownie muzealne. Niestety, dzieła odbu
dowy nie dokończono.

Zamek królewski w Poznaniu w minionych wiekach 
był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. 
Przemysł II, koronując się na króla Polski, na swej pieczę
ci majestatowej umieścił orła w koronie, który miał być 
odtąd symbolem najwyższej władzy. Heraldycy uważają, 
że jest to pierwsze użycie orła białego jako symbolu - go
dła narodowego, które od tego momentu towarzyszy nam 
po dzień dzisiejszy. W czasach późniejszych w murach 
zamkowych przebywało wielu władców. Zamek poznań
ski odwiedzali najczęściej Kazimierz Wielki oraz Włady
sław Jagiełło. Wizyty Jagiełły są świadectwem, że rozmia
ry zamku musiały być znaczne, skoro mogły się w nim po
mieścić dwa dwory - króla i królowej. Z innych polskich 
władców gościli w zamku m.in.: Władysław Łokietek, Lu
dwik Węgierski i jego matka - królowa Węgier Elżbieta 
Łokietkówna, Kazimierz Jagiellończyk (w trakcie jednej 
z wizyt towarzyszył mu orszak i dwór w liczbie około 
1500 osób!), Jan Olbracht i jego brat Zygmunt I Stary, 
Henryk Walezy, Zygmunt III Waza, Władysław IV oraz 

Jan Kazimierz. W zam
ku poznańskim odby
wały się też liczne cere
monie ślubne korono
wanych głów, a zatem 
było to miejsce, które 
zapewniało komfort 
wymagany przy takich 
uroczystościach i sta
nowiło odpowiednią 
oprawę dla rangi wy
darzenia.

W murach królew
skiego zamku w Pozna
niu gościli też władcy 
innych państw. Tutaj 
zawierano układy poli
tyczne, paktowano, 
a nawet składano hoł
dy. W 1337 r. w zamku 
Kazimierz Wielki za
warł traktat pokojowy 
z królem czeskim Ja
nem Luksemburskim. 
Z kolei w 1424 r., tuż 
po Bożym Narodzeniu, 
gościł tu król Danii 
Eryk I, podążający do 
Krakowa na koronację 
ostatniej żony Jagiełły 
Zofii - Sonki Holszań- 

skiej. W 1462 r. doszło na zamku do rozmów Kazimierza 
Jagiellończyka z królem czeskim Jerzym z Podiebradu, 
a w 1493 r. Jan Olbracht paktował z przedstawicielami 
Rzeczypospolitej Weneckiej i Porty Otomańskiej. W tym
że samym roku przed obliczem króla Jana Olbrachta hołd 
złożył wielki mistrz krzyżacki Hans von Tieffen. W listo
padzie 1657 r. odbyła się narada wojenna króla Jana Ka
zimierza i dowódców wojsk polskich, w tym hetmana Ste
fana Czarnieckiego. Ten fakt zadecydował, że Poznań zna
lazł się w tekście polskiego hymnu narodowego, którego 
autor-Józef Wybicki, jako młody prawnik w 1765 r. pra
cował na poznańskim zamku.

■ H
I

1. Tak zapewne wygląda! zamek poznański w połowie XIV w.

2. Widok na zamek z pl. Sapieżyńskiego (obecnie pl. 
Wielkopolski) w 1833 r. (według Juliusavon Minutoliego)

3. Plan murów zamkowych z hipotetycznym datowaniem
i odtworzeniem ich przebiegu (według prof. Jana Skuratowicza)
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4. Widok zamku na pocztówce z okoto 1913 r.Dzisiaj na fasadzie tzw. gmachu Raczyńskiego znajdu
ją się trzy tablice pamiątkowe: tablica fundacyjna Kazi
mierza Raczyńskiego z łacińskim napisem i datą „1783”, 
tablica z 1993 r., upamiętniająca 500. rocznicę ostatnie
go hołdu krzyżackiego oraz tablica z 1995 r., upamięt
niająca 700-lecie koronacji Przemyśla II.

W ciągu minionych 50 lat Poznań zapomniał o zamku 
królewskim. Dopiero w 2002 r. z inicjatywy poznańskich 
stowarzyszeń, organizacji i związków twórczych, zrzesza
jących ludzi działających na niwie historii, sztuki, ochro
ny zabytków, architektury, turystyki i promocji miasta, 
powołany został Społeczny Komitet Odbudowy Zamku 
Królewskiego w Poznaniu.

Z dawnego zamku pozostał oryginalny obwód mu
rów obronnych zbudowanych na kamiennym fundamen
cie, dwumetrowej grubości ściany obwodowe budynku 
z XIII i XIV w., ściany działowe najniższej kondygnacji, 
ściana zachodnia do wysokości około 10 m (z XIII-XIV 
w., podwyższona w średniowieczu) oraz czternasto
wieczna ściana wschodnia (7-8 m) w dawnym gmachu 
Raczyńskiego. Od ponad 700 lat zarys budowli zamko
wej nie uległ zmianie, a pierwotny budynek przetrwał do 
XVIII w. Znawcy twierdzą, że jest to dostateczny funda
ment historyczno-emocjonalny, by na nim odbudować 
rezydencję przypominającą dawną chwałę tego miejsca. 
Odbudowany zamek z wieżą ma stanąć na zachowanych

5. Odbudowane po 1945 r. zachodnie skrzydło zamku
- tzw. gmach Kazimierza Raczyńskiego

6. Współczesny widok na Wzgórze Przemyśla i zamek królewski

7. Tak ma wyglądać odbudowane skrzydło i wieża zamku królewskiego 
w Poznaniu (proj. Witolda Milewskiego -1 nagroda
w konkursie na odbudowę)

(rys.: 1,2,3,7- Jerzy Sobczak; 
zdjęcia: 5 - Zbigniew Szmidt, 6 - Jerzy Miecznikowski)

do dzisiaj starych fundamentach, a powierzchnia zabu
dowy wyniesie około 300 m2, zaś planowane trzy kondy
gnacje i jedna podziemna - około 1200 m2. Zamek 
w przyszłości ma pełnić ogólnodostępne funkcje publicz
ne zarówno muzealne, jak i reprezentacyjne, a na 
wieży zamkowej planuje się urządzenie tarasu widoko
wego. Zrekonstruowany zamek królewski w znaczący 
sposób wzbogaci poznańskie Stare Miasto i stanie się du
żą atrakcją turystyczną.

Jerzy Sobczak
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Barokowy pałac Bruhla przed drugą wojną światową należał 
do prestiżowych obiektów zabytkowych w Warszawie. Jego ranga 

jeszcze bardziej wzrosła, gdy w latach trzydziestych ubiegłego wieku 
stał się siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Teren założenia 
pałacowego znajdował się w bardzo eksponowanym miejscu, jakim 

było sąsiedztwo wielkiej kompozycji urbanistycznej - Osi Saskiej. 
Nazwa pałacu, związana z osobą Henryka Bruhla, ministra Augusta III, 

może sugerować, że powstał on w czasach panowania saskiego, 
tymczasem jego historia jest znacznie wcześniejsza.

Pałac Bruhla
w Warszawie

■p -w- STANISŁAW GRZELACHOWSK1

■ istoria pałacu sięga 1641 r., kiedy to z fundacji 
kanclerza Jerzego Ossolińskiego, wybitnego mę-

ŁA,za stanu, zajmującego pierwszoplanową pozycję 
w rządach ówczesnej Rzeczypospolitej, powstała okazała 
budowla, znana później z przedstawień w panoramie 
Warszawy z 1656 r. według Ericha Dahlbergha, w tle por
tretu kanclerza oraz na rysunku przechowywanym w mu
zeum w Sztokholmie. Poza tym zachowały się opisy pała
cu i jego wyposażenia, sporządzone przez Adama Jarzęb- 
skiego i Jana A. Morsztyna. Dzięki tym materiałom moż
na odtworzyć kształt pałacu i jego urządzenie. Wśród in
nych reprezentacyjnych obiektów w Warszawie odznaczał 
się on bardzo indywidualnym rozwiązaniem bryły. Był to 
budynek dwupiętrowy na planie prostokąta, zwieńczony 
balustradą tarasu, pośrodku którego znajdowało się wy
dłużone doświetlenie wielkiej sali na pierwszym piętrze, 
przekryte dachem kopułowym. Z tyłu w narożach dobu
dowane zostały dwie sześciokątne wieże z barokowymi 
hełmami. W ogólnej koncepcji rozwiązania pałacu wi
doczne jest wyraźne oddziaływanie architektury palla- 
diańskiej.

Po śmierci kanclerza J. Ossolińskiego w 1650 r. pałac 
odziedziczyła jego córka, Tekla Helena, żona wojewody 
krakowskiego Aleksandra Lubomirskiego. Potem prze
szedł on na jej syna Józefa Karola - marszałka wielkiego 
koronnego. Do 1720 r. rezydencja była w posiadaniu ro
dziny Lubomirskich. Otrzymała ona wówczas nazwę pa
łacu sandomierskiego, pochodzącą od starostwa, które 

pozostawało w rękach tej rodziny. W czasie najazdu 
szwedzkiego budowla pałacowa została bardzo zniszczo
na. Najpierw więc pod kierunkiem budowniczego Józefa 
Belottiego przeprowadzono niezbędny remont, później 
dokonano gruntownej jej przebudowy i rozbudowy we
dług projektu Tylmana z Gameren. W przedsięwzięciu 
tym wykorzystano istniejące mury, lecz skasowano wieże. 
Poprzez dostawienie w narożach czterech pawilonów 
zwarta dotąd bryła uległa rozczłonkowaniu. Całość prze
kryto jednolitym dachem.

Aleksander Lubomirski, syn Józefa Karola, zmarł bez
potomnie w 1720 r. Rezydencja przeszła na jego siostrę 
Mariannę, żonę Pawła Sanguszki, marszałka wielkiego 
księstwa litewskiego. W tym czasie król August II 
rozpoczął wykupywanie okolicznych gruntów oraz 
posiadłości z myślą o własnej rezydencji i w 1727 r. udało 
mu się przejąć od Sanguszków pałac sandomierski. Lecz 
wkrótce, w 1733 r., pałac znowu wrócił do dawnych 
właścicieli. Nie był to jednak najlepszy okres dla budowli 
pałacowej, której stan stale się pogarszał, zwłaszcza po 
dwukrotnych pożarach.

W 1750 r. pałac został nabyty od Sanguszków przez 
Henryka Bruhla - wszechwładnego ministra Augusta III. 
W transakcji tej w dużej mierze brane były pod uwagę 
względy lokalizacyjne nieruchomości, położonej w bez
pośrednim sąsiedztwie nowej siedziby królewskiej - pała
cu Saskiego. Przez kilka lat właściciel nie wykazywał 
większego zainteresowania w podejmowaniu inicjatyw 
dotyczących swojej posiadłości. W tym czasie bowiem za
jęty był wznoszeniem własnych rezydencji drezdeńskich. 
Sytuacja ta zmieniła się po przyjeździe do Polski Augusta III

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 5 • 2005 7



Suturlna. eaciuta.

ilklM Wil;<lunt Carmelitarum |i iSffiioiroKWmidW 
Ji nratjmdBiGKmŁioioi 
-. ^iDmDE^^imuiLiioi

1. Fragment 
panoramy 
Warszawy 
E. Dahlbergha, 
1656 r.; strzałką 
zaznaczono 
patac Jerzego 
Ossolińskiego

wraz ze swoim dworem w 1756 r.; król byt zmuszony 
opuścić Saksonię w wyniku wydarzeń wojny siedmiolet
niej. Do Warszawy przybył również jego minister, 
a wkrótce też i królowa. Okoliczności te walnie przyczy
niły się do podjęcia prac związanych z przebudową pała
cu sandomierskiego dla potrzeb właściciela i jego małżon
ki, która interesowała się bardzo żywo postępami prowa
dzonych robót. Projekt przebudowy powierzony został 
drezdeńskiemu architektowi Janowi Godfrydowi 
Knóblowi. Ze względu na solidność istniejących murów, 
zasadniczy korpus pałacu został zachowany, natomiast 
wokół dziedzińca frontowego zbudowano zupełnie nowe 
skrzydła. Trapezowy kształt parceli pałacowej stwarzał 
duże trudności przy rozwiązywaniu tej części założenia. 
Dlatego też skrzydła te zostały zaprojektowane w dwóch 
odcinkach, z przerwą między nimi. Skrzydła przednie, 
które były zbliżone bardziej do siebie, złączono ogrodze
niem z bramą wjazdową pośrodku. Jego podstawowymi 
elementami było sześć filarów zwieńczonych wystrojem 
rzeźbiarskim, a pola między nimi wypełniono kratowymi 
segmentami na podmurówce. W centralnym polu znajdo
wała się też kratowa brama, przyozdobiona dekoracyj
nym zakończeniem. Realizacja ta okazała się bardzo uda
na i stanowiła później tak charakterystyczny fragment 
w pierzei ul. Wierzbowej. Także i w bryle pałacu nastąpi
ła duża zmiana: dodano jeszcze jedną kondygnację i ca
łość nakryto wysokim, mansardowym dachem. W związ
ku z tym przesunięty został wyżej tympanon głównego 
korpusu. Poza tym od strony ogrodu wybudowano ko
lumnadę. Elewacje pałacu i jego skrzydeł otrzymały opra
wę rzeźbiarską. Bogato również udekorowane zostały 
wnętrza, w których zastosowano wiele elementów spro
wadzonych z Drezna. Dopełnieniem całości założenia stał 
się ogród francuski na tyłach pałacu, sięgający aż do gra
nicy z klasztorem reformatów. W sumie architektura pa
łacu na tle innych tego rodzaju obiektów warszawskich 
wykazywała bardzo indywidualne cechy - widoczne 
w niej były wyraźne wpływy drezdeńskie.

Po śmierci Bruhla w 1763 r. jego potomkowie wynajęli 
pałac ambasadzie rosyjskiej. Rezydował w nim ambasador 
Herman Karol Kajserling, który wykorzystywał go głównie 
do celów reprezentacyjnych. Przedstawicielstwo Rosji jed
nak wkrótce zmieniło siedzibę i pałac przejął podskarbi ko
ronny Adam Poniński, a ten z kolei sprzedał go biskupowi 
wileńskiemu Ignacemu Massalskiemu. W 1788 r. kom
pleks pałacowy ponownie wrócił do ambasady rosyjskiej, 
która rozpoczęła jego remont, prowadzony przez architek
ta królewskiego Dominika Merliniego. Prace z tym związa
ne skupiały się głównie na adaptacji wnętrz, a w nich 
przede wszystkim na wykonaniu wielkiej sali balowej.

W latach porozbiorowych pałac, jako obiekt rządowy, 
kolejno wykorzystywany był przez władze pruskie, napole
ońskie i Księstwa Warszawskiego. Z nastaniem Królestwa 
Kongresowego stanowił on jedną z siedzib księcia Konstan
tego i jego urzędników. W czasach po upadku powstania li
stopadowego rezydował w pałacu gubernator Warszawy,
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2. Pałac Jerzego Ossolińskiego, rekonstrukcja 
bryty według Wojciecha Kreta, Palatium Libertatis 
Republicae Poloniae, „Biuletyn Historii Sztuki”, 
nr 3, 1965
3. Plan założenia pałacu Bruhla według planu 
Ricaud de Tirregaille'a z 1762 r.
(oprać. A. Karczewski i G. Ciotek);
1 - dziedziniec pałacowy, 2 - skrzydła boczne,
3 - pałac, 4 - ogród francuski

4. Pałac Bruhla wedtug planu Warszawy 
Rizzi Zannoni, 1772 r.
5. Elewacja pałacu Bruhla od strony ul. Wierzbowej, 
stan po renowacji w latach trzydziestych XX w.
6. Pałac Bruhla od strony ul. Fredry, na pierwszym 
planie nowy pawilon proj. prof. B. Pniewskiego
7. Plac Józefa Piłsudskiego (d. plac Saski)
- stan z 1939 r. (oprać. Zygmunt Stępiński);
1 - plac, 2 - pałac Saski z kolumnadą i pomnikiem ks. Józefa 
Poniatowskiego, 3 - pałac Bruhla, 4 - Ogród Saski,
5 - kamienice w narożniku placu i ul. Królewskiej

a później margrabia Wielopolski. Następnie od 1863 r. 
mieściła się tu agenda rządowa - komisja włościańska.

Niepomyślnym punktem zwrotnym dla losów pałacu 
okazał się rok 1882, kiedy ulokowano w nim Centralny 
Urząd Telegraficzny dla Królestwa Polskiego. Roboty 
związane z adaptacją obiektu dla utylitarnych potrzeb no
wego użytkownika spowodowały całkowite zniszczenie 
stylowych wnętrz. Na zewnątrz wysoki mansardowy dach 
zastąpiono bardziej płaskim. Przestał też istnieć ogród pa

łacowy, który rozparcelowano i wytyczono na zapleczu 
nową ulicę Kotzebuego (obecna ul. Fredry). W 1887 r. 
w narożniku ulic Wierzbowej i Kotzebuego pobudowano 
czynszową kamienicę. Wszystkie te zmiany przyczyniły 
się do zatracenia reprezentacyjnej funkcji pałacowej. Po
garszający się stan techniczny obiektu był przyczyną pod
jęcia w 1913 r. robót remontowych.

Po pierwszej wojnie światowej w pałacu mieścił się 
Urząd Głównego Telegrafu. W międzyczasie powstał
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8. Widok od Ogrodu Saskiego na patac Bruhla, 1944, fragment zdjęcia 
ze zbioru Bildarchiv Foto Marburg (Niemcy), reprodukowanego 
w albumie Warszawa - ostatnie spojrzenie [...], Warszawa 2004, il. 23

projekt przejęcia obiektu przez Ministerstwo Spraw Za
granicznych. Okazało się jednak, że plan ten można by
ło zrealizować tylko częściowo. Ministerstwu udało się 
przejąć tylko dwa skrzydła boczne, natomiast dotychcza
sowy użytkownik zajmował w dalszym ciągu korpus 
główny. W tej sytuacji resort spraw zagranicznych podjął 
próbę budowy nowego gmachu na terenie szpitalnym 
przy Parku Ujazdowskim. W wyniku rozpisanego w tym 
celu konkursu architektonicznego I nagrodę przyznano 
prof. Rudolfowi Swierczyńskiemu. Jednakże ze względu 
na zbyt wysokie koszty przedsięwzięcia nie podjęto się 
realizacji jego projektu. Inwestor natomiast skorzystał 
z propozycji architekta Bohdana Pniewskiego, który za
proponował tańsze rozwiązanie, polegające na adaptacji 
wraz z rozbudową dawnego pałacu Bruhla. Realizacja te
go pomysłu stała się możliwa dzięki temu, że Minister
stwo Poczt i Telegrafów pobudowało w międzyczasie 
własny gmach przy ul. Poznańskiej i tym samym zwolni
ło główny korpus pałacu.

W 1932 r. na podstawie programu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych prof. Bohdan Pniewski wykonał 
projekt przebudowy pałacu z dobudową od strony Ogro
du Saskiego. Architekt otrzymał dość trudne zadanie, po
nieważ zamierzenia zleceniodawcy były bardzo ambitne, 
zarówno pod względem użytkowym, jak i z powodu wy
magań, aby obiekt był bardzo reprezentacyjny. W wyko
nanym projekcie autor zaprezentował indywidualne po
dejście do zachowanej substancji zabytkowej. Architektu
rze starał się przywrócić historyczny wygląd z epoki sa
skiej, natomiast rozwiązania wnętrz potraktował już 
w sposób współczesny; materiały dotyczące dawnej archi- 

9.10. Teren dawnego patacu Bruhla, na pierwszym planie relikty 
podmurówki ogrodzenia (9) oraz nowego pawilonu (10), 2004 r.

(zdjęcia: 9, 10- Stanislaw Grzelachowski)

tektury zewnętrznej zachowały się, natomiast nie było ich 
odnośnie do wnętrz. W czasie prac rewaloryzacyjnych 
przywrócony został osiemnastowieczny dach mansardo
wy, uzupełniono detal i dekorację rzeźbiarską elewacji, 
założono nową posadzkę na dziedzińcu pałacowym. Pew
ne zastrzeżenia budziło użycie okładziny kamiennej w fa
sadzie, ponieważ nie było ono praktykowane w polskiej 
architekturze okresu saskiego. Z powodu wąskiego od
cinka ul. Wierzbowej przy wlocie na pl. Saski, w skrzydle 
bocznym od strony tej ulicy przebito podcienia i wykona
no przerwę z wglądem na dziedziniec. Reprezentacyjne 
wnętrza pałacu zaraz po ich zrealizowaniu zostały dobrze 
ocenione. Wyróżniały się wśród nich: westybul z monu
mentalną klatką schodową, galerie, sale recepcyjne i gabi
net ministra. Projektant osiągnął tu ciekawe efekty po
przez odpowiednie użycie materiałów, umiejętne zesta
wienia kolorystyczne, a także stosowanie oświetlenia 
ukrytego i światła rozproszonego. Dopełnieniem całości 
było dobierane do charakteru każdego pomieszczenia 
umeblowanie i wyposażenie. W ich dekoracji posłużono 
się nie tylko dziełami współczesnych artystów, takich jak 
Felicjan Kowarski, Edward Wittig, lecz również i dawne
go malarstwa, np. portrety Stanisława Augusta, Władysła
wa IV i Cecylii Renaty. Nowa część, zawierająca aparta-
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ment mieszkalny ministra, w postaci dobudowanego pa
wilonu z dwoma portykami i schodami zewnętrznymi 
w kierunku ogrodu, stanowiła śmiałe zestawienie z kom
pleksem zabytkowym.

Ta ostatnia realizacja dała przedwojennej Warszawie 
obiekt odznaczający się dużymi walorami. Niestety, 
wkrótce przepadła całkowicie zarówno jego dawna, jak 
i nowoczesna architektura. Pałac, wykorzystywany jeszcze 
przez władze okupacyjne, 18 grudnia 1944 r. został wysa
dzony w powietrze przez wojska niemieckie. Paradoksal
nie został zniszczony zabytek architektury polskiej, ale 
mający tak silne związki z niemiecką sztuką epoki saskiej.

Minęło 61 lat od unicestwienia pałacu Briihla. W cią
gu tego długiego okresu nie doprowadzono do jego od
budowy. Dopiero ostatnio podejmowane są w tej sprawie 
konkretne decyzje. Ogłoszony przetarg na zagospodaro

wanie zachodniej pierzei pl. Marszałka Józefa Piłsudskie
go w swoim programie uwzględnia również odtworzenie 
dawnego pałacu Briihla. Jego wyniki przesądzą o rozwią
zaniu, jakie zostanie skierowane do realizacji. Przy wybo
rze powinien być zachowany warunek, aby nowa funkcja 
kryjąca się w jego wnętrzu była zgodna z historyczną ran
gą tego obiektu. Dobrym przykładem do wykorzystania 
w tym wypadku może być rewaloryzacja zespołu pałaco
wego, przeprowadzona na krótko przed drugą wojną 
światową. Obecnie przygotowywana odbudowa pałacu 
będzie dużo trudniejsza niż poprzednia rewaloryzacja, 
a to ze względu na całkowite zniszczenie detali architek
tonicznych i dekoracji rzeźbiarskiej, a także brak odpo
wiednich materiałów archiwalnych.

Stanisław Grzelachowski

Spotkanie z książką
DAWNA WARSZAWA

W ubiegłym roku w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy czyn
na była wystawa „Warszawa - ostatnie spojrzenie. Niemieckie 
fotografie lotnicze sprzed sierpnia 1944". Ekspozycja cieszyła się 

ogromną popularnością; opublikowanie katalogu noszącego tytuł 
wystawy było odpowiedzią na postulaty udostępnienia wszystkich 
zdjęć w formie albumu.

Autorami tekstów do katalogu są Marek Barański i Andrzej Soltan. 
Pierwszemu z nich zawdzięczamy odkrycie opublikowanych ilustracji. 
Marek Barański, przebywając w 2003 r. na stypendium naukowym 
w Marburgu, trafił do Bildarchiv Foto Marburg, instytucji archiwizującej 
dokumentację fotograficzną zabytków. Tam natknął się na zbiór zdjęć 
Warszawy z 1944 r, z okresu po zniszczeniu getta, 
a przed wybuchem powstania warszawskiego. To by
ły zdjęcia lotnicze i zbliżenia obiektów, fotografie ro
bione z pokładu samolotu rozpoznawczego Luftwaf
fe. Wśród nich można wyróżnić trzy grupy: pierwsza- 
to zdjęcia terenu Woli i Śródmieścia robione z dużej 
wysokości, druga - zdjęcia wybranych fragmentów 
Śródmieścia wykonane ze średniej wysokości, trzecia 
- fotografowane z bliska poszczególne budynki oraz 
place Śródmieścia i Pragi.

Ilustracje mają wartość emocjonalną i stanowią 
ważny materiał dokumentacyjny. Wybrane reprezen
tacyjne obiekty, np. Łazienki, Belweder, Stare Miasto 
- fotografowane są z kilku stron, zdjęcia zabudowy 
mieszkalnej, robione nieraz co godzina, dokumentu

ją nawet ruch uliczny. Kolekcja pozwala ocenić stan głównych bu
dynków po bombardowaniach z początku wojny, rozmiar zniszczeń 
w getcie. Co zaskakuje, na niektórych z fotografowanych budynków 
widać dokonane już częściowo naprawy (Zachęta, Muzeum Narodo
we, Dworzec Główny). Ilustracje mogą odzwierciedlać plany zacho
wania przed uszkodzeniem wybranych budowli, związanych z dzie
dzictwem kultury niemieckiej (np. pałacu Briihla, o którym czytamy 
w numerze, czy pałacu Saskiego). Przechowywana w Bildarchiv Fo
to Marburg notatka, dołączona do zbioru zdjęć, sugeruje natomiast, 
że materiał ten miał być wykorzystany po wojnie przy przekształca
niu Warszawy w niemieckie miasto. Tłumaczy to wiele ujęć budowli 

reprezentacyjnych, które mogłyby zostać wykorzy
stane propagandowo po zwycięstwie Trzeciej Rze
szy. Hipoteza ta nie daje się obronić w świetle histo
rycznych faktów - Hitler wielokrotnie zapowiadał cał
kowite unicestwienie miasta. Być może przyczyną ta
kiego doboru fotografowanych obiektów byty este
tyczne preferencje fotografującego...

Z odnalezionego w Bildarchiv Foto Marburg zbio
ru 110 fotografii w albumie zamieszczono 92 zdjęcia; 
zostały dokładnie opisane. Trzeba dodać, że o ich 
dobrej jakości reprodukcyjnej zadecydowała staran
na praca warszawskiej drukarni „Argraf". Katalog 
można nabyć w Muzeum Historycznym m.st. Warsza
wy (00-272 Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 28/42, 
tel. 0-22 831-94-91). (ek)
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W trakcie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie 
odnalezione zostały fragmenty dekoracji rzeźbiarskiej elewacji 

pałacu Bruhla. Wykorzystanie ich przy rekonstrukcji tego pałacu 
byłoby ze wszech miar pożyteczne.

Elementy rzeźbiarskie
z pałacu Bruhla

WIESŁAW OLSZOWICZ

dbudowa pałacu Bruhla będzie już chyba jedną 
/z ostatnich rekonstrukcji obiektów tak ważnych 

” dla historycznej panoramy Warszawy. Mamy za so
bą doświadczenia odbudowy Starego Miasta, Zamku Królew
skiego, Zamku Ujazdowskiego, północnej pierzei pl. Teatralne
go. Każda odbudowa miała odmienny zakres i charakter - od 
pełnej rekonstrukcji elewacji i głównych wnętrz w Zamku Kró
lewskim do rekonstrukcji tylko niektórych fasad w wypadku 
pl. Teatralnego. Odbudowa pałacu Bruhla wydaje się możliwa 
tylko w wersji fasadowo-bryłowej, najbardziej zbliżonej do re
konstrukcji Zamku Ujazdowskiego.

W trakcie rozpoznawania kamiennych fragmentów Zam
ku Królewskiego, wydobytych z ruin i złożonych na podzam
czu, po żmudnej analizie tysięcy archiwalnych zdjęć nie uda
ło się zlokalizować w elewacjach zamku wielu elementów 
rzeźbiarskich. Podejrzenia, że pochodzą z innych obiektów 
zburzonej Warszawy, okazały się uzasadnione. Formy około 
szesnastu elementów można było odnaleźć na starych zdję
ciach pałacu Bruhla. Zgłoszenie tego faktu nie wywołało 
wówczas większego zainteresowania. Trwało organizacyjne 
zamieszanie, spowodowane koniecznością dotrzymywania 
kolejnych terminów odbudowy zamku, związanych na ogół 
z uroczystym świętowaniem różnorodnych dat w PRL-u.

Poza fragmentami, które szczęśliwie powróciły na swoje 
miejsce w elewacjach zamku, pozostało wiele elementów bez
pańsko leżących na placu budowy, w tym także i te pochodzące 
z pałacu Bruhla. Trudno obecnie dociec, kiedy i na podstawie 
czyjej decyzji usunięto je z podzamcza. Mówiło się, że zostały 
przekazane władzom komunalnym jako wtórny materiał bu
dowlany do dowolnego wykorzystania. Była to niewątpliwie 
decyzja nieprzemyślana, ponieważ wśród tego „kamiennego 
złomu” leżały odłamki marmurowych kartuszy i portali 
z wnętrz zamkowych, marmurowe fragmenty ołtarza z przed
wojennego wystroju kaplicy zamkowej, a także części kamien
nych, profilowanych obramień z siedemnasto- i osiemnasto
wiecznymi znakami kamieniarskimi. Był to więc bardzo cenny 
materiał do kontynuacji badań architektoniczno-historycznych.

Tylko szczęśliwy przypadek, jak to często bywa, sprawił, 
że po wielu latach natknąłem się na uznane za bezpowrotnie 
stracone fragmenty rzeźbiarskiej dekoracji pałacu Bruhla, 
tym razem rozrzucone na trawnikach za pałacykiem Branic- 
kich, mieszczącym obecnie Muzeum Ziemi PAN. Leżą tam 
pośród ciosów kamienia wydobywanego w różnych rejonach 
Polski i ilustrują ekspozycję na wolnym powietrzu zatytuło
waną: „WYSTAWA KAMIENI BUDOWLANYCH”, bez żad-
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2. Schemat tympanonu 
z lokalizacją 
odnalezionych
części

3. Odnaleziona część 
środkowej akroterii 
ze szczytu tympanonu

4.5.6. Niektóre 
z odnalezionych 
części dekoracji 
rzeźbiarskiej 
tympanonu

1. Fragment fasady 
pałacu Briihla, 
widoczny środkowy 
ryzalit, stan z 1919 r.

nej dodatkowej informacji. Elementy umieszczone są bezpo
średnio na ziemi, stąd ich znaczne zawilgocenie i malowniczy 
zielony nalot z niszczących mikroorganizmów. Są to fragmen
ty roztrzaskanego w 1944 r. tympanonu i środkowej akrote
rii z centralnego ryzalitu fasady pałacu Briihla. Jest tu rów
nież część konsoli z pięknie rzeźbioną głową fauna. Konsola 
jest jedną z sześciu podtrzymujących niegdyś kamienną płytę 
balkonu pierwszego piętra. Wśród odnalezionych fragmen
tów brak natomiast górnej części lewego kartusza, która była 
jeszcze na podzamczu w siedemdziesiątych latach ubiegłego 
wieku.

Podobnie przypadkowo w lapidarium Muzeum Historyczne
go m.st. Warszawy udało się rozpoznać jedną z rzeźb elewacji 
ogrodowej pałacu oraz drugą konsolę balkonową, identyczną 
z tą leżącą na terenie Muzeum Ziemi. Przez wiele lat były złożo
ne w Arkadach Kubickiego. Trafiły do muzeum po zakończeniu 
odbudowy Zamku Królewskiego i likwidacji placu budowy.

Bardziej uważne oględziny pozwalają dostrzec znaczne róż
nice między strukturą i sposobem obróbki piaskowca użytego 
na akroterie i konsole podbalkonowe, a dekoracją rzeźbiarską 
wypełniającą trójkąt tympanonu. Zdjęcia archiwalne i opisy 
kolejnych przebudów upoważniają do interesującego wniosku, 
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że zachowane fragmenty rzeźb nie powstały rów
nocześnie, ale dzieli je dystans niemal 180 lat. Star
sze są części środkowej akroterii i konsole podbal- 
konowe. Najprawdopodobniej wyszły z warsztatu 
saskiego rzeźbiarza F.K. Deybla, który w latach 
1757-1759 prowadził wszystkie prace kamieniar
skie w pałacu Briihla. Zapewne równocześnie po
wstały grupy rokokowych rzeźb, które do 1944 r. 
stały na filarach bramy od strony pl. Saskiego.

Kompozycja rzeźbiarska wypełniająca tympanon 
była pierwotnie wykonana w narzucie tynkowym.

7. Jedna z sześciu konsol wspierających balkon pierwszego piętra
8. Tylna elewacja pałacu, stan z około 1930 r. (odnalazł się tylko tors 
lewej skrajnej rzeźby)
9. Tors rzeźby z elewacji tylnej pałacu, eksponowany obecnie
w lapidarium Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

(rys. 2 i zdjęcia: 3-7, 9 - Wiesław Olszowicz, 1,8- archiwum Instytutu Sztuki PAN w Warszawie)

Zdradzają to zdjęcia archiwalne fasady pałacu, na których ka
mienne akroterie są ciemniejsze, a wypełnienie tympanonu oraz 
nadokienne rocailles utrzymują jasny walor całości elewacji. Po
twierdzeniem tej sugestii mogą być tympanony ryzalitów 
wschodniej elewacji tzw. skrzydła saskiego Zamku Królewskiego 
od strony Wisły, mające swój rodowód również w okresie pano
wania Augusta III. Oryginalny fragment tympanonu lewego ry
zalitu, który długie lata górował nad ruinami zamku, miał wła
śnie dekorację rzeźbiarską wykonaną w narzucie tynkowym. Po
dobnie tympanony niszczejącej w zastraszającym tempie letniej 
rezydencji Henryka Briihla na Młocinach są wykonane w tynku.

Można więc z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że 
odnalezione kamienne części tympanonu zastąpiły narzut tyn
kowy dopiero w trakcie wielkiej przebudowy pałacu Briihla, 
prowadzonej w latach 1933-1936 pod kierunkiem Bohdana 
Pniewskiego. Zmiana materiału wynikała chyba ze znanej

skłonności tego wybitnego architekta 
do monumentalizacji wykonywanych 
przez siebie obiektów, co w tym wy
padku miało dodatkowe uzasadnie
nie wynikające z przystosowywania 
pałacu do reprezentacyjnej funkcji 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Drugiej Rzeczypospolitej. W Prze
wodniku Krajoznawczym z 1938 r. 
możemy przeczytać, że w trakcie tej 
ostatniej przebudowy „dawne rzeźby 
restaurowano i uzupełniano nowymi 
przy udziale rzeźbiarzy: T. Breyera, J. 
Jakubowskiego i F. Strynkiewicza”’.

Równie intrygujące są losy rzeźby 
eksponowanej obecnie w lapidarium 
Muzeum Historycznego m.st. Warsza
wy. Jest to tors lewej, skrajnej rzeźby, 
jednej z czterech rzeźb stojących mię
dzy doryckimi kolumnami tylnej, 
ogrodowej elewacji pałacu Briihla. Wi
dać ją na zdjęciu wykonanym w okre
sie międzywojennym, gdzie elewacja 
straciła już charakter ogrodowej, stoi 
przy ul. Aleksandra Fredry, pierwotnie 
gen. Kotzebuego, przebitej w 1879 r. 
bezpośrednio przed adaptacją pałacu 
na Centralny Urząd Telegraficzny. 
Trudno się oprzeć wrażeniu, że rzeźby 
są umieszczone w miejscu dość przy
padkowym i nie mają specjalnego 
uzasadnienia kompozycyjnego w ele
wacji. Usunięcie rzeźb nie miałoby 
większego wpływu na jej wyraz archi
tektoniczny. Można przypuszczać, że 
rzeźby stały pierwotnie w czterech ni
szach parteru ryzalitów bocznych fa

sady, gdzie bardzo dobrze wpisują się wymiarowo. Zostały 
prawdopodobnie przestawione po bezceremonialnym przebiciu 
w niszach otworów drzwiowych w czasie już wspomnianej ada
ptacji pałacu na Centralny Urząd Telegraficzny. Klasyczna for
ma rzeźb sugeruje, że powstały w okresie przebudowy pałacu 
przez Dominika Merliniego, rozpoczętej w 1787 r., a dostępne 
źródła historyczne ich autorstwo przypisują Piotrowi Coudray.

Nie wdając się w dywagacje, jakie rozwiązanie byłoby lep
sze, czy odbudowa pałacu Briihla w wiernej historycznej formie, 
czy zastąpienie go obiektem współczesnym, nawiązującym do 
precedensu sąsiednich realizacji - budynku „Metropolitan Ope
ra” i hotelu „Victoria”, warto pomyśleć o losach odnalezionych 
części tympanonu. Jego rekonstrukcja, bez względu na zakres 
ostatecznych działań urbanistyczno-architektonicznych, wydaje 
się ze wszech miar pożyteczna, bo nawet wkomponowanie go 
w obiekt współczesny stanowiłoby ambitne zadanie architekto
niczne. Mogłoby uatrakcyjnić nowy budynek, pozbawić go cech 
banalności przy równoczesnym przypomnieniu burzliwej histo
rii miejsca. Natomiast jedyny zachowany tors rzeźby figuralnej 
chyba już na stałe pozostanie w lapidarium Muzeum Historycz
nego. Należy jedynie uzupełnić go tabliczką wyjaśniającą zwie
dzającym jego pierwotne przeznaczenie i lokalizację.

Wiesław Olszowicz
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Spotkanie z książką
Od dyrektora Muzeum Ziemi PAN w War
szawie - doc. dr. Krzysztofa J. Jakubow
skiego uzyskaliśmy informację, że frag
menty dekoracji rzeźbiarskiej tympanonu 
patacu Bruhla, przechowywane obecnie 
w lapidarium Muzeum Ziemi PAN, zostały 
wydobyte z gruzów i zgromadzone w la
tach 1952-1954 wraz z innymi reliktami ar
chitektury kamiennej niektórych zabytko
wych budowli warszawskich zniszczonych 
w okresie drugiej wojny światowej. Pierwot
nie umieszczono je na terenach parkowych 
w bezpośrednim otoczeniu budynku Mu
zeum Ziemi, przy al. Na Skarpie 20/26. Mia
ły one stanowić elementy planowanej wów
czas wystawy pt. „Kamień w odbudowie 
Stolicy". Projekt ten nie doczekał się jednak 
realizacji, m.in. ze względu na zagrożenie 
bezpieczeństwa obiektów. Dopiero w la
tach 1973-1975, po wybudowaniu ogro
dzenia zabezpieczającego wyznaczone te
reny ekspozycyjne, wspomniane relikty 
znalazły się w strefie urządzanej wówczas 
wystawy na otwartej przestrzeni, poświęco
nej kamieniom budowlanym. Dzięki temu 
chronione relikty rzeźbiarskie szczęśliwie 
nie podzieliły losu wielu innych fragmentów 
detali architektonicznych, które pozosta
wione w różnych rejonach stolicy bez nale
żytej opieki uległy rozproszeniu i dewasta
cji. Jeśli tylko zaistnieją odpowiednie wa
runki, zachowane elementy dekoracji rzeź
biarskiej tympanonu patacu Bruhla zostaną 
przekazane do wykorzystania przy jego od
budowie.

Podjęte przez Muzeum Ziemi działania 
umożliwiły przywrócenie dawnej świetno
ści niektórym obiektom i ich powrót na 
pierwotne miejsce. I tak, po 40 niemal la
tach, przekazano w 1991 r. do Otwocka 
obelisk (slup bazaltowy) z inskrypcją upa
miętniającą pobyt w tym mieście Józefa 
Piłsudskiego. Wielkim wydarzeniem pu
blicznym było przekazanie Filharmonii 
Warszawskiej rzeźb figuralnych Stanisła
wa Moniuszki i Fryderyka Chopina - jedy
nych pozostałości dawnego budynku tej 
instytucji. Zabezpieczone rzeźby pozosta
wały przez blisko półwiecze w lapidarium 
Muzeum Ziemi i po odrestaurowaniu mo
gły powrócić na fronton obecnego gma
chu Filharmonii Narodowej w stulecie jej 
powstania - 4 listopada 2001 r. Warto do
dać, że w 1996 r. w odpowiedzi na inicja
tywę Warszawskiego Oddziału Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami zostały przeję
te do lapidarium Muzeum Ziemi kolejne 
obiekty, którym groziła całkowita dewasta
cja. Wśród nich na szczególną uwagę za
sługują dwie kariatydy wykonane z pia
skowca pińczowskiego, zdobiące niegdyś 
fronton pałacu Kronenberga przy pi. Mała
chowskiego. Po przeprowadzeniu najpil
niejszych prac konserwatorskich także i te 
cenne zabytki zostały uratowane przed 
ostatecznym zniszczeniem.

redakcja

WARSZAWSKI RYNEK SZTUKI W LATACH 1800-1950

W grudniu ubiegłego roku, dosłownie
w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, mi

łośnicy sztuk pięknych, kolekcjonerzy, a także or
ganizatorzy oraz bywalcy aukcji dziel sztuki, rze
miosła artystycznego i książek otrzymali dawno 
wyczekiwany prezent. Nakładem Wydawnictwa 
Neriton w Warszawie ukazała się praca Sławomi
ra Boldoka Antykwariaty artystyczne, salony i domy 
aukcyjne. Historia warszawskiego rynku sztuki 
wiatach 1800-1950. Autor - historyk sztuki i krytyk 
sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, 
wieloletni pracownik Muzeum Narodowego 
w Warszawie, później PP DESA - Dzieła Sztuki 
i Antyki, w latach 1990-1997 redaktor miesięczni
ka „Art & Business", a także współpracownik „Ga
zety Antykwarycznej” od początku jej istnienia - 
jest wykładowcą zagadnień rynku sztuki na uni
wersytetach w Toruniu i Warszawie. Dzięki zdoby
tej wiedzy i doświadczeniu (wcześniej wydal m.in. 
Malarstwo na aukcjach w Polsce, obejmujące no
towania aukcyjne z lat 1990-2000) Sławomir Bol- 
dok jak mało kto predestynowany byt do podjęcia 
tego niezwykle trudnego, lecz 
jakże pasjonującego tematu. 
W efekcie powstała książka 
nie tylko potrzebna i ciekawa, 
ale także niezbędna w każdej 
podręcznej bibliotece history
ka sztuki, antykwarysty, kolek
cjonera i varsavianisty.

Książka składa się 
z dwóch części. W pierwszej - 
poprzedzonej słowem od auto
ra, krótkim wstępem oraz prak
tycznym słowniczkiem termino
logicznym, dalej podzielonej 
na siedem chronologicznie 
ujętych rozdziałów - Botdok, 
krok po kroku, omawia historię 
warszawskiego handlu dzieła
mi sztuki i wyrobami artystycz
nymi. W rozdziale pierwszym charakteryzuje jego 
podłoże, wiążące się przede wszystkim z losami 
wielkich kolekcji królewskich i magnackich w XVII, 
XVIII oraz pierwszych latach XIX w. Rozdział drugi 
poświęcony jest początkom warszawskiego han
dlu antykwarskiego, który zgodnie z przyjętą w tej 
pracy definicją przypada na drugą i trzecią ćwierć 
XIX w. W kolejnym rozdziale scharakteryzowane 
zostały lata dojrzale handlu sztuką - jego komer
cjalizacja i profesjonalizm - u schyłku XIX i na po
czątku XX w. Handel sztuką współczesną w dwu
dziestoleciu międzywojennym - to temat rozdziału 
czwartego. W piątym omówiona została, odnoszą
ca się do tego samego czasu, działalność anty
kwaryczna i aukcyjna. Dotyczą jej także dwa ostat
nie rozdziały: lata okupacji niemieckiej ujmuje roz
dział szósty, a siódmy i ostatni - okres od zakoń
czenia drugiej wojny światowej do powstania Desy 
w 1950 r.

W części drugiej opracowania, zatytułowanej 
Słownik antykwariatów, salonów i domów aukcyj
nych w Warszawie, autor omawia blisko 150 anty
kwariatów i innych warszawskich instytucji zajmują
cych się handlem sztuką. O ile jest to możliwe, po- 
daje ich nazwę, adres, właściciela, okres działania, 
przedmiot oraz formę handlu, a także krótką histo
rię, często popartą fragmentami wspomnień oraz 
listą przechodzących przez te instytucje dzieł sztu
ki (głównie obrazów).

W książce można znaleźć wiele interesują
cych, dotąd niepublikowanych materiałów do dzie

jów polskiego kolekcjonerstwa. Jednym z nich jest 
- przytoczony niemal w całości na podstawie no
tatki służbowej, sporządzonej w listopadzie 1964 r. 
na prośbę dyrekcji Muzeum Narodowego w War
szawie przez wybitnego znawcę dawnego rzemio
sła i wieloletniego kuratora Działu Sztuki Zdobni
czej w tym muzeum docenta Stanisława Gebeth
nera - opis prywatnej kolekcji antykwariusza Ber
narda Gutnajera:

„Znany w Warszawie z czasów przedwojen
nych antykwariusz warszawski Bernard Gutnajer [...] 
miał w swoim mieszkaniu prywatnym, przy ul. Króla 
Alberta [8] wielką ilość dziel sztuki, które przewyż
szały chyba jakością i ilością rzeczy znajdujące się 
w sklepie przy ul. Wierzbowej. [...] posiadał wielką 
ilość obrazów; w przeważnej części byty to obrazy 
polskie z w. XIX i XX. Niektóre z nich pamiętam [...]. 
Tu wymienić mogę obrazy Jana Matejki m.in. "Naj
ście żaków na zbór uterański-, który to obraz jesz
cze przed 1935 r. pragnął nabyć do zbiorów [Mu
zeum Narodowego w Warszawie - S. B.] ówczesny 
dyrektor Bronislaw Gembarzewski. Do ostatecznej 

transakcji nie doszło zdaje się 
z powodu ceny wygórowanej. 
[Wśród autorów innych obra
zów Gebethner wymienia - 
S. B.] - Józefa Chełmońskiego 
(kilka dobrych obrazów), Alek
sandra Gierymskiego i Maksa 
Gierymskiego, akwarele Juliu
sza Kossaka i obrazy Jana [Ju
liana] Falata, a obok nich sze
reg obrazów popularnych 
w dwudziestoleciu międzywo
jennym Józefa Brandta i Alfre
da Wierusza-Kowalskiego. 
W sumie byl to wielki zbiór, któ
ry konkurował ze zbiorem obra
zów polskich brata Bernarda 
Abego Gutnajera [...]. Oprócz 
kilkuset obrazów polskich Ber

nard Gutnajer posiadał wielką ilość przedmiotów 
sztuki zdobniczej. Wśród nich zwracały uwagę me
ble zarówno polskie jak i obce; przede wszystkim 
rzucały się w oczy wielkie szafy gdańskie i inne z w. 
XV/// /XIX rzeźbione lub intarsjowane [...]. Zabytko
we lustra, wiszące oraz stojące świeczniki uzupeł
niały wnętrze dużego mieszkania [...]. [Antykwa
riusz] posiadał wielką liczbę dywanów, przeważnie 
perskich zabytkowych i nowszych wschodnich, 
przeważnie perskich, ale także kaukaskich i turec
kich. [...]. Ponadto prócz innych tkanin, jak cenne 
makaty, posiadał sporą liczbę pasów polskich kon
tuszowych srebrno i zlotolitych. [...]. Wśród jego ko
lekcji wyrobów złotniczych wyróżnia! się wielki ze
staw sreber żydowskich wykonanych w Polsce oraz 
zagranicą. Odrębną i dużą część zbiorów stanowiły 
przedmioty ceramiczne. Wynosiły one kilkaset 
sztuk. Poza cenną ceramiką obcą z Miśni i Wiednia 
[...] największą część tworzyła ceramika polska. 
Wyroby warszawskie - Belweder manufaktury kró
lewskiej, [wytwórni] Wolffa tworzyły zestaw z kilku
dziesięciu sztuk (ok. 30). Między innymi Bernard na 
kilka lat przed wojną [1939 r.] przywiózł z Paryża 12 
talerzy z tzw. serwisu suttańskiego (Serwice turque) 
[zob. “Spotkania z Zabytkami-, nr 5, 1998]. Posia
dał on również wielki zbiór majolik nieborowskich 
(ok. 100sztuk) [...]” (S. Bołdok, s. 235-236).

Książkę można kupić m.in. w księgarniach na
ukowych, domach aukcyjnych oraz w Wydawnic
twie Neriton (00-272 Warszawa, Rynek Starego 
Miasta 29/31; tel. 831-02-61 w. 26).(WJP)

Leokadia Bielska-Tworkowska, „Antykwariu- 
sze”, 1953, olej (od lewej: January Gościm- 
ski, Stanislaw Gebethner, Tadeusz Wierzej- 
ski, Anna Klewinowa), wg S. Boldok, Anty
kwariaty [...], s. 179
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Wokół jednego zabytku

Dobry Łotr z Dobrego Miasta

Dismas - Dubiy Lulr - św. Dyzma - 
to według Ewangelii św. Łukasza 
oraz apokryfów towarzysz Męki Chry

stusa, nawrócony tuż przed śmiercią na 
drogę zbawienia. Jako święty czczony 
byt zwłaszcza w Bawarii i Austrii, a na 
terenie Polski w diecezji przemyskiej. 
Jest patronem nawracających się 
grzeszników, pokutników, umierających 
oraz skazanych na śmierć.

W sztukach plastycznych postać 
Dobrego Łotra najczęściej przedstawia
no w scenach Ukizyżuwania, umiesz
czano go na prawo od 
Chrystusa i po prze
ciwnej stronie Gestasa 
- zatwardziałego do 
ostatnich chwil drugie
go z towarzyszących 
Jezusowi złoczyńców. 
Jako samodzielny te
mat artystyczny Di
smas występował sto
sunkowo rzadko. Pew
ną liczbę - najczęściej 
rzeźbiarskich - przed
stawień tego świętego 
znaleźć można w baro
kowych ołtarzach na 
Dolnym Śląsku. Jego 
postać ukazywano 
w nich jako brodatego 
mężczyznę trzymają
cego krzyż (np. w ołta
rzu Świętego Krzyża 
w kościele klasztornym 
w Krzeszowie, Antoni 
Dorazil, 1744-1746) 
lub jako wiszącego na 
krzyżu (np. w ołtarzu 
św. Dyzmy w kościele 
parafialnym w Świdni
cy, Jan Riedel, około 
1700).

Do drugiego z wy
mienionych typów iko
nograficznych należy figura Dobrego 
Łotra znajdująca się w ołtarzu Świętej 
Trójcy w kościele kolegiackim w Do
brym Mieście na Warmii. Reprezentuje 
ona charakterystyczną dla sztuki póź- 
nobarokowej kategorię dzieł, odzna
czających się steatralizowanym dra
matyzmem, wręcz drastycznością for
my. Przedstawia obnażonego mężczy
znę przywiązanego sznurami do krzy
ża. W jego ekspresyjnej, konwulsyjnej 
pozie zawarto pełnię cierpienia i grozy 
skazańca. Twórca rzeźby z niebywałą 
swobodą wydobył z drewnianego two

rzywa przekrzywiony tułów I głowę 
gwałtownie wygiętą ku górze. Rozło
żonym na boki i przywiązanym do be
lek rękom nadał formę zygzaka, potę
gującego dynamizm całej kompozycji. 
W tworzeniu wrażenia męki współgrają 
powyginane dłonie i palce. Olbrzymi 
wysiłek umęczonego podkreślają pla
stycznie uwypuklone mięśnie na piersi 
i brzuchu. Podobne wrażenie wywołu
ją wyprężone nogi, w których każdy 
detal muskulatury stanowi manifesta
cję biegłości rzeźbiarza w opracowa

niu anatomii. Twarz odznacza się wy
raźnie zaakcentowanymi, surowymi ry
sami, układającymi się w grymas bólu. 
Po jej bokach rysują się wydatne pukle 
o powierzchni pokrytej równoległymi, 
płynnymi żłobieniami, imitującymi pa

sma wfosow. Z głęboko ciętych, licz
nych fatdowań ukształtowany jest wą
ski pas przewiązki, opierającej się na 
biodrach.

Owe znakomite, artystycznie doj
rzałe dzieło jest jedną z nielicznych po
zostałości po anonimowym twórcy, 
działającym od końca XVII do lat trzy
dziestych XVIII w. na Warmii i w Pru
sach Książęcych. Większość spośród 
nielicznych, zachowanych do dziś dziel 
rzeźbiarza skupiona jest w jednej świą
tyni - kolegiacie w Dobrym Mieście, co 

skłania do nazwania 
go umownie Mi
strzem Figur Dobro
miejskich. Niemal 
każda z rzeźb wyko
nanych przez niego 
stanowi indywidual
ną, warsztatowo do
skonałą kreację, wy
różniającą się na tle 
całej plastyki 
wschodniopomor- 
skiej. Na to miano 
zasługują z pewno
ścią dwa okazałe 
krucyfiksy: z dobro
miejskiej świątyni ko- 
legiackiej oraz ko
ścioła św. św. Piotra 
i Pawła w Lidzbarku 
Warmińskim czy też 
figura Dawida z pro
spektu organowego 
kościoła archiprezbi- 
terialnego w Orne
cie. Trudno dziś 
stwierdzić, czy 
Mistrz Figur Dobro
miejskich byt artystą 
wywodzącym się 
z lokalnego (np. kró
lewieckiego) środo
wiska rzeźbiarskie

go, czy też przybył do Prus z innego re
gionu. Silna ekspresja jego dzieł, zna
komite opanowanie zasad anatomii 
czy w końcu rozbudowane, silnie upla
stycznione fałdy draperii o mięsistej 
formie wskazywać by mogły na jego 
śląskie bądź czeskie korzenie. Za moż
liwością tą przemawiałoby również sty
listyczne odosobnienie prac Mistrza na 
tle dorobku innych rzeźbiarzy wschod- 
niopomorskich przełomu XVII i XVIII w. 
Godne podkreślenia jest również czer
panie przez niego z pierwszorzędnych, 
włoskich źródeł inspiracji.

1. Mistrz Figur Dobromiejskich, „Dismas na krzyżu”, 
rzeźba w ołtarzu Świętej Trójcy w kościele kolegiackim 
w Dobrym Mieście
2. Michał Anioł (Buonarotti), „Ukrzyżowanie Hamana", 
fragment fresku w Kaplicy Sykstynskiej w Watykanie

(zdjęcia: Arkadiusz Wagner)
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Charakterystyczna poza Dobrego 
Łotra oraz relacja jego data z narzę
dziem męki przywołują malarską sce
nę „Ukrzyżowania Hamana” z Kaplicy 
Sykstyńskiej w Watykanie, której au
torem, wraz z całością słynnej deko
racji sklepień i ściany ołtarzowej, byt 
Michał Anioł. Daleko idące zbieżności 
kompozycyjne i formalne między oby
dwoma przedstawieniami z pewno
ścią nie są dziełem przypadku. Nie 
tylko bowiem postać Hamana (odzna
czająca się genialnością ujęcia i typo
wą dla Buonarottiego potężną musku
laturą), ale i liczne pozostałe postacie 
z Sykstyny stały się na długi czas nie
doścignionym wzorem dla rzesz arty
stów z całej Europy. Oparcie się Mi
strza Figur Dobromiejskich na kom
pozycji Michała Anioła w niczym 
zresztą nie umniejsza jego indywidu
alności i talentu. Praktyka kopiowania 
dziel wybitnych twórców była bowiem 
w epoce nowożytnej powszechna, 
stosowana nawet przez artystów naj
wyższej miary. Poza tym twórca oma
wianej figury potrafił wyselekcjono
wać z pierwowzoru tylko te elementy 
upozowania i rysunku muskulatury, 
które były mu potrzebne do uzyskania 
najlepszego, najbardziej sugestywne
go efektu własnego dzieła. Tam zaś, 
gdzie było to konieczne, bezbłędnie 
zmodyfikował ujęcie postaci, dosto
sowując je do charakteru sceny z Gol
goty.

Nie sposób rozstrzygnąć, czy 
Mistrz Figur Dobromiejskich zetknął się 
z dziełem Michała Anioła osobiście. 
Bardziej prawdopodobne wydaje się 
zaczerpnięcie przez niego wzoru z któ
rejś z graficznych kopii fresku, jakich 
wiele powstawało od XVI w. w najważ
niejszych ośrodkach rytowniczych Italii 
i Niderlandów. Stamtąd rozprowadza
ne byty po całym kontynencie jako 
podręczne reprodukcje słynnej realiza
cji. Stanowiły poszukiwane przez mala
rzy i rzeźbiarzy skarbnice rozwiązań 
kompozycyjnych całych scen i poje
dynczych postaci, nierzadko wykorzy
stywanych do wymyślnych trawestacji, 
daleko odbiegających od tematyki 
pierwowzoru.

Dobromiejskiego Dismasa należa
łoby zatem postrzegać jako późny 
przykład recepcji dorobku Michała 
Anioła, powstały około sto pięćdziesiąt 
lat po jego śmierci w prowincjonalnym, 
wschodniopomorskim środowisku ar
tystycznym. Fakt ten, w powiązaniu 
z wysokim poziomem wykonawstwa 
rzeźby, uprawnia do uznania jej za je
den z najcenniejszych wytworów pla
styki barokowej w „księstwie biskupim” 
i na terenach doń przyległych.

Arkadiusz Wagner

Spotkanie z książką

WYSTAWA 
SZKIEŁ LUBACZOWSKICH

Po zorganizowanej w 1998 r. w Muzeum 
Narodowym w Warszawie wystawie 
„Szklą z hut radziwittowskich. Naliboki 1722- 

-1862. Urzecze 1737-1846” przyszła kolej na 
drugą w tym muzeum monograficzną ekspo
zycję wyrobów polskich hut szklanych działa
jących na terenie Rzeczypospolitej w XVIII w.: 
„Szkła z Huty Kryształowej w starostwie luba- 
czowskim, 1717/1718 - koniec XVIII wieku" 
(7 stycznia - 9 lutego 2005 r.). Przygotowania 
do niej, uwzględniając podjęte już w latach 
pięćdziesiątych XX w. w ramach Polskiego 
Komitetu „Journess Internationales du Verre" 
kompleksowe badania nad opracowaniem 
dziejów polskiego szklarstwa od XII do XX w., 
trwały bez mata pół wieku. Zapoczątkowane 
zaś zostały serią znakomitych publikacji Hali
ny Chojnackiej, wieloletniego kustosza Kolek
cji Ceramiki i Szklą Muzeum Narodowego 
w Warszawie, której komisarz wystawy Alek
sandra J. Kasprzak dedykowała wystawę i to
warzyszący jej katalog. Finalizacja tych ba
dań możliwa była jednak dopiero po przepro
wadzonej przez Barbarę Szelegejd wnikliwej 
kwerendzie archiwaliów w Dziale Rękopisów 
Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie (pu
blikacje z lat 1999, 2002, 2003), przebadaniu 
w latach 1998-2000 metodą nieinwazyjną kil
ku tysięcy (!) szkieł pod kątem ich właściwo
ści fizykochemicznych (zespól w składzie: Je
rzy Kunicki-Goldfinger, Joachim Kierzek i Bo
żena Malożewska-Bućko z Instytutu Chemii 
i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Alek
sandra Kasprzak z Muzeum Narodowego 
w Warszawie) i przyznaniu Aleksandrze Ka
sprzak w 2001 r. przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego stypendium na 
opracowanie monografii Huta Kryształowa 
w starostwie lubaczowskim. Kwerenda archi
walna i muzealna (Warszawa 2002, maszyno
pis w zbiorach MNW).

Na wystawie można było zobaczyć wy
konane z niebywałą precyzją i technologicz
nym znawstwem, dekorowane i rytowane luk
susowe szkła lubaczowskie - kielichy, flety, 
szklanki, szklanice, flasze, butle, karafinki, 
a nawet cafe serwisy ze zbiorów własnych 
MNW i wypożyczone z innych muzeów oraz 
kolekcji prywatnych. Najwięcej przyjechało 
ich z Muzeum Okręgowego w Tarnowie. 
Obiekty na wystawę wypożyczyły też Muzea 
Narodowe w Krakowie, Kielcach i Poznaniu, 
Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum 
Narodowym w Krakowie, Muzeum Pałac 
w Wilanowie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii,

Halina 
Chojnacka, 
byty kustosz 
Kolekcji 
Ceramiki 
i Szkła 
Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie

Zamek Królewski na 
Wawelu i Zamek Kró
lewski w Warszawie, 
Zamek w Łańcucie, Mu
zeum Uniwersytetu Ja
giellońskiego w Krako
wie, Muzeum Karkono
skie w Jeleniej Górze, 
Muzeum w Przeworsku, 
a także Ryszard Janiak 
i rodzina Zamoyskich. 
W ostatniej chwili dotar

ty do Warszawy eksponaty z Muzeum Etno
grafii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie.

W katalogu wystawy opisane zostały 143 
zabytkowe obiekty lub ich zespoły (razem po
nad 200 szklanych wyrobów). Nie wszystkie 
z nich zachowały się do naszych czasów 
(zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 6, 2004), 
nie wszystkie też mogły być pokazane na wy
stawie. Ale i tak te, które udało się zgroma
dzić, wzbudziły powszechne zainteresowanie 
odwiedzających i podziw dla umiejętności ar-

Przy wystawowej gablocie Aleksandra
J. Kasprzak, komisarz wystawy

(zdjęcia: Wiesław Wudzki)
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kanistów z huty hetmana Adama Mikołaja 
Sieniawskiego w Lubaczowie. A byty wśród 
nich m.in. kielich wykonany dla Stanisława 
Poniatowskiego, ojca króla Stanisława Augu
sta (ze zbiorów MNW), inny, stanowiący nie
gdyś własność marszałka Pawła Sanguszki 
i jego żony (depozyt w Muzeum w Tarnowie), 
oraz niezwykle efektowny, mający ponad 
54 cm wysokości (!) flet z herbami „Pogoń” 
i „Szreniawa”, o czaszy pokrytej szlifem 
w „karpią łuskę" (z tegoż muzeum).

Wystawa trwała krótko, ale pozostał po 
niej katalog: Szklą z Huty Kryształowej w sta
rostwie lubaczowskim, 1717/1718 - koniec 
XVIII w., Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Warszawa 2005. Jego wysoka wartość mery
toryczna oraz edytorska (teksty - w opraco
waniu wielu autorów, pod redakcją Aleksan
dry J. Kasprzak, zdjęcia - Piotr Ugier, Stani
sław Michta, Wolodymyr Wasinczuk, Grze
gorz Zygier i inni, oprawa graficzna - Krzysz
tof Lada, druk - Agencja Reklamowo-Wy- 
dawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa) po
zwalają zaliczyć tę publikację do najlepszych 
z wydanych ostatnio w Polsce tego rodzaju 
opracowań, (wp)
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Edward Woynillowicz
i Czerwony Kościół w Mińsku

C
hociaż wiek tego zabytku do
biega zaledwie setki, stanowi 
on jednak wizytówkę Miń
ska, stolicy Białorusi. Jego budowę 

rozpoczęto w 1905 r. i trwała ona 
pięć lat. Fundatorem i pomysło
dawcą był Edward Woyniłłowicz 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 3, 2005).

„Wskutek ciosów, które z woli Naj
wyższej na mnie spadły, postanowiłem 
uczynić ofiarę błagalną przez wybudo
wanie świątyni, pod wezwaniem patro
nów zmarłych dzieci moich, Sw. Sw. 
Symeona i Heleny i na to miejsce 
Mińsk wybrałem. [...] Zacząłem się 
więc rozglądać za wzorami i rozmaite- 
mi architektonicznemi kon
cepcjami. Nie chcialem się 
zatrzymywać na stylu gotyc
kim, po pierwsze zbyt spo- 
spolitowanym przez zamie
rzone wówczas budowy 
świątyń katolickich w Rosji, 
powtóre zbyt odróżniającym 
się od stylu świątyń obrządku 
wschodniego, istniejących 
w kraju naszym i zatem jak
by podkreślającym rozbrat 
w wierzeniach klas społecz
nych, albowiem przeważna 
część wlościaństwa była pra
wosławna, a ziemiaństwo ka
tolickie i dlatego zatrzyma
łem się na stylu romańskim, 
rozkwitłym w epoce, kiedy 
kościół wschodni był jeszcze 
w jedności z Rzymem” 
(Edward Woyniłłowicz, 
Wspomnienia 1847-1928, 
część I, Wilno 1931, s. 96).

Na Woyniłłowiczu duże 
wrażenie wywarł kościół 
zbudowany w 1900 r. przez 
Czartoryskich w wielkopol
skim Jatrosinie. Jego pro
jektantem, zatrudnionym 
wkrótce przez Woyniłłowi- 
cza, był Tomasz Pajzderski 
(1864-1908), architekt wy

kształcony w Charlottenburgu. „Poje
chałem zaraz do Warszawy, gdzie Pajz
derski [...] był wówczas profesorem 
w szkole sztuk pięknych, i przestudio
wawszy plany jatrosińskiego kościoła, 
porównawszy z wizerunkami istnieją
cych w kraju naszym bardzo nielicz
nych pomników budownictwa romań
skiego, a głównie ze świątyniami nad- 
reńskimi, przy pewnych moich remini
scencjach z podróży włoskich, stanęli
śmy z artystą na pewnym typie, który 
z pomocą Bożą, w ciągu następnych 
lat paru wykonany został i poświęco
ny” (tamże, s. 97).

Projekt powstał szybko. Już 20 
września 1904 r. w kancelarii guber

natora znalazło się podanie z prośbą 
o bezpłatne przekazanie placu grodz
kiego u zbiegu ulic Zacharzewskiej 
i Trubnej. W piśmie deklarowano, iż 
środki na budowę murów oraz dachu 
kościoła ofiaruje ziemianin Edward 
Woyniłłowicz, a „środki na ozdoby 
i wyposażenie wnętrza zostaną zebra
ne w szczodrym przypływie dobrowol
nych ofiar, czego istnieje całkowita 
pewność” (dokument w Nacjanalnym 
Gistorycznym Archiwie w Mińsku, 
cyt. za: Vladimir Denisów, Kaściol św. 
Symeona i św. Alieny, Minsk 1996, s. 
21). Dalej następuje uwaga, iż stara
niem wspomnianego ziemianina wy
konano już kosztorys budowy i pro

jekt, który przygotował 
warszawski architekt Wła
dysław Marconi. Nazwisko 
Pajzderskiego w dokumen
tach, przechowywanych 
w mińskim archiwum, ni
gdzie nie pada, albowiem 
Pajzderski, będąc podda
nym pruskim, nie miał pra
wa sygnowania projektów 
wykonywanych na terenie 
cesarstwa rosyjskiego. Dla
tego właśnie na architekto
nicznej dokumentacji Czer
wonego Kościoła widnieje 
podpis Marconiego, który 
zaprojektował wiele bu
dowli na terenie Rosji 
i w taki pewnie sposób 
wspomógł kolegę z zaboru 
pruskiego. Pajzderski był 
także projektantem detali: 
„wzory wszelkich szczegó
łów, aż do zawias i klamek 
u drzwi dawał sam Pajzder
ski i według tego wszystko 
się wykonywało, aby jedno
litość stylu i charakter bu
dowy w czystości utrzy
mać” (E. Woyniłłowicz, 
tamże, s. 97).

Dokumenty związane 
z budową kościoła zacho-
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1 .Czerwony Kościół w Mińsku
- stan współczesny
2. Rycina Czerwonego Kościoła [w:] Edward
Woynitłowicz, Wspomnienia 1847-1928, 
część I, Wilno 1931
3. Herb Syrokomla Woyniłlowiczów

wały się w Narodowym Archiwum 
Historycznym w Mińsku. Znajdują się 
tam nie tylko plany świątyni, ale także 
kolejne pisma do gubernatora i inne 
dokumenty z poszczególnych etapów 
budowy. Wrażenie robią oczywiście te 
fragmenty, na których widnieje pod
pis samego Woyniłtowicza.

O tym, że coś prawdziwie zako
rzenia się w jakiejś krainie, staje się 
„tutejsze”, „nasze”, własne, stanowią 
legendy. Przyporządkowują one 
świat materialny czynnikom nadna
turalnym i sprawiają, iż codzienna 
rzeczywistość wokół nas zyskuje wy
miar sakralny.

Od ucznia szkoły w Rejowce usły
szałem opowieść o córce Edwarda 
Woyniłłowicza. Występujące w opo
wieści motywy są powszechnie znane.

„Helenie brakowało jednego dnia 
do skończenia dziewiętnastu lat. Za
chorowała na hiszpankę, na którą nie 
było wtedy lekarstwa. Modliła się 
długo. Nocą przyszła do niej Matka 
Boska i spytała, czy ma jakieś' życze
nie. Helena odpowiedziała, żeby jej 
nie zabierać od rodziców, że chciałaby 
jeszcze pożyć. Matka Boska odrzekła, 
że tego nie może dla niej uczynić, mo
że jednak sprawić, żeby dusze Heleny 

i jej wcześniej zmarłego brata Syme- 
ona zamieszkały po wsze czasy w ko
ściele, który wystawi ich ojciec. Hele
na ujrzała w cudowny sposób ten ko
ściół, a że potrafiła ładnie rysować, to 
go narysowała. Poprosiła jeszcze ojca, 
żeby kościół wyglądał tak, jak to uka
zała Matka Boska. Po śmierci Heleny 
Edward Woyniłłowicz pobudował 
świątynię według tego, co narysowała 
mu córka”.

Inna opowieść wyjaśnia popular
ną nazwę świątyni i kolor jej murów. 
Otóż majster prowadzący budowę 
nie zapłacił za trud sumiennie pracu
jącemu robotnikowi. Ten udał się do 
mińskiej katedry i całą noc spędził na 
modlitwach, prosząc Boga o sprawie
dliwość. Zgorszony uczynkiem maj
stra Pan sprawił, że w ciągu jednej 
nocy mury kościoła z żółtych stały się 
czerwone. Starzy mieszkańcy Mińska 
opowiadają też, że cegła do budowy 
świątyni zamówiona została w Czę
stochowie albo nawet we Włoszech, 
a każda jej sztuka przyjechała zapa
kowana w bibułkę. Prawdą jest zaś, 
że „wielki był kłopot z cegłą fasono
wą i licówką, którą przeważnie wypa- 
dlo w pakach sprowadzać aż z Często
chowy, a dachówkę z Włocławka” 
(tamże, s. 97-98).

Jak na budowlę liczącą nie tak 
znowu wiele lat, liczba legend z nią 
związanych jest zdumiewająco duża. 
Należy wszakże zauważyć, że kościół 
ten doświadczył niezwykłych kolei 
losu. Jego poświęcenie nastąpiło 

w 1910 r. Po Traktacie Ryskim, który 
Woyniłłowicz uznał za zdradę Kre
sów, Mińsk znalazł się po stronie so
wieckiej. W 1923 r. kościół został 
zrabowany - bolszewicy wywieźli 
wszystkie meble, obrazy, tkaniny 
i skonfiskowali nawet kałamarze 
z atramentem. Do tej pory nie wrócił 
na swoje miejsce krucyfiks pochodzą
cy ze słuckiej fary, prawdopodobnie 
najstarsze dzieło sztuki z tutejszej 
świątyni. Sam Woyniłłowicz pisał 
o nim: „pod krużgankami, od ulicy, 
zawieszona była, czczona, jako cu
downa, figura Zbawiciela na krzyżu, 
znakomitej roboty z cechami wszelki
mi szkoły Wita Stwosza. [...] Udało mi 
się ją zdobyć i w mińskim kościele SS. 
Symeona i Heleny zawiesić” (tamże, 
s. 20). W końcu 1932 r. kościół zo
stał zamknięty, a w jego murach zna
lazł siedzibę Państwowy Teatr Polski 
Białoruskiej Republiki Radzieckiej. 
Tuż przed wojną zainstalowało się tu 
studio filmowe. W 1941 r. niemiec
kie władze okupacyjne oddały ko
ściół wiernym, lecz po wojnie został 
on ponownie zamknięty. Przez lata 
w kościele wyświetlano filmy, prze
chowywano materiały archiwum fil
mowego Białorusi, mieściła się tu 
także stołówka. Planowano zburze
nie świątyni i budowę wielkiego kina 
na jej miejscu.

Miejscowi uważają, że tylko dzięki 
obywatelskim protestom, a także de
terminacji mińskich historyków udało 
się nie dopuścić do zniszczenia kościo-
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4. Plany Czerwonego Kościoła 
przechowywane w Archiwum 
w Mińsku
5. Krucyfiks w nawie bocznej

(zdjęcia: 1 - Jarosław Komorowski,
3-5 - Krzysztof Kubiak)

la i w 1990 r. doprowadzić do 
zwrotu świątyni wiernym. Od 
tej pory kościół stał się też 
ośrodkiem różnorodnej dzia
łalności kulturalnej. Obecnie 
mieści się tu biblioteka, której 
zbiory przechowane zostały 
w Białymstoku, a teraz zwró
cone. Nadto regularnie odby
wają się tu spektakle dwóch 
teatrów, działają trzy chóry, 
prowadzone są zajęcia pla
styczne dla dzieci, organizuje 
się wystawy, a w jednej z pod
ziemnych sal zbierają się na 
nabożeństwa pozbawieni wła
snej siedziby grekokatolicy.

Czytając wspomnienia 
Woyniłłowicza, można są
dzić, że był to człowiek, który prze
grał wszystko to, co było dlań najcen
niejsze. Najpierw stracił dzieci - wiel
ki, kresowy ród pozbawiony został 
następców. Następnie w wyniku trak
tatu pokojowego w Rydze runęła kon
cepcja polityczna całego jego życia 
oraz praca wielu pokoleń przodków: 
„miliony ludności z dawnych kresów 
Rzeczypospolitej odpadły od macierzy

polskiej i rzucone zostały w paszczę 
molocha bolszewickiego przez «Braci 
Polaków». Podpis na cyrografie ma 
marszałek [...] położyć!” (tamże, 
s. 318). Wreszcie w wyniku szczegóło
wych ustaleń linia graniczna pozosta
wiła rodowe Sawicze, Puzów i więk
szość majątku po stronie sowieckiej. 
Na swym grobie w dalekiej Bydgosz
czy Woyniłłowicz kazał wyryć:

„Traktatem Ryskim z swej ziemi 
wygnany

Musialem obce sobie deptać łany”.

Na podstawie tego, co widzimy 
dzisiaj w Czerwonym Kościele w Miń
sku, możemy mówić o pośmiertnym 
triumfie Woyniłłowicza.

Krzysztof Kubiak

ZAPOMNIANY KOŚCIÓŁ

Wspaniałość oraz liczba gotyckich i ba
rokowych świątyń, wypełniających 
centrum Wilna, sprawia, że kościoły mniej 

okazałe, leżące na uboczu, a często intere
sujące, umykają naszej uwagi. Gdy z wileń
skiego dworca pójdziemy w lewo ulicą Ko
lejową (Geleźinkelio), po czterystu metrach 
z wysokiej skarpy zobaczymy po prawej, 
w głębi bazy transportowej jakiegoś przed
siębiorstwa, bryłę niedużego, bezwieżowe- 
go kościoła na planie krzyża łacińskiego. To 
kościół św. Stefana, po 1945 r. pełniący 
funkcję warsztatu owej bazy. Pierwsza świą
tynia stanęła w tym miejscu w 1600 r. z ini
cjatywy jezuity Szymona Wysockiego, dla 
bractwa św. Łazarza. Wezwanie z pewno
ścią wybrano nieprzypadkowo, zważywszy 
na świeżą pamięć króla Stefana Batorego, 
wielce dla Wilna zasłużonego. W 1715 r. ko
ściół przejęto Bractwo Miłosierdzia od św. 
Rocha, później osiadły tu panny mariawitki 
ze zgromadzenia założonego w Wilnie 
w 1737 r. przez ks. Stefana Turczynowicza. 
Budowla obecna pochodzi z około 1770 r. 
Zrujnowana podczas ostrzału miasta przez 

wojska rosyjskie w 1794 r„ została odbudo
wana w latach 1801-1806. W 1864 r. Rosja
nie zamienili klasztor i kościół na więzienie.

Przy kościele istniał cmentarz, na któ
rym spoczęło wielu zasłużonych wilnian, 
wśród nich dwaj wybitni polscy filozofowie: 
ks. Anioł Dowgird (zm. 1835), profesor Uni
wersytetu Wileńskiego w czasach Mickiewi
cza, oraz Józef Bychowiec (zm. 1845). Tu

Kościół św. Stefana w Wilnie
(fot. Jarosław Komorowski)

też pochowano architekta Wawrzyńca Gu- 
cewicza, twórcę klasycystycznego kształtu 
wileńskiej katedry. Po cmentarzu nie ma 
dziś śladu (jeszcze dziesięć lat temu na roz
jeżdżonym przez ciężarówki placu ponie
wierały się ludzkie kości), przetrwała jednak 
wmurowana w południową ścianę świątyni 
skromna tablica z napisem: „D.O.M. Tu 
w BOGU spoczywa Wawrzyniec GUCE- 
WICZ Architekt Professor b. Akademii Wileń
skiej Zmarły 1798 roku w 45 swojego życia. 
Prosi o westchnienie do Boga za swoją du
szę". Niedawno ponad nią umieszczono ta
blicę pamiątkową z wizerunkiem architekta, 
a obok urządzono jego symboliczny grób.

Kościół św. Stefana, jeszcze nie tak 
dawno kompletnie zaniedbany, został przed 
paru laty z zewnątrz odremontowany, poło
żono nowy dach. Murom nie grozi więc ru
ina - dobre i to, wnętrze jednak pozostaje 
niedostępne. Nikt natomiast nie przegania 
kręcących się po bazie „obcych", warto 
więc i ten wileński zabytek obejrzeć z bliska.

Jarosław Komorowski

20 SPOTKANIA Z. ZABYT KAMI nr 5 • 2005



Jerutki
ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

N
iewielka wieś mazurska Jerut
ki leży kilkanaście kilome
trów na wschód od Szczytna 
i około 2 km od południowego krań

ca jeziora Marksoby (Marksewo). 
Usytuowana jest pośrodku wielkiej 
polany, otoczonej lasami Puszczy Pi
skiej. Obfitość surowca, jakim było 
drewno, sprzyjała zakładaniu tu 
w XVII i XVIII w. licznych smolarni 
i bud popielnych. Karczowano pola
ny, a przy smolarniach powstawały 
osady. Smolarnia w Jerutkach wy
mieniona jest dopiero w źródłach 
z 1730 r., wieś jednak założona była 
wcześniej. Kontrakt wstępny przygo
tował wielki nadleśniczy von Man- 
teufel w Królewcu 23 czerwca 1687 r. 
Przywilej szczegółowo omawiał wa
runki lokacji wsi.

Zapewne w niedługim czasie po 
lokacji, a więc w końcu lat osiem
dziesiątych - początku dziewięćdzie
siątych XVII w. powstała w Jerut
kach parafia. Kilkanaście lat później, 
w 1715 r. wybudowano tu kościół, 
który funkcjonuje do dziś. Parafia 
w Jerutkach była podporządkowana 
konsystorzowi sambijskiemu (nie zaś, 
jak można wnioskować z położenia - 
pomezańskiemu) i archiprezbiterowi 
rastemborskiemu (kętrzyńskiemu). 
Jej powstanie sprzyjało rozwojowi 
szkolnictwa we wsiach parafialnych 
powiatu szczycieńskiego; za czasów 
Fryderyka Wilhelma I powstały szko
ły w Jerutach, Jerutkach, Olszynach, 
Wawrochach, Piasutnie i Świętajnie 
(wszystkie założone do lat trzydzie
stych XVIII w.).

Na początku XIX w. Jerutki były 
świadkiem kilku doniosłych wyda
rzeń. Fryderyk Wilhelm III w pierw
szych latach swego panowania kilka
krotnie odwiedzał Mazury, szczegól
nie po przyjęciu hołdu w Królewcu 
w czerwcu 1798 r. W 1802 r. urządził 
w okolicach Jerutek wielkie manewry. 
Przybył na nie z Kłajpedy wraz z mał
żonką Luizą i zamieszkał na ten czas 
na plebanii, której budowę, rozpoczę
tą niedługo wcześniej, szybko na tę 
okoliczność ukończono. Interesujący

jest epizod z przebiegu tych manew
rów. Uczestniczące w ćwiczeniach 
wojska podzielono na dwie części: 
jedną poprowadził król, drugą gene
rał lejtnant Gunther. Ledwie król opu
ścił swą kwaterę, z wąwozu ciągnące
go się przez równinę wokół Jerutek, 
a widzianego jedynie z bliska, wybie
gli bośniacy Gunthera i uwięzili swego 
władcę. Królowa Luiza była tak rada 
z tych zręcznych manewrów, że wła
snoręcznie przypięła Guntherowi 

Tymczasową Odznakę Orderu Orła 
Białego (najwyższe odznaczenie 
w monarchii pruskiej, ustanowione 
przez Fryderyka I dla uczczenia utwo
rzenia królestwa w Prusach). Odzna
czenie to zostało później przekazane 
przez syna adiutanta generała miejsco
wemu kościołowi, gdzie znajdowało 
się przynajmniej do końca XIX w.

W czasie wojny w latach 1806- 
-1807 Jerutki były plądrowane, m.in. 
przez oddziały kawalerii z Polski.

1.2. Jerutki - dom przy drodze do Szczytna (1) i rozpadająca się stara chałupa 
- stan z 2001 r. (2)
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W 1812 r. wieś znalazła się na szlaku 
przemarszu wojsk napoleońskich na 
Rosję. W Jerutkach i pobliskich Jeru- 
tach stacjonował wtedy bawarski 
pułk szwoleżerów następcy tronu, 
późniejszego króla bawarskiego, Lu
dwika I. Na plebanii podczas tego 
przemarszu kwaterowali książę Wre- 
de, generałowie Dubois i Thierry 
oraz inni oficerowie. Po klęsce Na
poleona, w styczniu 1813 r. przez 
Mazury do Płocka przejeżdżał car 
Aleksander I. Zatrzymał się m.in. 
w Rozogach, zaś w tym czasie wielki 
książę Konstanty ze swoimi oddzia
łami podążał przez Jerutki, przyjmu
jąc kwaterę w tutejszej plebanii.

Dziś Jerutki - to ulicówka rozło
żona wzdłuż starej drogi przecinającej 
późniejszą lokalną szosę ze Świętajna 
do Szczytna. We wsi zachowało się 
kilka chałup drewnianych z cieka
wym detalem (odrzwia, nadokienni
ki). Do niedawna stała jeszcze na 
wpół zamieszkana chata ze słomia
nym dachem. Przy głównym skrzyżo
waniu zwraca uwagę duży parterowy 
dom o częściowo ściętym narożniku. 
Jest to jeden z nielicznych murowa
nych budynków sprzed drugiej wojny 
światowej (oprócz kościoła, plebanii 
i szkoły). Wyróżnia się ciekawym 
opracowaniem lica ścian, uzyskanym 
dzięki różnorodnemu wątkowi cegla
nemu i tynkom. Forma ściętego na
rożnika wskazuje, że pierwotnie 
umieszczono tam drzwi, które wy
chodziły bezpośrednio na skrzyżowa
nie dróg. Budynek ten mógł pełnić 
funkcję gospody (obecnie jest tu go
spodarstwo agroturystyczne). Okaza
ła piętrowa szkoła wznosi się w pobli
żu cmentarza i kościoła. Budynek wy
konany z czerwonej cegły z zastoso
waniem tynkowych płycin nawiązuje 
do form architektury neogotyckiej. 
Na elewacji czytelna jest data „1906”.

Najcenniejszym zabytkiem jest 
miejscowy kościół parafialny, dawniej 
protestancki, od lat osiemdziesiątych 
XX w. służący katolikom. Wznosi się 
on w północnej części wsi, po za
chodniej stronie drogi, od której jest 
nieco oddalony. Jest to budowla 
orientowana. Kościół wybudowany 
został w 1715 r. (lub, jak podają nie
które źródła - 1734) z muru pruskie
go. Początkowo była to budowla bez- 
wieżowa, z niewyodrębnioną, trój-

3. Szkota w Jerutkach
4. Kościót parafialny
5. Opuszczona plebania

bocznie zamkniętą częścią wschodnią. 
Od strony południowej do nawy pro
wadził kwadratowy przedsionek. 
Murowaną dzwonnicę dostawiono 
do elewacji zachodniej około 100 lat 
później, w latach 1820-1821. 
W przyziemiu wieży umieszczono 
drugie wejście do kościoła. Wnętrze 
ma układ salowy. Wzdłuż ścian bocz
nych oraz od zachodu i w prezbite
rium umieszczone są drewniane em- 
pory, wsparte na słupach, obecnie 
w większości zrekonstruowane. Para
pety empor były malowane we wzory 
kwiatowe. Dwa z nich, oryginalne, 
zachowały się przy ołtarzu; niedawno 
były konserwowane. Również drew
niane słupy podtrzymujące balkony 
były kolorowe - polichromie naśla
dowały marmoryzację. Ostatnio przy
wrócono ten efekt na rekonstruowa
nych słupach w nawie. Kościół zacho
wał oryginalną, bardzo jednak znisz
czoną posadzkę ceramiczną, nato
miast sklepienie beczkowe z desek 
boazeryjnych jest nowe.

Z pierwotnego wystroju przetrwał 
barokowy ołtarz główny z 1737 r. 
z kazalnicą w części środkowej, pod
trzymywaną przez dwie figury anio
łów i z dwiema parami kręconych ko
lumn po bokach. Na emporze zachod
niej znajduje się prospekt organowy, 
z którego zachowała się późnobaroko- 
wa rzeźbiona obudowa. Pod emporą 
organową, przy wejściu umieszczona 
jest prostokątna, piaskowcowa płyta 
nagrobna ze słabo już czytelnym napi-

(zdjęcia: Ewa Korpysz)

sem. Upamiętnia ona pierwszego pro
boszcza Jerutek, zmarłego w 1711 r. 
Johanna Bieguna. Dawniej w kościele 
znajdowały się jeszcze inne elementy 
wyposażenia: loża i cztery ławy kola- 
torskie z rzeźbionymi zapieckami, ma
lowane w motywy kwiatowe i figural
ne, mosiężny świecznik sześcioramien- 
ny, złożony z wici roślinnej - wszystko 
z pierwszej połowy XVHI w. Podwie
szany anioł chrzcielny z gołębicą 
w otoku promienistym (z tego samego 
czasu) wrócił po konserwacji w 2002 r. 
i zawisł przed ołtarzem. W pobliżu 
prezbiterium umieszczony był też swe
go rodzaju pomnik komemoratywny 
w kształcie drewnianego postumentu 
zwieńczonego formą zbliżoną do urny. 
Na cokole w owalu widniał napis 
czcionką gotycką: „Z niniejszej parafii 
poległym bojownikom za oyczyznę 
wrokach 1813, 1814, 1815”. ’

Od momentu budowy do 1939 r. 
kościół funkcjonował jako świątynia 
protestancka. Po wojnie był przez 
wiele lat nadal własnością gminy 
ewangelickiej, nie użytkowano go 
jednak i opuszczony niszczał. W la
tach osiemdziesiątych XX w. adapto
wano go do potrzeb kościoła katolic
kiego. Obecnie jest to filia parafii 
w niedalekim Świętajnie. Otoczenie
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kościoła stanowi stary cmentarz. 
Przez wiele lat po wojnie był on, po
dobnie jak świątynia, zaniedbywany. 
W ostatnich latach znaczną jego 
część uporządkowano. Służy teraz 
mieszkańcom wsi. Z dawnego cmen
tarza zachowało się wiele starych, że
laznych, kutych krzyży. Na kilku 
z nich umieszczone są duże, owalne 
tablice, odlewane, z nazwiskami 
zmarłych i datami. Niektóre pocho
dzą jeszcze z XIX w. Znaczniejsze 
groby otoczone były żelaznymi ogro
dzeniami o motywach secesyjnych. 
Cmentarz dostępny jest z drogi. Tuż 
za bramką, po stronie południowej, 

zwraca uwagę pomnik kamienny 
w formie niskiego obelisku zwień
czonego kamiennym hełmem, upa
miętniający młodych żołnierzy po
chodzących z tej wsi, poległych 
w pierwszej wojnie światowej.

Przy kościele znajduje się pleba
nia. Wybudowano ją bezpośrednio 
przy drodze, po północnej stronie 
bramy wjazdowej na teren cmenta
rza. Jest to wydłużony, parterowy bu
dynek nakryty wysokim dachem na
czółkowym. Plebania wzniesiona zo
stała na początku XIX w. Budowę 
kończono pospiesznie w związku 
z pamiętnym przeglądem wojsk przez 

Fryderyka Wilhelma III. Od kilku
dziesięciu lat budynek jest nieużytko- 
wany i powoli popada w ruinę.

Jerutki są małe i ubogie, ziemie tu 
jałowe, nie ma pracy. Większy ruch jest 
jedynie latem, kiedy przyjeżdżają letni
cy, zabytkowy kościół jest więc niezwy
kle trudno utrzymać. Ostatnio kosztem 
ogromnych nakładów udało się prze
prowadzić konserwację organów, po
malowano elewację, zrekonstruowano 
też częściowo polichromię empor. To 
bardzo kosztowne zabiegi. W tej sytu
acji ratunkiem dla plebanii mogłaby 
być jej sprzedaż.

Ewa Korpysz

Spotkanie z książką
KONSERWACJA MEBLI ZABYTKOWYCH

Książka pod tym tytułem, opublikowana w 2003 r. przez Wydaw
nictwo Naukowe Semper w Warszawie, jest pierwszą na rynku 
pozycją opisującą wszystkie etapy prac konserwatorskich przy za

bytkowych meblach. Autor publikacji, Janusz Sękowski, wielokrot
nie nadzorował i wykonywał prace przy elementach wyposażenia 
wnętrz, co zaowocowało nagrodami ministra kultury i sztuki. Jak pi- 
sze we wstępie, „Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją 
mebli są interdyscyplinarne. Rozpoczynają się w sferze historii sztu
ki i dążą - przez chemię - do wielu kierunków rzemiosła artystycz
nego". Publikacja, bogata w informacje o technikach, tra
dycyjnych i współczesnych narzędziach oraz materiałach 
konserwatorskich używanych w pracach przy meblach, 
potwierdza wielokierunkowość procesu renowacji. Za
mieszczone tu wiadomości o prowadzeniu dokumentacji 
konserwatorskiej i kolejności prac systematyzują zawar
tość części teoretycznej.

W rozdziałach poświęconych zagadnieniom praktycz
nym przedstawione zostały gatunki drewna i kleju, mecha
niczne, chemiczne i cieplne metody demontażu, sposoby 
usuwania starych gwoździ i okuć. Procesy napraw kon
strukcyjnych, uzupełnianie uszkodzeń, a także rodzaje 
szkodników drewna i sposoby walki z nimi - to zagadnie

nia przydatne też w domowej konserwacji mebli. Ciekawostką jest 
opisany przez autora sposób użycia wiertarki dentystycznej, obcę
gów chirurgiczno-ortopedycznych oraz... obcążków kosmetycznych 
i suszarki do włosów w trakcie czyszczenia powierzchni konserwowa
nych mebli. Bardzo szczegółowo zostały omówione takie etapy prac, 
jak intarsja i inkrustacja, rzeźbienie, lakierowanie i politurowanie. Lek
tura ostatniego rozdziału książki, poświęconego fałszerstwom mebli, 
przyda się szczególnie kupującym meble okazyjnie na licznych gieł
dach staroci. Na co zwracać uwagę, kupując zabytkowy mebel? Wi

doczne ślady użycia pity tarczowej, przecięte korytarze 
naturalnie drążone przez szkodniki, klejone lub połączo
ne wkrętem elementy konstrukcyjne, słaba jakość mate
riału, sztucznie uszkodzone powierzchnie mebli, wiele sy
gnatur - to wszystko powinno zaniepokoić klientów, bo 
świadczy o próbie sprzedaży falsyfikatu.

Liczne ilustracje (w tym precyzyjne rysunki Arka
diusza Matkusa) wzbogacają treść publikacji. Dla czy
telników bardziej zainteresowanych konserwacją mebli 
autor przygotował dodatkową bibliografię. Książkę 
można nabyć w Wydawnictwie Naukowym Semper 
(00-321 Warszawa, ul. Bednarska 20 A, tel. 0-22 828-49-73, 
e-mail: zam@semper.pl). (ek)

Janusz Sękowski

konserwacja 
mebli 

zabytkowych
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Rubryka ta poświęcona jest wszyst
kim sprawom niezwykłym, niepokoją
cym, dziwnym, tajemniczym, związa
nym z przeszłością. Czekamy na opi
sy i próby wyjaśnienia niezwykłych 
miejsc, zagadkowych zdarzeń, tajem
niczych obiektów, napisów, rysun
ków, nazw, obrzędów itd. Publikuje
my teksty o objętości do 1 strony ma
szynopisu, opatrzone dokładną loka
lizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga 
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem 
lub rysunkiem. W rubryce AT za
mieszczamy teksty najciekawsze, ich 
Autorzy otrzymają honorarium i staną 
się członkami KLUBU BADACZY TA
JEMNIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych 
stronach „Spotkań z Zabytkami” two
rzymy razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

KSIĄŻĘCY NAGROBEK

Henryków, piękna miejscowość, po
łożona niedaleko Ziębic na Dolnym 
Śląsku, znana jest przede wszystkim 

z dawnego, cysterskiego kompleksu 
klasztornego, w którym powstała słyn
na Księga Henrykowska, zawierająca 
jedno z pierwszych zdań zapisanych 
w języku polskim. Z tym cysterskim 
obiektem związana jest też nowsza hi
storia, która rozpoczyna się po 1810 r. 
Od 1863 do 1945 r. właścicielami Hen
rykowa byli członkowie książęcej rodzi

ny von Sachsen Weimar Eisenach. Nie 
zmienili oni wiele w zabudowie kom
pleksu klasztornego (głównie pałacu 
opatów i klasztoru), dzięki czemu prze
trwał on w niezmienionej, barokowej 
formie do dnia dzisiejszego. Jedyne no
wości, które wprowadzili - to zachowa
na do dziś w wieży północnej pałacu ła
zienka z wanną, która służyła żonie 
księcia, oraz kaplica, będąca obecnie 
kaplicą seminaryjną.

Z książęcą rodziną związany jest 
w Henrykowie jeszcze jeden obiekt. 
Niedaleko drogi prowadzącej ze stacji 

kolejowej, przez park, do opactwa, 
obok rosnących ogromnych rododen
dronów, na niewielkim wzniesieniu 
znajduje się wykuty w kamieniu krzyż 
oraz nagrobek. Całość była dawniej 
otoczona niewielkim kamiennym mur
kiem oraz bramą, która prowadziła na 
to niezwykłe miejsce. Na nagrobku 
widnieje niemiecki napis, który w pol
skim przekładzie brzmi: „Byteś wierny 
aż do śmierci, więc Tobie chcę dać ko
ronę życia" oraz „Wilhelm Ernest- Wiel
ki Książę- von Sachsen Weimar Eise
nach 1876-[19]23”. Trudno powie
dzieć, dlaczego jeden z członków ksią
żęcego rodu spoczywa w tym miejscu, 
a nie na cmentarzu! Może byt miłośni
kiem Henrykowa i jego okolic, może 
założył w przylegającym do dawnego 
opactwa lesie park, którego resztki są 
widoczne, albo byt zapalonym myśli
wym i stracił życie w trakcie polowania 
(mogą o tym świadczyć wykute na 
krzyżu wizerunki jelenia oraz jeźdźca 
wraz z grupą towarzyszy). Choć nagro
bek oraz jego otoczenie zostało czę
ściowo zniszczone i zdewastowane, 
dobrze że wśród nas są ludzie dobrej 
woli, którzy pragną uratować to miej
sce, związane przecież z historią Hen
rykowa. Ostatnio został m.in. odnowio
ny napis na nagrobku, dzięki czemu 
nie jest on już tak anonimowy.

Grzegorz Kopij

BLIŹNIACZE POMNIKI

W Europie od XVIII w. zaczęty poja
wiać się przepisy sanitarne za
braniające grzebania zmarłych w ob

Pomnik nagrobny Lusi Raciborowskiej 
na Powązkach w Warszawie
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rębie miast. Wprowadzanie w życie 
ustaw łamiących wielowiekową trady
cję trwało długo. W przeciwieństwie 
do starych, przykościelnych, zagęsz
czonych nekropolii, nowe cmentarze 
lokowano z dala od ośrodków miej
skich. Wolna przestrzeń na tych 
cmentarzach pozwalała na wznosze
nie pomników nagrobnych z więk
szym rozmachem. Sprzyjała też roz
wojowi specyficznej formy rzeźby se
pulkralnej - wolno stojących monu
mentalnych pomników pełnych alego
rii i symboliki. Na cmentarzach tych, 
zwłaszcza w XIX w., zaczęty pojawiać 
się też rzeźby o świeckim charakterze, 
przedstawiające postać zmarłego. 
Niektóre typy nagrobków powielano 
w wielu egzemplarzach.

Dwa takie bliźniacze pomniki znaj
dują się na Starych Powązkach w War
szawie i na Cimetióre du Vieux Chateau 
w Menton. Menton (Mentona) było mia
stom uznawanym za najcieplejsze miej
sce na Lazurowym Wybrzeżu, a w XIX 
w. bardzo popularnym kurortem. Przy
jeżdżało do niego wielu obcokrajow
ców chorujących na gruźlicę. Niektórzy 
z nich pozostali tam na zawsze. Na 
cmentarzu Vieux Chateau spoczywają 
m.in. zabójca Rasputina - hrabia Jusu- 
pow i twórca rugby - Ellis Webb. Wiele 
jest również grobów polskich. Jeden 
z nich wyróżnia się formą, która została 
doskonale wpisana w krajobraz. Po
mnik przedstawia sarkofag spoczywa
jący na lwich łapach z uchylonym wie
kiem i unoszącą się z niego postać mło
dej dziewczyny, odzianej w tunikę, wy
konaną z delikatnej tkaniny. Zmarła 
ukazana jest w momencie zmartwych-

Pomnik nagrobny Róży Lewandowskiej 
z Jaztowieckich na cmentarzu w Menton
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wstania. Ekspresja nagrobka odkute
go w kamieniu została osiągnięta 
przez spiętrzenie brył, w Menton spo
tęgowane usytuowaniem pomnika 
nad górskim urwiskiem. Alegoryczny 
sens przedstawienia - rzeczywistości 
mającej nastąpić, miał być może do
dawać otuchy krewnym zmarłej 
dziewczyny. Zupełnie inna jest dyna
mika utrwalonej sceny w identycz
nym pomniku ustawionym na Powąz
kach. W zależności od otoczenia, 
w które wkomponowano pomnik, po
mniejsza się jego niezwykłość. Po
wązkowski pomnik wykonano w 1900 
r. w Mediolanie. Jego autorem jest 
rzeźbiarz Donato Barcaglia. Mimo 
identycznego modelu, którym posłu
żył się wykonawca, oba pomniki róż
nią się drobnymi szczegółami, różne 
jest ułożenie fałd szat, ponadto na 
sarkofagu w Menton znajdują się kar
tusze herbowe. Prawdopodobnie 
portretowo przedstawione są twarze 
postaci. Sygnatury wykonawcy po
mnika z Menton, z uwagi na umiesz
czenie go nad przepaścią, nie udało 
mi się odczytać, jednak bardzo praw
dopodobne, że autorem drugiego 
pomnika jest ten sam rzeźbiarz. Czy 
uda się ustalić okoliczności, które do
prowadziły do powstania dwóch bliź
niaczych nagrobków upamiętniają
cych Polki w tak odległych regionach 
Europy?

Marek Kotyszko
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PORUCZNIK 
VON PRONDZYNSKI

Dwadzieścia kilometrów od przejścia 
granicznego Kudowa - Nachod, 
przed miasteczkiem Czeska Skalica (na 

prawo od szosy) jest las, zwany Dubno. 
Podczas wojny Austrii z Prusami, 28 
czerwca 1866 r. stoczono o niego za
żarty bój. Zwycięstwo przypadto sztur
mującej Skalicę armii pruskiej, dowo
dzonej przez generała Karla von Stein- 
metza. W głębi lasu, z dala od widocz
nych ścieżek, znajduje się samotny 
grób, jeden z setek żołnierskich gro
bów tej krótkotrwałej, ale krwawej woj
ny. Dla nas miejsce to ma jednak wy
miar szczególny, będąc świadectwem 
tragicznej, lecz i bohaterskiej nierzadko 
służby Polaków w armiach państw za
borczych, czasem - jak w 1866 r. - po 
obu stronach frontu.

Na podstawie zdobiącego mogiłę 
piaskowcowego obelisku, odrestauro
wanego ostatnio staraniem czeskiego 
„Komitetu dla zachowania pamiątek 
wojny 1866 roku”, znajduje się napis: 
„Hier ruhet der K. Pr. Sec. Lieutenant im 
3ten Posen’schen Infanterie Regiment 
N° 58 Felix von Prondzynski geb. 1843 
geblieben bei Skalitz 28. 6. 1866. R. I. P.” 
(Tu spoczywa królewski pruski porucz
nik 3. poznańskiego pułku piechoty nr 58

Felix von Prondzynski ur. 1843, polegt 
pod Skalicą 28. 6. 1866. R[equiescat] 
l[n] P[ace])”. Jak wynika ze skąpych 
przekazów, konającego porucznika od
nalazł po bitwie jego krewny i pochował 
na miejscu, potem rodzina ufundowała 
nagrobek.

Kim byt dwudziestotrzyletni oficer 
Wilhelma I, z których Prądzyńskich się 
wywodził? Czy z rodziny wielkopol
skiej, skoro pułk stacjonował w Po
znaniu? Wtedy byłby tak czy inaczej 
spokrewniony z generałem Ignacym 
Prądzyńskim, bohaterem powstania li
stopadowego. Czy też pochodził z ro
du pomorskiego (kaszubskiego), któ
rego część przyjęła w XIX w. i zacho
wuje do dziś pisownię „Prondzyński”, 
jedna zaś linia zgermanizowata się, 
m.in. poprzez służbę w pruskiej armii? 
Wśród wielu informacji o Prądzyń
skich żadnej wzmianki o Feliksie, po
ległym w wojnie 1866 r., jak dotąd nie 
udało się odnaleźć. Gdyby ktoś 
wiedział coś o nim i zechciat się 
swą wiedzą podzielić, byłoby to ij 
dodatkowym upamiętnieniem Po- W 
laka, który na ziemi czeskiej zj 
w pruskim mundurze tak młodo 
rozstał się z życiem. JmW

Jarosław Komorowski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

Cerkiew w Korczminie
- symbol jedności i duchowej mocy

K
orczmin - to położona nad Rze
czycą niewielka wieś w powiecie 
tomaszowskim na Lubelszczyź- 
nie, która zwróciła na siebie niedawno 

uwagę z racji odbudowanej cerkwi, 
a także słynącej niegdyś cudami ikony 
Matki Bożej Korczmińskiej.

Początki Korczmina datowane są na 
rok 1472, choć badania archeologiczne 
wskazują na jego związki 
z Rusią Kijowską, a pierwsze 
wzmianki sięgają X w. W cią
gu dziejów Korczmin niejed
nokrotnie przeżywał czasy 
prosperity. W XIX w. znajdo
wał się tu dwór i młyn wodny 
„o dwóch kamieniach”, po 
których obecnie nie ma już 
śladu. We wsi była również 
szkoła elementarna, rozwija
ło się rzemiosło. W 1880 r. 
gmina liczyła 809 mieszkań
ców, w przeważającej więk
szości wyznania greckokato
lickiego. Przed drugą wojną 
światową parafia skupiała po
nad dwa tysiące osób. W la
tach 1945-1947 wysiedlono 
wszystkich mieszkańców wsi; 
obecnie znajduje się tu 50 do
mów.

Dowodem dawnej świet
ności Korczmina jest cenny 
zabytek - drewniana cerkiew 
Objawienia Pańskiego. Pier
wotnie jej powstanie datowa
no na 1658 r., dopiero w cza
sie prowadzonych w latach 
dziewięćdziesiątych prac 
konserwatorskich odkryto na 
południowym zrębie nawy 
inskrypcję z niepełną datą 
,,157[?]”, dzięki czemu datowanie 
można było przesunąć o prawie sto lat 
wcześniej. W ten sposób cerkiew 
korczmińska zyskała rangę najstarszej 
na Lubelszczyźnie drewnianej świąty
ni. Jednoznaczne ustalenie daty po
wstania obiektu wymaga jednak do
kładniejszych badań, ponieważ in
skrypcja może pochodzić z wcześniej
szej cerkwi. Sugeruje to list przedwo

jennego proboszcza, o. Dymitra Ba- 
chiwskiego (zob. J. Styrna, Ikona Mat
ki Boskiej z Dzieciątkiem z Korczmina, 
„Krakowskie Zeszyty Ukrainoznaw- 
cze”, t. I-II, Kraków 1993, s. 381).

Cerkiew w Korczminie jest oriento
wana, konstrukcji zrębowej, zbudowa
na z drewna sosnowego, wzmocniona 
zewnątrz i wewnątrz lisicami. Trój

dzielna, przekryta kopułą na ośmio- 
bocznym tamburze z pozorną latarnią. 
Okna zdobione są żłobkowanymi obra
mieniami. Wewnątrz znajdują się pozo
stałości słabo widocznych siedemnasto- 
i osiemnastowiecznych malowideł, 
liczne napisy i daty. Jako jeden z naj
cenniejszych obiektów sztuki cerkiew
nej, o rzadko spotykanych propor
cjach, ma ona ogromne znaczenie dla 

historii architektury, tym bardziej że 
zachowana in situ jest oryginalnym 
świadectwem historycznego założenia 
wkomponowanego w krajobraz. Już 
w czasach zaboru austriackiego była 
wpisana na listę zabytków architektury.

Niezależnie od monumentalnej 
formy cerkiew wyróżnia się nietypo
wym sposobem posadowienia budowli. 

Jej podwaliny ułożone były 
bowiem na kamieniach po
lnych, w prezbiterium zaś na 
pojedynczych dębowych pa
łach wbitych w ziemię, które 
noszą nazwę pecek (stojaków) 
(R. Brykowski, Drewniana ar
chitektura cerkiewna na ko
ronnych ziemiach Rzeczypo
spolitej, Warszawa 1995, s. 
60). Metoda ta, wywodząca 
się prawdopodobnie z dawnej 
konstrukcji palowej, znajdo
wała zastosowanie w archi
tekturze cerkiewnej jeszcze 
w XIX w. System luźnych pa
li, umożliwiający swobodny 
przepływ powietrza, sprzyjał 
lepszemu zachowaniu drew
na, nie dopuszczając do zawil
gocenia i zagrzybienia podwa
lin.

W XVIII i XIX w. cerkiew 
w Korczminie była remonto
wana i przebudowywana. 
Prawdopodobnie w 1850 r. 
dobudowano dwie zakrystie 
i przedsionek przed babiń- 
cem. Ostatni remont został 
wykonany w 1945 r., wkrótce 
jednak nastały czasy nieprzy
chylne dla tej budowli. Od 
1947 r., po wysiedleniu lud

ności ukraińskiej, świątynia była 
wprawdzie przez jakiś czas użytkowana 
jako filialny kościół rzymskokatolicki 
parafii z pobliskiego Machnówka, ale 
w połowie lat pięćdziesiątych została 
opuszczona. Od tego momentu przez 
blisko pół wieku chyliła się ku ostatecz
nej ruinie. Najpierw, w 1955 r., uległa 
zniszczeniu południowa ściana prezbi
terium, w 1959 r. zawaliła się zakry-
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Cerkiew 
od strony 
potudniowo- 
-zachodniej
2. Dębowe 
pecki
pod ścianą 
południową
3. Fragment 
wnętrza cerkwi
4. Inskrypcja 
na południowej 
ścianie cerkwi

stia, a uszkodzenia oceniono na 30 
procent. Cztery lata później, w 1963 r., 
burza zniszczyła kruchtę. W 1966 r., 
biorąc pod uwagę stan techniczny 
obiektu, postulowano, by cerkiew 
w Korczminie skreślić z ewidencji za
bytków. Część wyposażenia rozkra- 
dziono, większość obrazów zdołano 
jednak uratować, przenosząc je do ko
ścioła w Machnówku, Muzeum Okrę
gowego w Lublinie i Muzeum Wsi Lu
belskiej.

Przez cały ten czas byli mieszkańcy 
Korczmina daremnie próbowali zainte
resować losem opuszczonej cerkwi 
kompetentne władze, pisząc listy do 
różnych instytucji zarówno polskich, 
jak i ukraińskich. Tych listów i doku
mentów, nadsyłanych nie tylko z tere
nu Polski, ale również z Ukrainy, Fran
cji i Kanady, zebrała się gruba teczka. 
Pisał je również dawny proboszcz 
Korczmina, wspomniany ksiądz Dy
mitr Bachiwski (w 1946 r. deportowa
ny do ZSRR), nie wahając się apelować 
do Ministerstwa Kultury i Sztuki w Ki
jowie i do ukraińskiej prasy codziennej. 
Jedynym skutkiem apeli była opinia 
wydana przez dyrektora Zarządu Mu
zeów i Ochrony Zabytków, stwierdza
jąca, że „stan techniczny zabytku 
w Korczminie jest tak zły, że obiekt nie 
nadaje się już do odbudowy, tym bar
dziej zaś do konserwacji”.

W 1974 r. grupa pomiarowa pod 
kierownictwem mgr. inż. M. Godlew
skiego po wykonaniu inwentaryzacji 
stwierdziła m.in. całkowite zniszczenie 
dachu nad prezbiterium, znaczne od
chylenie ścian od pionu, brak podłóg, 
rozstępowanie się konstrukcji - 
i w efekcie wydała werdykt: „całość jest 
zniszczona w stopniu nie kwalifikują

cym się do odbudowy, grożąca zawale
niem”. W czerwcu 1982 r. przy Zarzą
dzie Głównym Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami powstała Społeczna Ko
misja Opieki nad Zabytkami Sztuki 
Cerkiewnej, która daremnie apelowała 
do organów służby konserwatorskiej 
o pomoc w ratowaniu cerkwi. Równie 
nieskuteczną, kolejną już próbę podjęła 
kilkudziesięcioosobowa grupa byłych 
mieszkańców Korczmina, którzy 
w kwietniu 1985 r. wystosowali w tej 
sprawie list do Ministerstwa Kultury. 
Pięć lat później grożącą zawaleniem 
cerkiew przejęła Społeczna Komisja 
TOnZ. Architekt M. Smoktunowicz 
wykonał inwentaryzację obiektu, po 
czym 27 sierpnia 1990 r. rozpoczęto 
prace rozbiórkowe. Po trzech latach, 
w październiku 1993 r. zakończono 
rozbiórkę ścian do poziomu podwalin. 
Poszczególne brusy zostały ponumero
wane, a te, które nadawały się do po
wtórnego wykorzystania (70 procent), 
odpowiednio zabezpieczone. W trakcie 
tych prac na belkach kopuły odkryto 
ciekawe oznaczenia ciesielskie, które - 
zdaniem prof. Ryszarda Brykowskiego 
- dowodzą, iż kopuła nakryta była nie
gdyś czterospadowym dachem namio
towym. W październiku 1994 r., po do
konaniu niezbędnych badań, przystą
piono do montowania nowych pecek 
i dębowych podwalin, dzięki którym 
cerkiew w Korczminie jest obecnie je
dyną budowlą sakralną, w której od
tworzono takie, historycznie uzasad
nione, rozwiązanie.

Z braku funduszy prace ciesielskie 
przy wznoszeniu ścian cerkwi wielo
krotnie musiały być przerywane. 
Wprawdzie w 2000 r. pokryto gontem 
zrekonstruowaną kopułę, ale ściany

świątyni aż do 2003 r. pozostawały 
bez przykrycia, co budziło zrozumiały 
niepokój. Ucierpiała zwłaszcza poli
chromia.

W czasie, kiedy ważyły się losy cer
kwi, dokonano niezwykłego odkrycia. 
Jadwiga Styrna, konserwator dzieł 
sztuki z Krakowa, otrzymała informa
cję, że na plebanii kościoła w Mach
nówku przechowywana jest ikona 
Matki Boskiej, ta sama, która - jako 
słynąca cudami - czczona była 
w Korczminie od XVII w. Obraz był 
w katastrofalnym stanie, toteż jesienią 
1990 r. został przewieziony do Krako
wa w celu poddania go konserwacji. 
Szczegółowy opis zabytku i przeprowa
dzonych przez Jadwigę Styrnę zabie
gów konserwatorskich zawiera artykuł 
zamieszczony w 1992 r. w „Spotka
niach z Zabytkami” (J. Styrna, Ikona 
Z Korczmina, nr 8, s. 27). W trakcie 
tych prac na podstawie analizy zdjęć 
rentgenowskich i badań chemicznych 
przyjęto datowanie ikony na przełom 
XVI i XVII w.

Na apel konserwatorki zaintereso
wanej historią ikony napłynęły liczne 
listy z informacjami o obrazie i doko
nanych za jego przyczyną cudach. Ist
nieją poświadczone przypadki uzdro
wień za wstawiennictwem Matki Bo
skiej Korczmińskiej. Zapisywano je 
niegdyś w księdze cudów, która nieste
ty zaginęła. Od XVII w. Madonna

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 5 • 2005 27



Korczmińska była czczona przez greko
katolików. Po drugiej wojnie światowej 
i wysiedleniu ludności ukraińskiej, kie
dy cerkiew zaczęła popadać w ruinę, 
obraz został przeniesiony do kościoła 
parafialnego w Machnówku. Umiesz
czono przy nim tablicę w języku pol
skim i ukraińskim, informującą o cu
dach.

Piątego stycznia 1987 r. Jan Paweł U 
podarował parafii w Machnówku ko
pię obrazu Matki Boskiej Częstochow
skiej, być może na pamiątkę czci, jaką 
była otaczana na tych ziemiach od kil
ku wieków. Kościół w Machnówku bo
wiem, który zbudowany został w 1904 r., 
nosi wezwanie NMP Królowej Polski. 
Parafia należała niegdyś do pobliskie
go Bełza. Właśnie w tamtejszym zam
ku księcia Władysława Opolczyka 
znajdował się obraz Maryi z Dzieciąt
kiem, który w drugiej połowie XIV w. 
został przeniesiony na Jasną Górę. Sia
dy tego wydarzenia odnaleźć można 
w podaniach i legendach, przekazywa
nych do dziś przez mieszkańców 
Korczmina.

Historia kultu Matki Boskiej Czę
stochowskiej splata się na tej ziemi od 
wieków z dziejami korczmińskiej Ma
donny. Dziś już nie sposób ustalić ko
lejności wydarzeń, zapisanych jedynie 
w zawodnej nieraz pamięci osób, które 

przekazywały nie tylko podania, lecz 
także swoje wrażenia, emocje... Jedno 
z takich podań odnosi się do czasów, 
kiedy przewożono tędy ikonę Matki 
Boskiej (prawdopodobnie z Sokala, 
gdzie powstała, a zatem chodziłoby za
pewne o Madonnę Korczmińską). Lu
dzie przekazywali sobie z pokolenia na 
pokolenie opowieść, że w pobliżu 
Korczmina konie (w innej wersji woły) 
nie chciały ruszyć z miejsca, toteż uzna
no, że obraz pragnie pozostać w tym 
miejscu. „Na twarzy Matki Boskiej wi
dać było Izy, a świeczki wokół ikony sa
me się zapaliły” (A. Mamoń, Cudowna 
Ikona z Korczmina, „Gość Niedzielny”, 
nr 8, 1996, s. 21). Opis ten jest najlep
szym świadectwem nie tylko gorącej 
wiary, lecz ogromnego emocjonalnego 
zaangażowania, dzięki czemu legenda 
ta jest ciągle żywa.

Po zakończeniu konserwacji obraz 
eksponowany był w Fundacji św. Wło
dzimierza w Krakowie. Dziś czczony 
jest w greckokatolickiej cerkwi Naro
dzenia NMP w Lublinie.

Tymczasem opieszałość służb kon
serwatorskich w ratowaniu cerkwi 
w Korczminie budziła zrozumiałe roz
goryczenie wszystkich, którym jej los 
nie był obojętny. W końcu doszło do 
ekstremalnej sytuacji: cerkiew została 
wystawiona na licytację. Wówczas 

ksiądz dr Stefan Batruch, proboszcz 
parafii greckokatolickiej w Lublinie, 
który zainteresował się niegdyś losem 
opuszczonej cerkwi w Tarnoszynie, 
doprowadzając do przeniesienia jej do 
skansenu w Lublinie i udostępnienia 
greckokatolickim wiernym, postano
wił zmierzyć się z zadaniem, które wy
dawało się absolutnie niewykonalne: 
pragnął przywrócić do dawnej świet
ności cenny zabytek, który specjaliści 
uznali niegdyś za nadający się wyłącz
nie do rozbiórki. Sprzyjała mu - para
doksalnie - zupełna obojętność władz: 
ani parafia rzymskokatolicka, ani wła
ściciel, czyli starostwo w Tomaszowie 
Lubelskim, nie były zainteresowane 
przejęciem kłopotliwego obiektu. Na 
pytanie, co skłoniło go, by zająć się 
sprawą korczmińskiej cerkwi, ksiądz 
Stefan Batruch odpowiedział: „Przede 
wszystkim korczmińska ikona. Mys'lę, 
że ona ma naprawdę cudowną moc. 
Kiedy obserwuję zaangażowanie mło
dych ludzi, którzy nie są związani 
bezpośrednio z tym miejscem, a mimo 
to chcą tu przyjeżdżać, chcą praco
wać, jestem przekonany, że to dowo
dzi cudownej siły korczmińskiej Matki 
Bożej” (H. Łeskiw, „Nasze Słowo”, 
nr 34, 2003).

W kwietniu 2002 r. zapadła decyzja 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
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ków w Lublinie o przeniesieniu wła
sności obiektu na rzecz parafii grecko
katolickiej Narodzenia NMP w Lubli
nie, która zadeklarowała, że obiekt po
zostanie na miejscu, w Korczminie, i że 
będzie utrzymany w należytym stanie 
i użytkowany zgodnie z jego przezna
czeniem.

W momencie przejęcia cerkwi 
przez parafię greckokatolicką budynek 
nie miał dachów nad prezbiterium 
i babińcem, stropów, legarów, podłóg, 
drzwi, okien i wyposażenia. Kiedy za
łatwiono wszystkie formalności i uzy
skano niezbędne zezwolenia, prace re
montowe zaczęły postępować bardzo 
szybko. Idea ratowania cerkwi zjedno
czyła wielu ludzi, którzy twierdzili, że 
praca przy jej odbudowie umacnia ich 
wewnętrznie. Wskrzeszenie cerkwi 
w Korczminie z ruin i przywrócenie jej 
dawnej świetności jest nie tylko aktem 
uratowania materialnego obiektu 
o randze zabytku, ale również, a może 
przede wszystkim, dzieło odbudowy 
gmachu ludzkiej wiary, zaufania, miło
ści i pojednania. Ukoronowaniem tego 
dzieła była uroczystość rekonsekracji 
cerkwi, która odbyła się 28 sierpnia 
2004 r., w święto Zaśnięcia Matki Bo
skiej, tradycyjnie od lat celebrowane 
przez mieszkańców okolicznych wsi. 
Tym razem okazja do świętowania by
ła szczególna: poświęcenie odbudowa
nej korczmińskiej cerkwi, a także kopii 
ikony korczmińskiej, sporządzonej we 
Lwowie. Procesja z ikoną wyruszyła 
w kierunku granicy polsko-ukraiń
skiej. Pielgrzymi z Polski i Ukrainy 
spotkali się przy źródle w ukraińskiej 
wsi Stajiwka, o którym podania mó
wią, że wypływająca z niego woda ma 
cudowną moc jednoczącą ludzi. Stam
tąd powrócono do cerkwi w Korczmi
nie, gdzie odbyło się wspólne nabożeń
stwo; uroczystość zgromadziła ponad 
dwa tysiące osób.

W najbliższym czasie planowane 
jest wykorzystanie wnętrza cerkwi na 
cele ekspozycyjne. Przewidywane są 
także spotkania zamieszkujących tere
ny przygraniczne przedstawicieli róż
nych narodowości i różnych wyznań, 
służące wzajemnemu poznaniu i reali
zowaniu wspólnych projektów.

A cerkiew, jak przed wiekami, 
wznosi się nad zielonymi polami i łąka
mi niczym starożytny okręt, czekający 
na pomyślny wiatr...

Maria Kaniewska

Składam serdeczne podziękowania paniom Jadwidze 
Stymie-Nawrockiej i Halinie teskiw oraz prof. Ryszardowi 
Brykowskiemu i ks. dr. Stefanowi Batruchowi za pomoc 
w przygotowaniu tego tekstu.

Woldenberczycy

W
 listopadzie ubiegłego roku, 
w gmachu Biblioteki Naro
dowej przy Alejach Niepod
ległości w Warszawie czynna była nie

zwykła wystawa. Jej pomysłodawca, 
autor scenariusza i aranżacji plastycz
nej Zbigniew Wilma, zafascynowany 
od lat fenomenem życia obozowego 
jeńców w Oflagu II C Woldenberg 
(obecnie Dobiegniew na Ziemi Lubu
skiej) nadał jej zwięzły tytuł „Wolden
berczycy”. „Zebrane, często przypadko
wo, i zaprezentowane tutaj materiały 
wydają się być dobrą ilustracją [...] te
go, co pomogło przetrwać ponad 1700 

trudnych jenieckich dni, zapobiegło 
apatii i degradacji, a nawet pobudziło 
do duchowego rozwoju” - czytamy 
w napisanym przez Wilmę wstępie do 
towarzyszącego wystawie folderu.

Obiekty pokazane na wystawie zo
stały zgromadzone dzięki Muzeum 
Woldenberczyków w Dobiegniewie, 
Stowarzyszeniu Woldenberczyków, 
Centralnej Bibliotece Wojskowej, 
Muzeum Sportu i Turystyki w War
szawie oraz gospodarzowi ekspozycji 
- Bibliotece Narodowej. Eksponatów 
użyczyli także kolekcjonerzy, wolden
berczycy i ich rodziny. Były to przede

1. Wystawa „Woldenberczycy” w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie - plakat wystawy 
i grafika obozowa

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 5 • 2005 29



Z WIZYTĄ W MUZEUM

(zdjęcia: Małgorzata Przybyszewska)
2-5. Wystawa „Woldenberczycy” - fragmenty ekspozycji

wszystkim przedmioty związane z ży
ciem codziennym woldenberczyków 
- polskich oficerów i podoficerów, 
którzy podczas drugiej wojny świato
wej trafili do tego obozu, skupiające
go „prawie 7 tysięcy ludzi rozlokowa
nych w 50 prymitywnych barakach na 
pustej przestrzeni 17 hektarów. Niem
cy zapewnili jeńcom minimalne wa
runki egzystencji i pozostawili im cał
kowicie wolny czas. Tu właśnie kryło 
się zagrożenie dla psychicznej i moral
nej kondycji oflagowej społeczności. 
[...] Obozowa twórczość była odpo
wiedzią na potrzeby jenieckiej społecz
ności, zarówno twórców zyskujących 
poczucie, że są potrzebni, jak i odbior
ców, którym dawała siły do przetrwa 
nia. [...] Teatr, dekoracje, architektura, 
plastyka, grafika, znaczki poczty obo
zowej, banknoty, plakaty, wystawy, 
konkursy to tylko niektóre obszary je
nieckiej działalności twórczej”. Warto 
dodać, że działalność tę koordynowa
ła specjalnie powołana w tym celu 
Komisja Kulturalno-Oświatowa, któ
rej podlegały m.in. obozowy uniwer
sytet, kilka szkół, około 40 kół na
ukowych, trzy teatry, siedem klubów 
sportowych i licząca około 30 tys. 
pozycji biblioteka (!).

Co więc pokazano na wystawie? 
W dużej liczbie grafikę, głównie 
drzeworyty - sceny z życia obozowe
go, ilustracje do powstających w wa
runkach obozowych wierszy i piose
nek. Także grafikę użytkową - dy
plomy, plakaty, legitymacje i za
świadczenia, przykłady prac konkur-
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sowych na ekslibris obozowej bi
blioteki, miejscowe banknoty (la- 
germarki) i znaczki pocztowe. 
Wśród twórców - cała plejada 
znanych artystów i... wielu ama
torów: Edmund Czarnecki, Jan 
Knothe, Janusz Łowicki, Stefan 
Michalski, Mikołaj Sasykin, Ma
rian Stępień, Stanisław Zukowski 
i inni. Zobaczyliśmy też pamiątki 
związane z życiem sportowym 
w obozie - m.in. olimpijską flagę 
z napisem „ROK 44 w II C” (jako 
że w Woldenbergu odbyła się 
prawdziwa olimpiada sportowa), 
wykonane z menażek puchary, 
a także dyplomy, programy zawo
dów sportowych i legitymacje. 
W ich pobliżu - kolekcję masek 
teatralnych i innych eksponatów 
związanych z działalnością obo
zowych teatrów oraz dokumenty 
świadczące o zakrojonej na szero
ką skalę działalności dydaktycz
nej i samokształceniowej w obo
zie (notatki z wykładów, indeksy, 
dyplomy ukończonych kursów, 
itp.). Na wystawie nie zabrakło 
nawet tak niezwykłych ekspona
tów, jak: model kajaka (wyk. Lu
domir Kiesewetter) oraz projek
ty: mundurów wojskowych (wyk. 
J. B. Czarkowski) oraz inkrustacji 
drewnianej szkattdki (wyk. Jerzy 
Staniszkis). W zachwyt wprowa
dzały wyroby z dziedziny rzemio
sła artystycznego i sztuki - drew
niane szkatułki, srebrne pierście
nie oraz rzeźby z kości zwierząt 
dostępnych w warunkach obozo
wych (nóż do papieru, biżuteria), 
które do złudzenia przypominały 
drogocenne dzieła z kości słonio
wej. Dopełnienie tej niewielkiej, 
ale jakże interesującej i godnej 
uwagi wystawy, stanowiły prace 
literackie, malarskie oraz zapre
zentowane na archiwalnych foto
grafiach rzeźby.

Pamiętajmy o zabytkach naszej 
martyrologii. Nie dajmy zginąć 
poświęconym im muzeom: Cen
tralnemu Muzeum Jeńców Wojen
nych w Łambinowicach, Muzeum 
Woldenberczyków w Dobiegnie
wie, Muzeum Martyrologii Alianc
kich Jeńców Wojennych w Żaga
niu.

Wojciech Przybyszewski

Jedną z wielu ciekawostek pokazanych na 
wystawie była fotografia fragmentu belki stro
powej w baraku z wydrążonym w niej schow
kiem na radio, które stanowiło wyposażenie 
grupy nasłuchu obozowego plutonu radiowego 
(plutonu „R”) oraz plansza z rysunkami 
i objaśnieniami na temat sposobów ukrycia te
go głęboko zakonspirowanego urządzenia. 
„Radioodbiornik - mogliśmy przeczytać na 
planszy - początkowo zainstalowano w ścianie 
za wieszakiem. Obracające się kotki wieszaka 
połączono z gatkami radia i w ten sposób nieja
ko na oślep kręcąc kolkami łapano stacje. Sys
tem ten jednak nie zdał egzaminu. W udoskona
lonym systemie wieszak zamocowano na zawia
sach i otwierano przy pomocy drucika wkłada
nego do jednego z otworów po kornikach. Słu
chawki mieściły się w wydrążonym od wewnątrz 
wieszaku i były wyciągane do schowka przy po
mocy taśmy gumowej. W 1943 r. radioodbiornik 
przeniesiono do schronu 
podziemnego o wymiarach 
2,5 x 2,2 x 1,5 m. Prowadził 
do niego właz zamaskowany 
przesuwnym zamaskowa
nym piecykiem. W schronie 
zainstalowano oświetlenie 
elektryczne i wentylację, an
tenę umieszczono w prze
wodzie kominowym".

Działalność plutonu „R" 
zapamiętał też woldenber- 
czyk inż. Juliusz Podgórski 
(1910-2004; zmarl w przeded
niu otwarcia wystawy), 
przedwojenny pilot, w obo
zie znany przede wszystkim 
jako twórca wykonanego 
całkowicie z materiałów 
drewnianych (!) skrzynkowe
go zegara, a po wojnie kon
struktor znakomitych obra
biarek uniwersalnych (BP- 
-U7, BP-U12 i innych) pro
dukowanych w Bydgoszczy. 
Zanim trafił do Oflagu II C 
w Woldenbergu, do czerw
ca 1941 r. byt on więźniem Stalagu II A koto 
Neubrandenburga. Swoje wspomnienia zawarł 
w opublikowanym nakładem rodzinnym pa
miętniku Wycinki z życia [Perth 1999]. „W Neu- 
brandenburgu - pisał - zmajstrowałem obozo
wy zegar z drewna, początkowo prymitywny, wi
szący na ścianie, potem gdy już stałem się 
u Niemców Uhrmacherem, powstał szafkowy 
drewniany zegar, zabrany natychmiast przez 
Niemców. W latach 1983/1984 zrekonstruowa
łem ten zegar. Znajduje się w muzeum jeniec
kim kolo Opola w Łambinowicach (dawniejszy 
słynny obóz Lamsdorf). [Później także w Wol
denbergu] przed kantyną stanął zaprojektowany 
przeze mnie, nieco inny niż w Stalagu II A, zegar. 
Również szafkowy, w normalnej skrzynkowej 
obudowie. Kota zębate wykonywali w swoich 
barakach oficerowie Jałowiec i Guzdek, inni 
strugali ośki". Na temat zaś działalności plutonu 
„R" w Woldenbergu Podgórski napisał m.in.: 
„[...] jako «kartoflarz» [podoficer, jeniec obozu 
w Woldenbergu skierowany do pracy w kuchni 
- WP] pewnego dnia stałem się zegarmistrzem. 
Pilnujący nas w kuchni Wachman wyjmował co 
chwila swój pękaty staroświecki zegarek kie
szonkowy, spoglądał kiwał głową i pytał się nas 
która godzina. Pokazywał na swój czasomierz 
i mówił: - «Kaput». - Zaoferowałem pomoc [...]. 
Po kilku miesiącach siedziałem już w spółdziel

ni tzn. w kantynie obozowej jako zegarmistrz. 
Wyposażenie zegarmistrzowskie nadeszło 
z Berlina przez Czerwony Krzyż. Nasze władze 
obozowe ustaliły, że od czasu do czasu zegar
mistrz naprawi również zegarki Niemcom. Nie 
bytem długo sam. Do końca niewoli pracowali
śmy w czterech, wszyscy przyuczeni, jak ja. 
Teoretyczną wiedzę uzupełniłem z fachowych 
szwajcarskich źródeł, nadesłanych wraz z wy
posażeniem. Mieliśmy szefa zegarmistrzów, ka
pitana Adamkę. Na bazie naszej pracy zegarmi
strzowskiej powstała komórka konspiracyjna na
słuchu radiowego i konserwacji nielicznej, 
w różny sposób zdobytej broni i aparatu fotogra
ficznego. Zostaliśmy zaprzysiężeni i zaczęła się 
ciekawa praca nad ukryciem aparatu radiowe
go, zapewnienia nasłuchu pod zewnętrznym 
ubezpieczeniem, wreszcie budowa schronu. 
Na jesieni zbudowaliśmy z beczki blaszanej po 
karbidzie, piec pokojowy do ogrzewania po

mieszczenia, bowiem wytłu
maczyliśmy Niemcom, że nie 
można naprawiać zegarków 
skostniałymi palcami. Co 
dzień, pod ubezpieczeniem, 
odsuwaliśmy piec i kuliśmy 
otwór w jego miejscu. Po 
przebiciu betonowej podłogi, 
wybieraliśmy ziemię i piasek. 
To trwało kilka dobrych mie
sięcy. Ziemię w małych wo
reczkach inni wynosili z kan
tyny i rozsiewali niepostrzeże
nie, gdzie się dało. Tak po
wstał spory schron z wej
ściem pod odsuwanym pie
cem. Schron wyposażono 
w stolik, dwa fotele własnej 
budowy i wreszcie w maty 
aparat radiowy, który ulepszył 
jeszcze nasz radiotechnik 
ppor Eugeniusz Mietliński. 
Organizacja nazywała się: 
«Pluton R», czyli radiowy [...]. 
Urzędowałem jako zegar
mistrz w kantynie prawie caty 
dzień. Nasz nasłuch działał 

regularnie. Byliśmy poinformowani, co się dzie
je na froncie [...]. Nie zapomnę 6-ego czerwca 
1944 roku, kilku z nas tylko wiedziało, już wcze
snym rankiem, o inwazji w Normandii. Cały obóz 
byl nieświadomy tego wydarzenia. Kierownictwo 
plutonu R - Miron Zarudzki i inni, nie mogli po
dać tej wiadomości wszystkim. Należało odcze
kać aż dotrze wiadomość z zewnątrz. Nie moż
na było dekonspirować naszego nasłuchu, któ
ry przetrwał do wyjścia z obozu i nigdy nie byl 
odkryty przez Niemców".

No i proszę! Okazuje się, że zaskakujący 
(by nie powiedzieć niezwykle „filmowy") 
pomysł usytuowania wejścia do obozowego 
schronu pod rozpalonym, gorącym piecykiem 
przypominającym tzw. kozę, to nie wymysł Ja
mesa Clavella, scenarzysty głośnej amery
kańskiej superprodukcji filmowej z 1963 r. 
„Wielka ucieczka" (ze Stevem McQueenem 
i Charlesem Bronsonem w rolach głównych), 
opartej na motywach słynnej ucieczki ze Sta
lagu Luft III pod Żaganiem, w której analo
giczny piecyk stanowił zasłonę wejścia do 
jednego z kilku budowanych tam podkopów, 
ale także nasz, polski patent. Wymyślili go 
niezależnie brytyjscy lotnicy z organizacji „X" 
w Stalagu Luft III pod Żaganiem i polscy ofice
rowie oraz podoficerowie z plutonu „R” 
w Oflagu II C w Woldenbergu.
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Replika drewnianego zegara szafkowego, 
wykonanego w 1940 r. w Stalagu IIA 
według projektu inż. J. Podgórskiego



Z WARSZTATU KONSERWATORA

Odkrycie w Kurdwanowie

D
rewniany siedemnastowiecz
ny kościół w Kurdwanowie 
od roku poddawany jest spe
cjalistycznym zabiegom remontowo- 

-konserwatorskim. Podczas prowa
dzonych prac odkryto wewnątrz 
świątyni starą polichromię.

Kurdwanów jest małą wsią na 
Mazowszu, położoną z dala od głów
nych szlaków komunikacyjnych. Od 
15 maja 2004 r. w Kurdwanowie 
prowadzone są prace konserwator
skie przy zabytkowym, barokowym 
kościele Przemienienia Pańskiego. 
Kościółek ten jest jedną z cenniej
szych drewnianych świątyń na Ma
zowszu. Pierwszy kościół wzniósł 

przeprowadzono gruntowny remont 
kościoła, który według źródeł był sfi
nansowany przez hr. Sobańskiego, 
właściciela dóbr, na terenie których 
znajdował się kościół. Z kolei w la
tach 1934-1938 rozbudowano go 
w części zachodniej, dodając jedno 
przęsło. Wzniesiono w tym czasie 
także izbicową wieżę, która do dziś 
pełni funkcję dzwonnicy.

Kościół w Kurdwanowie jest jed- 
nonawowy, wzniesiony na planie 
prostokąta, z małym, również pro
stokątnym prezbiterium oraz kruchtą 
od południa i dzwonnicą w stylu za
kopiańskim od zachodu, zbudowaną 
przede wszystkim z modrzewiowych

bali w konstrukcji zrębowej. Ściany 
kościoła z zewnątrz, jak i wewnątrz 
są oszalowane deskami. Więźba da
chowa o konstrukcji storczykowej 
wykonana jest z modrzewia i sosny, 
a dach pokryty gontem. We wnętrzu 
na uwagę zasługuje barokowy ołtarz 
główny z XVIII w., z obrazem „Prze
mienienie Pańskie” z przełomu XVIII 
i XIX w., namalowanym według ob
razu o tym samym tytule autorstwa 
Rafaela; w 1959 r. obraz został prze
malowany. Do innych zabytków 
w świątyni należy barokowa ambona 
z XVIII w. z rzeźbą św. Jana Nepo
mucena w zwieńczeniu oraz rzeźby 
Chrystusa Frasobliwego, Chrystusa

w latach 1612- 1615 miejscowy dzie
dzic Mikołaj Kurdwanowski. Była to 
drewniana świątynia Bożego Ciała 
oraz Michała Archanioła i Mikołaja 
biskupa. Obecny kościół zbudowano 
w 1676 r. w Miedniewicach, jako ka
plicę; wykonał go Mikołaj Wiktoryn 
Grudziński. Następnie generał wojsk 
polskich Goszczyński w 1737 r. prze
niósł go do Kurdwanowa, na miejsce 
starego kościoła wywiezionego do 
Puszczy Mariańskiej. W tym samym 
roku, na mocy dokumentu wydanego 
przez papieża Klemensa XII, świąty
nia otrzymała wezwanie Przemienie
nia Pańskiego. Na początku XX w.
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1. Kościół Przemienienia Pańskiego
w Kurdwanowie

2. Fragment polichromii odkrytej podczas prac 
we wnętrzu kościoła

3. Fragment więźby dachowej kościoła

(zdjęcia: Katarzyna Grochowska)

Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bo
lesnej z XVII w.

Przygotowania do rozpoczęcia 
gruntownej konserwacji kościoła 
trwały pół roku. W tym czasie opie
kun świątyni ks. Maciej Mroczkowski 
zlecił fachowcowi z Politechniki Płoc
kiej wykonanie ekspertyzy konstrukcji 
ścian oraz więźby dachowej. Prace 
konserwatorskie przebiegają pod nad
zorem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z Delegaturą w Płocku. Ro
boty przy obiekcie powierzono firmie 
konserwatorskiej „Skorpion” Adama 
Szybowicza z Krakowa.

Po zdjęciu zewnętrznego szalun
ku konstrukcja ścian została zabez
pieczona preparatami grzybobójczy
mi oraz owadobójczymi. Usunięto 
zniszczone fragmenty bali, z których 
zbudowany jest kościół, a ubytki za- 
flekowano nowym drewnem. Ponad
to ksiądz uzyskał pozwolenie od 
konserwatora na powiększenie za
krystii. Świątynia została już oszalo
wana nowymi deskami, ponieważ 
zdemontowany szalunek nie nada
wał się do powtórnego użycia. Oce
niono również pod względem stanu 
zachowania więźbę dachową. Oka
zało się, że ponad 50% konstrukcji 

kwalifikuje się do wymiany. Niektó
re jej elementy zostały jedynie 
wzmocnione nowymi, tak aby pozo
stało jak najwięcej oryginalnej sub
stancji. W latach trzydziestych XX w. 
część wiązarów konstrukcji dacho
wej została wymieniona na nowe, 
i właśnie te fragmenty są w znacznie 
gorszym stanie w porównaniu z pier
wotną konstrukcją modrzewiową 
z XVII w.

Jesienią 2004 r. przeprowadzono 
prace przy wieży kościelnej, podczas 
których wzmocniono konstrukcję 
dzwonnicy oraz wymieniono na no
wy szalunek zewnętrzny. Następnie 
ekipa konserwatorów zajęła się więź- 
bą dachową. Dzięki łagodnej zimo
wej aurze były kontynuowane prace 
na dachu świątyni oraz wewnątrz. 
Został wymieniony gont na całym 
dachu, ponieważ stary był już wyeks
ploatowany i nie gwarantował nale
żytego zabezpieczenia obiektu przed 
opadami atmosferycznymi. Nowy 
gont jest gontem dartym i, zgodnie ze 
starą techniką, został położony 
w dwu warstwach. Ułożono go na fo
lii paroprzepuszczalnej, która gwa
rantuje nieprzemakalność poszycia 
dachowego, a jednocześnie nie po
zwoli na gromadzenie się wilgoci na 
strychu kościoła. Obecnie ekipa kon
serwatorów kontynuuje prace we
wnątrz obiektu.

Na czas prowadzonych prac zde
montowano wyposażenie świątyni. 
Okazało się, że ołtarze, rzeźby i ob
razy również powinny być poddane 
konserwacji, jednak ze względu na 

brak środków będą czekały na swoją 
kolej. Podobnie rzecz się ma z orga
nami.

Podczas prac prowadzonych we
wnątrz kościoła, po demontażu we
wnętrznego szalunku, bezpośrednio 
na balach, z których zbudowana jest 
świątynia, natrafiono na starą poli
chromię. Szczęśliwie, dzięki odstępo
wi pomiędzy ścianą z polichromią 
a szalunkiem, nie uległa ona całkowi
temu zniszczeniu. Po wykonaniu eks
pertyzy przez Małgorzatę Jankow
ską, specjalistkę z dziedziny konser
wacji malarstwa i rzeźby polichromo
wanej z Torunia, wiadomo z całą 
pewnością, że malowidło stanowiło 
pierwotny wystrój wnętrza kościel
nego. Polichromia powstała zatem 
wkrótce po wybudowaniu kościoła. 
Na pomalowanych na beżowo ścia
nach w owalach widnieją znaki krzy
ża, tzw. zacheuszki. Natomiast pod 
sufitem biegnie ornamentalny fryz. 
Z kolei na ścianach prezbiterium, 
oprócz zacheuszków, namalowane są 
także herby. Wschodnia ściana pre
zbiterium wybita została płótnem, na 
którym namalowane są anioły z try- 
bularzami. Malowidło to uzupełniało 
wystrój ołtarza głównego. Świadczy 
o tym wycięcie w centralnym punk
cie prezbiterium w miejscu, gdzie stoi 
ołtarz. Ponieważ malowidła są moc
no zniszczone oraz zabrudzone, są 
mało czytelne; mają również na po
wierzchni ślady zacieków. Po prze
prowadzonych wstępnych analizach 
polichromii oraz płótna Ewa Jasz- 
czak, kierownik Delegatury Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Płocku, zaleciła przeprowadzenie 
w 2004 r. prac interwencyjnych; 
w przyszłości z uwagi na dużą war
tość odkrytych malowideł niezbędna 
będzie ich pełna konserwacja. Malo
widła powstały w technice wodnej, 
warstwa malarska słabo trzymała się 
podłoża i była narażona na osypywa
nie się, dlatego powierzchnia poli
chromii na ścianach została zabezpie
czona i poddana konsolidacji. Nato
miast płótno z prezbiterium po de
zynfekcji i zabezpieczeniu lica bibuł
ką japońską przed odpadnięciem 
zdjęto ze ściany. Prace te przeprowa
dził zespół specjalistów z Torunia.

Katarzyna Grochowska
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TO TEZ SĄ ZABYTKI -

Siodła damskie

H
istoryczna pozostałość po daw
nym sposobie dosiadania koni 
przez damy - dziewiętnasto
wieczne i dwudziestowieczne siodła 

damskie są prawdziwą ozdobą hipolo- 
gicznych ekspozycji. Właśnie przy nich 
zatrzymują się z zainteresowaniem zwie
dzający i zaraz zadają pytania, jak moż
na było w takim siodle usiąść i do czego 
służą wystające do góry i na bok wygię
te elementy (kule) siodła. Szukając od
powiedzi można sięgnąć do ikonografii, 
ale przede wszystkim do literatury hipo- 
logicznej z końca XIX i początku XX 
stulecia, choć na ten temat jest ona nie
liczna. Kule siodła damskiego są najbar
dziej charakterystycznymi elementami 
tego typu obiektów. Wielkość kul i ich 
liczba (dwie lub trzy) „informuje” nas 
o czasie powstania siodła. Jeszcze na po
czątku XIX w. siodła damskie wyposa
żone były na wysokości przedniego łęku 
tylko w dwie wysokie kule, w których 
amazonka umieszczała prawą, zgiętą 
w kolanie nogę, zaś lewą nogę umiesz

czała zwyczajnie, po lewej stronie konia, 
ze stopą opartą na strzemieniu. Dopiero 
rok 1828 wniósł istotną korektę w do
siadzie amazonki, polegającą na doda
niu jeszcze jednej kuli po lewej stronie 
siodła, a stało się tak za sprawą francu
skiego nauczyciela jazdy konnej A. Pel- 
liera. Trzecia kula przytrzymywała lewą 
nogę w jej prawidłowym położeniu. 
Kulę tę nazywano prawdziwym dobro
dziejstwem dla dam, bowiem pozwalała 
nawet przy gwałtownym ruchu konia 
zachować swobodę i pewność dosiadu. 
Konsekwencją zastosowania trzeciej 
kuli było skracanie wysokości kuli pra
wej (pierwszej), aż do jej całkowitej re
dukcji. Z tym ostatnim zjawiskiem ma
my do czynienia na początku XX stule
cia. Skracanie kuli było podyktowane 
troską o bezpieczeństwo kobiet. Ama
zonka dosiadała konia ubrana w długą, 
zasłaniającą nogi suknię i zdarzało się, 
że fałdy czy tren sukni okręcały się wo
kół kuli, uniemożliwiając bezpieczny 
upadek z konia.

1. Juliusz Kossak, „Portret konny Łubieńskich", 
fragment, okoio 1856 r., akwarela ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie
2. Siodło damskie, połowa XIX w., ze zbiorów
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
3. Układ nóg w kulach damskiego siodła
4. Siodło damskie warszawskiej „Fabryki Powozów
W. Romanowski”, po 1876 r., ze zbiorów
Muzeum Pałacu w Wilanowie
5. Strzemiona damskie tzw. bezpieczeństwa, połowa XX w., 
ze zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
(ilustracje: 1 -wg M. Masłowski, „Juliusz Kossak'. Warszawa 1990:

2,4,5- Ireneusz Wojczuk, 3-wg Ch. H. Tovard, „UHabit du Cheval, 
Selle et Bride", Fryburg 1975, rys. Lidia Męczyńska)
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Pomimo ciągłych modernizacji kon
strukcji siodeł damskich nadal ich wadą 
był zbyt duży ciężar, a także płytko wy
cięty łęk przedni, co często doprowadza
ło do uszkodzenia kłębu konia. Dopiero 
dwie ostatnie dekady XIX w. przyniosły 
radykalne zmiany, w wyniku których 
siodła damskie stały się mniejsze, lżejsze, 
a łęk przedni głębiej wycięty. Dobre sio
dło damskie zawsze było przedmiotem 
drogim. Wzorcowe, z ostatniej dekady 
XIX stulecia, było uszyte ze świńskiej 
skóry angielskiej. Jego wyściólkę stano
wiły niezbyt wysokie poduszki, wypcha
ne wełną i obszyte wysokiej jakości białą 
flanelą. Często dla ozdoby pod pierwszą 
kulą umieszczano srebrny monogram. 
Pod siodło, dla bezpieczeństwa i wygody 
konia, kładziono czaprak z jednego ka
wałka skóry. Były też używane gorszej ja
kości czapraki, wykonane z sukna lub 
płótna.

Siodło damskie zawsze wyposażone 
jest w jedno strzemię zawieszone na pu- 
ślisku, po lewej stronie. Strzemię dam
skie poprzez stulecia przeszło swoistą 
ewolucję, począwszy od formy panto
felka wybitego aksamitem, poprzez 
strzemię męskie owinięte grubym wał
kiem aksamitu czy skóry, aż do formy 
tzw. strzemienia bezpieczeństwa, które 
w razie upadku z konia otwierało się, 
uwalniając stopę.

W 1889 r. pisano: „wynaleziono nie
dawno w Anglii dość lekkie i praktyczne 
strzemię składające się z dwóch części, 
które rozdzielają się skoro się strzemię 
całkiem odwróci, [...] w razie spadnięcia 
z konia zapobiega zawiśnięciu nogi 
w strzemieniu” (K. Wodziński, O ukła
daniu koni pod wierzch i do zaprzęgu, 
Warszawa 1889). Co ciekawe, tak jak 
w XIX w. cieszyły się one popularnością, 
tak w okresie międzywojennym stanow
czo odradzano ich stosowanie, gdyż - 
jak argumentowano - „mechanizm ten 
ulega zepsuciu przez przerdzewienie sprę
żyn i ciągłe próby, czynione z ciekawości 
przez stajennych, wskutek czego albo 
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wcale nie działa, albo strzemię otworzy 
się w zupełnie nieodpowiedniej chwili. 
Jeździec używając takich strzemion nara
ża się na śmieszność" (_!• Chodowiecki, 
Przystępny podręcznik jeździecki, War
szawa 1930).

Siodła damskie używane były aż do 
wybuchu drugiej wojny światowej, choć 
już w okresie międzywojennym zyskały 
miano staroświeckich. Udział amazonki 
w damskim siodle na konkursach hipicz- 
nych zawsze był zauważany i odnotowy
wany przez prasę jako ewenement. Po 
wojnie siodła damskie definitywnie wy
szły z użycia i dziś znajdują się w zbio
rach muzealnych i prywatnych.

Zasoby muzealne stanowią dosta
teczny materiał do przeprowadzenia ba
dań z zakresu ich konstrukcji. Siodła 
damskie oprócz kul składają się z takich 
samych części, jak innego typu siodła, rj. 
terlicy (rusztowania), łęku przedniego 
i tylnego (część przednia i tylna siodła), 
siedziska, tybinek (płatów skóry po obu 
stronach terlicy; często lewą tybinkę 
ozdabiano kieszonką), wyściółki siodła. 
Jednak pewne istotne elementy siodła, 
jak popręg (pas mocujący siodło), puśli- 
sko (zawsze jedno - w siodłach dam
skich) ze strzemieniem, podpierśnik 

oraz tzw. pas równowagi (specyficzny 
element siodła damskiego), czyli to, co 
można odpiąć od siodła, często ginęły 
w zawierusze dziejów.

Spośród warszawskich muzeów aż 
trzy dobrze zachowane siodła damskie 
posiada w swoich zbiorach Muzeum Ło
wiectwa i Jeździectwa. Siodła te różnią się 
między sobą wielkością, sposobem zdo
bienia skóry, liczbą kul i ich umiejscowie
niem. Siodło z przełomu XIX i XX w. ma 
trzy kule, z których pierwsza i druga są 
zredukowane do postaci niewielkich 
skrzydełek, trzeciej kuli brak (pozostał po 
niej otwór). Efektownie wykonane siodło 
z połowy XIX w. ma trzy wysokie kule 
i w całości wykonane jest z ciemnobrązo
wej skóry stebnowanej i wytłaczanej 
w ornamenty roślinne. Trzecie siodło, 
z początku XX w., z całkowicie zreduko
waną kulą pierwszą, a więc mające wy
łącznie kulę drugą i trzecią, wyposażone 
jest, co istotne, w oryginalne parciane po
pręgi, puślisko ze strzemieniem i frag
ment pasa równowagi. Prawdziwy zaś ra
rytas z drugiej połowy XIX w., wyposażo
ny w trzy kule, z czego pierwsza jest zre
dukowana do postaci małego skrzydełka, 
posiada Muzeum Pałac w Wilanowie. Jest 
nim wspaniale zachowane i bardzo ele

ganckie siodło renomowanej warszaw
skiej firmy „Fabryka Powozów W Roma
nowski” - zdobyło ono liczne nagrody na 
wystawach w Petersburgu, Wiedniu 
i Lwowie. Siodło to, podobnie jak wspo
mniane siodło z Muzeum Łowiectwa 
i Jeździectwa, w całości jest wykonane 
z ciemnobrązowej świńskiej skóry, wytła
czanej i stebnowanej w ornamenty roślin
ne. Kolejnym ciekawym tego typu muze- 
alium jest siodło damskie z przełomu XIX 
i XX w. znajdujące się w zbiorach Mu
zeum Sportu i Turystyki; obiekt ten posia
da cenne akcesoria, tj. popręg oraz puśli
sko ze strzemieniem bezpieczeństwa.

Poza zbiorami stołecznych muze
ów, kolejne cenne egzemplarze znajdu
ją się m.in. w posiadaniu Muzeum- 
-Zamku w Łańcucie - jest nim siodło 
z drugiej połowy XIX w., wyposażone 
w trzy wysokie kule, a z elementów 
dodatkowych: popręg parciany i skó
rzany, a także wojłokowy czaprak. 
Z kolei w Muzeum Zamoyskich w Ko
złówce można zobaczyć siodło dam
skie z przełomu XIX i XX w. produk
cji warszawskiej firmy „J. Bender”. 
Siodło to ma trzy kule, z czego pierw
sza zredukowana została do postaci 
małego skrzydełka. Siedzisko siodła 
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Z ZAGRANICY

Archipelag Wysp Wataamskich
i jego zabytki

TO TEŻ SĄ ZABYTKI-----------------

jest eleganckie, zamszowe, zdobione 
ręcznym ściegiem zygzakowatym 
z motywem roślinnym.

W konstrukcji terlicy siodła dam
skiego uwagę zwracają przede wszyst
kim długie „łapy” lęku przedniego, na 
ogół ukryte w skórzanych kieszeniach 
wyściółki siodła. Po włożeniu siodła na 
grzbiet konia „łapy” zakleszczają się 
wokół boków konia (tuż za kłębem) na 
zasadzie staroświeckiego „spinacza do 
bielizny”, co często było przyczyną ob
tarcia okolic kłębu konia. W związku 
z tym radzono szyć siodła damskie na 
miarę danego konia, co dodatkowo 
zwiększało koszty jeździectwa damskie
go. Wyściólkę omawianych tu siodeł 
damskich stanowią poduszki wypchane 
sierścią (najczęściej sarnią), obszyte żół
tą lub jasnobeżową, pikowaną lub gład
ką flanelą. Siodła damskie zawsze są 
wyposażone w tybinki, z tym że lewą 
mają na ogół dłuższą od prawej. Było to 
podyktowane przez specyficzny sposób 
ułożenia nóg amazonki, polegający na 
tym, że lewa noga i łydka nogi prawej 
znajdowały się po lewej stronie konia. 
Stąd lewa tybinka bywa mocno rozbu
dowana, wówczas jest zszyta z dwóch 
kawałków skóry, z których węższy znaj
dujący się na przodzie często wyściela 
przestrzeń pomiędzy i przed kulami na 
wysokości łęku przedniego i w ten spo
sób stanowi rodzaj podkładu pod ujętą 
w kulach, zgiętą w kolanie prawą nogę 
amazonki.

Z dawnych portretów spoglądają na 
nas upozowane na koniach, ubrane 
w strojne, powłóczyste suknie damy 
o przyjemnym wyrazie twarzy. Rzeczy
wistość amazonek była jednak dość pro
zaiczna. Nie tak łatwo było dostosować 
właściwości sukni do potrzeb uprawia
nia sportu jazdy konnej - zmagania kra
wieckie oraz walka amazonek z tamują
cym oddech i ruchy ciała gorsetem 
trwały aż do początku XX w. Zmieniała 
się jednak garderoba, zmieniały się i sio
dła. Jednak gdy u schyłku XIX w. An
gielki zaczęły jeździć już po męsku 
i w męskich strojach, Maria Wodzińska, 
mentorka jeździectwa kobiet w Polsce, 
w 1893 r. wypowiedziała słynne słowa: 
„Dama jeżdżąca na męskim siodle, rzecz 
prosta przestaje już być amazonką” 
(M. Wodzińska, Amazonka, podręcznik 
jazdy konnej dla dam, Warszawa 1893), 
a w latach trzydziestych XX w. mjr Jan 
Kazimierz Chodowiecki stwierdził „sio
dło damskie wyszło prawie całkowicie 
z użycia, na pewno z wielką radością ko
ni” (J. Chodowiecki, Przystępny podręcz
nik jeździecki, Warszawa 1930).

Hanna Polańska

P
odróż po Karelii, krainie rozciągają
cej się na północno-zachodnich ob
szarach europejskiej części Rosji, 
wprowadza nas w interesujący, o specy

ficznej urodzie świat surowego nizinnego 
krajobrazu i związanej z nim zabytkowej 
architektury cerkiewnej - drewnianej 
i murowanej, małych wiejskich cerkiewek 
i kaplic oraz okazałych zespołów klasztor
nych. W jednych, jak np. w cerkwiach 
skupionych w skansenie na wyspie Kiżi na 
jeziorze Onega, uderza wspaniale rozwi
nięta w tym regionie kultura obróbki 
drewna, w innych, jak w zespole mona
styru na wyspie Wałaam, narzuca się mo
numentalność założenia, mistycyzm ema
nujący z tej architektury i siła jej tradycji.

Dzisiejszą granicę między republiką 
niesłowiańskiej etymologicznie Karelii 
a Finlandią ostatecznie ukształtowała 
wojna radziecko-fińska (1939-1940). Za
chodnią część Karelii, będącej w latach 
międzywojennych częścią Finlandii, do 
1939 r. oddzielała od ZSRR granica, 
przechodząca mniej więcej przez środek 
jeziora Ladoga. Północna połowa jeziora, 
wraz z Wyspami Wałaamskimi i otaczają
cymi terenami, znajdowała się więc po 
stronie fińskiej. Sytuacja ta była rezulta
tem kilkuwiekowych działań zaborczych, 
z różnym skutkiem prowadzonych mię
dzy dwoma imperialnymi mocarstwami - 
Rosją i Szwecją, a także wynikiem róż
nych podbojów dawniejszych. Na począt
ku XVIII w. wojna północna zapewniła 
na pewien czas Rosji teren zachodniej 
i środkowej Karelii, co zmieniło się po 
pierwszej wojnie światowej. Oddalone 
o 227 km na północ od Sankt Petersbur
ga Wyspy Wałaamskie wraz ze słynnym 
prawosławnym zespołem klasztornym 
znalazły się już w Finlandii, nie na długo 
jednak, gdyż na mocy rozejmu moskiew
skiego w 1944 r. i ostatecznie traktatu 
paryskiego w 1947 r. z tą częścią Karelii, 
zostały włączone do ZSRR, z zachowa
niem jednakże autonomii karelskiej repu
bliki. Splątane i dramatyczne dzieje wo
jenne rosyjsko-fińskie, zakończone, nie
małym kosztem dla strony fińskiej, uzy
skanym pojednaniem, symbolizuje wznie
siony w ostatnich latach na terenie Doli
ny Śmierci, blisko drogi prowadzącej ze 
wschodu na zachód do jeziora Ladoga, 
niezwykły pomnik „Sursum Risti”, pro
jektu fińskiego rzeźbiarza Leo Langinena, 
przy współpracy architekta Lia Karma 
(z zespołem). Przedstawia naprzeciw sie
bie stojące postacie dwóch kobiet - rosyj
skiej i fińskiej i wznoszący się między ni
mi krzyż.

Wszystkie wymienione tu wydarzenia 
miały bezpośredni wpływ na losy tutej
szych zabytków, a także wałaamskiego 
klasztoru, który mnisi w rezultacie wojny 
radziecko-fińskiej zmuszeni byli na okres 
półwiecza opuścić, by powrócić do niego 
w 1991 r. Przenieśli się wtedy do Finlan
dii, zabierając ze sobą wiele ruchomych 
zabytków, i założyli tam nowy klasztor 
(Nowy Wałaam).

Niezwykłe jest już samo położenie 
monastyru na Wałaam - największej z 53 
wysp archipelagu, o łącznej powierzchni 
36 km2. Wyspy zbudowane są z granitów 
i diabazów, o malowniczych obłych 
kształtach. Nadbrzeża tworzą miejscami 
efektowne żółto-rdzawe skalne urwiska, 
spadające do jeziora Ladoga, od góry po
rośnięte mieszanym lasem, miejscami for
mujące rozliczne zatoki i cieśniny. Na 
Wałaam najłatwiej dotrzeć statkiem, np. 
wodolotem z portu w Sortawale.

Słynny ośrodek prawosławia - mona
styr z monumentalną cerkwią katedralną 
Przemienienia Pańskiego znajduje się 
w centrum największej wyspy. Zęby się 
znaleźć przed bramą wejściową zabytko
wego zespołu, trzeba przejść aleją straga
nów z dewocjonaliami, minąć muzeum et
nograficzne, pokonać monumentalne wie
lostopniowe schody, minąć gospodę, ho
tel, kaplicę. W obecnym swoim wyglądzie 
zespół klasztorny ma formę dziewiętna
stowieczną i ten typ architektury dominu
je w stylu budynków na całym archipela
gu, gdyż stulecie XIX było złotym okre
sem w historii rozwoju całego tego kom
pleksu. Monastyr założony jest na ukształ
towanym pod koniec XVIII w. planie pro
stokąta, ma dwa dziedzińce - wewnętrzny 
i drugi otaczający je, zamknięty jednolitym 
ciągiem zabudowań klasztornych. Pośrod
ku założenia wznosi się sobór Przemienie
nia, któremu kształt obecny nadała grun
towna przebudowa, a właściwie budowa 
nowej świątyni. Wzniesiono ją według 
projektu architektów G.I. Karpowa i A. N. 
Silina w latach 1887-1890 na miejscu 
dawniejszej cerkwi. Świątynia zbudowana 
jest z cegieł pokrytych tynkiem w kolorze 
ciemnego różu i bieli, z detalami z kamie
nia, kontrastującymi z błękitem pięciu im
ponująco prezentujących się kopuł, pro
jektu architekta N.D. Prokofiewa. Nad za
chodnią częścią soboru wznosi się potężna 
ośmioboczna wieża. Styl architektury - 
neobizantyjski, o charakterystycznych 
dwoistych i potrójnych oknach, wnętrze 
dwupoziomowe. Intensywnie i profesjo
nalnie prowadzone prace konserwator
skie, po latach użytkowania obiektu przez
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1. Cerkiew Michała Archanioła z początku 
XVIII w. w skansenie na wyspie Kiżi w Karelii
2. 3. Zespól monastyru z cerkwią 
Przemienienia Pańskiego z XIX w. na wyspie 
Wałaam w Karelii (2) i fragment zespołu
po pracach konserwatorskich (3)

(zdjęcia: 1,3- Magdalena Witwińska)

szpital dla inwalidów wojennych, po okre
sie zaniedbań i zniszczeń, zakończone zo
stały już w partiach zewnętrznych, a kon
centrują się głównie we wnętrzu, obejmu
jąc też malowidła ścienne, wykonane 
przez zakonnych malarzy w technice olej
nej. Wobec niezachowania lub rozprosze
nia ikon i wielu elementów dawnego wy
stroju, przy obecnym wyposażaniu cerkwi 
z konieczności korzysta się z obiektów in
nego pochodzenia.

Początek dziejów monastyru nie jest 
dokładnie zbadany, wobec niezachowa
nia dużej części archiwum klasztornego 
i bardzo uszczuplonych materiałów źró
dłowych. Dość powiedzieć, że datowanie 
założenia waha się w interpretacji róż
nych uczonych w granicach od X do XIV w., 
z tym że za wiekiem XIV skłonni są opo
wiadać się współcześni badacze. W po
wszechnym odczuciu zawsze dużą rolę 
w kształtowaniu się wizji dziejów klaszto
ru odgrywały legendy. Jedna z nich mó
wi, że na wyspy przybył w podróży misyj
nej św. Andrzej Apostoł. Chrześcijańskie 
życie monastyczne na Wyspach Wałaam- 
skich zaczęło się ponoć jeszcze przed ofi
cjalnym chrztem Rusi i w innej części ar
chipelagu - na niewielkiej Wyspie Świę
tej. Za założycieli klasztoru, początkowo 
pustelni, uważani są dwaj mnisi - św. Ser
giusz i św. Herman (German), przybyli tu 
zapewne z Nowogrodu, a istnieje do
mniemanie, że byli greckiego pochodze
nia. Kult tych świętych i ich relikwii za
równo tu, jak i w całej Karelii oraz w Fin
landii wschodniej, był zawsze bardzo sil
ny. Rok 1611 przyniósł drewnianemu ze
społowi budynków monastyru całkowite 
zniszczenie zadane przez Szwedów i na 
długie lata klasztor przerwał działalność, 
podjął ją dopiero w następnym stuleciu, 
za panowania cara Piotra I. W 1754 r. na
stąpił kolejny kataklizm w postaci poża
ru. Wzniesione niedługo potem budynki 
monastyru i cerkwi, dzięki przedsiębior

czości ihumena Efrema, były już murowa
ne. Osiemnastowieczny sobór jednak nie 
przetrwał, zastąpiła go świątynia zbudo
wana w końcu XIX w., która przetrwała 
do dziś. Metryką sięgającą XVIII w. legity
muje się natomiast architektura trzech ma
łych cerkiewek, włączonych w ciąg zabu
dowy monastyru; w jednej z nich znajduje 
się maleńkie muzeum klasztorne, przecho
wujące nieliczne zachowane ikony i różne 
elementy dawnego wystroju cerkwi.

Do klasztoru należała także pewna 
liczba budynków gospodarczych i bu
dowli użytkowych, jako że tutejsi mnisi 
mieli wzorowe fermy hodowlane, prowa
dzili gospodarkę leśną, rybołówstwo itp., 
budowali na wyspach kanały, a na po
czątku XVI w. posiadali nawet nad Mo
rzem Białym własną warzelnię soli.

Zycie zakonne toczyło się również 
w rozrzuconych na poszczególnych wy
spach kilkunastu skitach, czyli niewielkich 
pustelniach, często odgrodzonych od oto
czenia murem, wyposażonych w niewiel
ką cerkiew lub kaplicę, budynki gospo
darcze, ogród. Niektóre skity uległy znisz
czeniu, inne pozostały w formie ruiny, 
jeszcze inne służą dziś również celom 
świeckim. Są to zwykle obiekty z XIX lub 
początku XX w., zbudowane z czerwonej 
cegły, choć bywają też tynkowane, a także 
drewniane, jak np. budynki zespołu No
we Jeruzalem w zachodniej części Wałaamu. 
Do bardziej malowniczych należy skit

św. Mikołaja, położony na małej wyspie 
wysuniętej na północ, do którego dociera 
się z centrum pokonując dwa mosty łączą
ce różne wyspy i półwysep. Jego bryła, 
o charakterystycznej pozłocistej kopułce, 
wieńczącej wyniosły, stożkowaty dach 
cerkwi wzniesionej w 1853 r., według 
projektu petersburskiego architekta aka
demika A. M. Gornostajewa, wyróżnia się 
w pejzażu archipelagu oglądanego z po
kładu statku. Tajemniczy urok kryje w so
bie skit Wszystkich Świętych, położony 
w głębokim bujnym lesie, za wysoką, za
mkniętą zwykle bramą.

Osobliwym pięknem odznaczają się 
oba tutejsze cmentarze, starszy z grobami 
braci zakonnych, wyposażonymi w leżące 
obłe, nieobrobione kamienie z malowany
mi napisami upamiętniającymi zmarłych 
i cmentarz nowszy, do którego prowadzi 
mroczna szeroka aleja, wysadzana ogrom
nymi starymi jodłami i modrzewiami 
o niezwykłej, rzeźbionej jakby korze. Na 
nim, w pobliżu kaplicy cmentarnej, napo
tyka się groby tutejszych ihumenów, dzia
łających w XIX w., jak np. Damiana Da
maskina, wielce zasłużonego dla spraw 
kultury, miłośnika ksiąg, zabytków i ar
cheologii, który sprowadził na Wałaam 
wspomnianego wybitnego architekta 
Gornostajewa, powierzając mu też pro
jekty innych budynków. Krajobraz wysp 
zapełniają także obiekty dużo mniejsze - 
kaplice, krzyże, tablice pamiątkowe, któ
re wiele mówią o historii tego miejsca.

Teren archipelagu, ze swoją atmosfe
rą, wspaniałą przyrodą, architekturą i bo
gactwem krajobrazu, przyciągał w XIX w. 
licznych artystów - pisarzy, poetów, ma
larzy, muzyków, byli wśród nich: Niemi- 
rowicz-Danczenko, Tiutczew, Tołstoj, 
Kramskoj, Kuindżi, Repin, Szyszkin, 
Czajkowski i wielu innych mniej lub bar
dziej sławnych twórców, którzy znajdo
wali na Wałaamie przyjazne środowisko 
i źródło inspiracji twórczych.

Magdalena Witwińska
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Między średniowieczem a nowoczesnością

Edycja Gliwickich Dni Dzie
dzictwa Kulturowego 2004 
z jednej strony podjęta zupeł

nie nowe tropy badawcze, jaki
mi byto m.in. dziedzictwo prze
mysłowe i architektura drew
niana, z drugiej - odniosła się 
do zjawisk, które byty obecne 
w programie Gliwickich Dni 
Dziedzictwa w 2003 r. Ogrom
ne zainteresowanie, z jakim zo
stał przyjęty projekt Muzeum 
w Gliwicach w 2003 r., stało się 
zachętą do jego kontynuacji 
i poszukiwania tych elementów 
z historii Gliwic, które mogą 
być współcześnie inspiracją 
dla mieszkańców miasta i re
gionu.

Podczas Gliwickich Dni 
Dziedzictwa w 2004 r. przedmio
tem uwagi byt fenomen miasta 
w procesie rozwoju zarówno je
go średniowiecznych korzeni, 
jak i tego, co złożyło się na ob
raz Gliwic modernizowanych 
w XIX i XX w. Tytuł Dni: „Dwa 
miasta. Między średniowieczem 
a nowoczesnością” stanowił za

tem okazję do spotkania ze śre
dniowiecznym miastem i jego 
wyjątkowym w skali Górnego 
Śląska układem urbanistycz
nym. Program Dni stał się także 
pretekstem do zapoznania się 
z jego instytucjami samorządo
wymi, reprezentowanymi przez 
gliwicki ratusz, przypomnienia 
obrazu życia codziennego, roz
grywającego się między Górny
mi i Dolnymi Walami, czyli daw
nymi murami miasta.

Drugim, przywołanym ob
razem miasta byty Gliwice 
u narodzin swojej współcze
snej historii, zdeterminowanej 
przez rozwój przemysłu żelaza 
i węgla, kolei żelaznej, poczty, 
banków, instytucji kultury i ko
munikacji lotniczej. Wiek XX 
charakteryzował intensywny 
rozwój urbanistyczny Gliwic, 
ich rozbudowa w kostiumie hi
storyzujących neostylów. Byty 
to zjawiska charakterystyczne 
dla wielu ośrodków miejskich 
Europy tego okresu, wciąż jed
nak nie dość dobrze uświada-

Koszęcińska Madonna

W połowie lat dziewięćdzie
siątych ubiegłego wieku 
w kościele Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Koszęcinie koto 
Lublińca przypadkowo odkryto 
drewnianą rzeźbę Madonny 
z Dzieciątkiem. Figurę odnale
ziono w schowku nad lożą kola-

dtoni, która została utrącona. 
Z tylu rzeźby widoczne są ślady 
polichromii oraz żelazne kółko 
służące niewątpliwie do zamo
cowania figury. W wielu miej
scach widać ślady spalenizny.

Figura została poddana kon
serwacji w bielskiej pracowni

Damian Adamczak
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torską. Rzeźba przedsta
wia Matkę Boskf 
z Dzieciątkiem. Wyko
nana jest w drewnie 
lipowym i datowana 
na XIV w. Postać Ma
ryi ujęta jest w kon- 
trapoście, odziana 
w drapowaną suk
nię i płaszcz spięty 
dwoma broszami. 
Na głowie postaci ni
ska korona, policzki 
i podbródek opasane 
moforium. Madonna 
trzyma na lewym ramie
niu Dzieciątko, odziane 
w powłóczystą drapowa
ną szatę. Prawa ręka 
Jezusa uniesiona jest 
w geście błogosławień
stwa, lewa zaś przyciska 
do piersi gołębicę (sym
bol Ducha Świętego). 
Maryja nie ma prawej 

Agnieszki i Tomasza Trzosów.
Odkrycia rzeźby dokonała 

Anna Sypek - pracownik 
Wojewódzkiego Od
działu Państwowych 
Służb Ochrony Zabyt- 

I ków, delegatury w Czę- 
’ Stochowie, oraz Jan 

Myrcik - koszęciński 
regionalista. Według 

odkrywców rzeźba jest 
najprawdopodobniej im
portem francuskim. Od
restaurowana Madonna 
pokazana została szer
szej publiczności pod
czas obchodów 96. 
rocznicy poświęcenia 
kościoła Najświętsze
go Serca Pana Jezu
sa w Koszęcinie 31 
października 2004 r.

miane na gruncie lokalnym. 
Dwudziestowieczny przestrzen
ny kształt Gliwic - to obok sce
nograficznych założeń dzie
więtnastowiecznych, ciekawie 
poprowadzona, tak znamienna 
dla początku minionego wieku, 
koncepcja miasta-ogrodu, za
mysł niezrealizowanego „No
wego Miasta" i myśl moderni
styczna, która stanowiła intere
sujący kontekst dla gliwickich 
rozwiązań urbanistycznych. 
„Modernizowaniem" miasta by
ty też takie przedsięwzięcia cy
wilizacyjne, jak lotnisko, świa
dek m.in. lądowania sterowca 
Graf Zeppelin w 1931 r., dwo
rzec kolejowy, Kanał Gliwicki. 
Miejsca te zostały zaprezento
wane zarówno w historycznym 
ujęciu, jak i poprzez ich współ
czesne losy, które sprawiają, 
że przechodzą,do historii Gli
wic i Górnego Śląska w zupeł
nie nowej roli.

Dni Dziedzictwa odniosły 
się także do przeszłości i dzie
dzictwa kultur, konfesji i róż
nych nacji, które w przeszłości 
zamieszkiwały Gliwice. Stary 
żydowski cmentarz Na Piasku, 
skrywający m.in. groby człon
ków rodziny Edyty Stein, Kle- 
czewskich, Troplowitzów i ne
kropolia hutnicza, skrywająca 
m.in. szczątki J. Baildona czy 
Th. Kalide, przypomniały zna
czenie i miejsce w historii Gli
wic społeczności żydowskiej, 
ewangelików, przybyszy z bli
ska i daleka, którzy na trwale 
wycisnęli swoje piętno na hi
storii miasta.

Podczas Dni odbyta się tak
że oficjalna prezentacja najnow
szej publikacji Muzeum w Gliwi
cach, poświęconej historii Gli
wic pt. Rok ostatni, rok pierwszy. 
Gliwice 1945. To publikacja, na 
którą czekały kolejne pokolenia 
mieszkańców miasta, ciekawe



jego historii po 1945 r. i w cieka
wości tej dotychczas niezaspoko
jone. Jest to ważny wktad jej auto
ra, Bogusława Tracza, w studia 
nad najnowszą historią Górnego 
Śląska.

Tradycję muzyczną kultur 
i społeczności związanych z Gliwi
cami reprezentowały chóry pol
skiego Związku Chórów i Orkiestr 
Dętych Oddziału Gliwicko-Za- 
brskiego, jazz lat dwudziestych 
i będący swoistą zapowiedzią wy
stawy zaplanowanej na 2005 r., 
a poświęconej Żydom gliwickim, 
koncert muzyki klezmerskiej w wy
konaniu zespołu Kroke. Nie za
brakło także wykładów, spacerów 
po mieście w towarzystwie pra
cowników Muzeum i Politechniki 
Śląskiej, walk rycerskich na przed
polach Zamku Piastowskiego.

Odwołując się do tematu pol
skiej edycji Europejskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego, kon
centrującego się wokół architek
tury drewnianej i dziedzictwa 
przemysłowego, przypomniano 
o istnieniu Kanału Gliwickiego, 
organizując po nim dwudniowe 
rejsy, zaprezentowano piętnasto- 
wieczny drewniany kościół z Zę
bowic oraz rzadką kolekcję map 
geologicznych Górnego Śląska, 
opracowanych przez Franciszka 
Roemera, a wydanych w 1867 r. 
(Berlin, wydawnictwo Neuman- 
na). Mapy te, zakupione w 2004 r. 
przez Muzeum, po raz pierwszy 
zostały pokazane gliwickiej i ślą
skiej publiczności.

Dwa miasta..., lecz wiele hi
storii, będących opowieścią o Gli
wicach. Kolejna opowieść, podję
ta w 2005 r., dotknie istoty gliwic
kiego Sacrum.

Leszek Jodliński 
dyrektor Muzeum w Gliwicach
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Spotkania w Internecie

Panorama Sandomierza

S
andomierz, szacowny gród rozłożony na wiślanej 
skarpie, to niegdyś jedno z najwspanialszych i najbo
gatszych miast na polskiej ziemi. Któż nie zna ele
ganckiej sylwetki sandomierskiego ratusza, ozdobionej mi

sterną koronką attyki, kto z nas nie podziwia) surowego 
piękna dominikańskiego kościoła, kto nie uległ barwnemu 
przepychowi wypełniającemu katedrę albo nie poddał się 
tajemniczemu urokowi lessowych wąwozów i mrocznych 
podziemi, zaludnionych legendarnymi postaciami? Jeszcze 
jednak nie tak dawno wydawało się, że świetność Sando
mierza należy już do odległej przeszłości. Miasto sprawiało 
wrażenie mocno zaniedbanego, co być może dodawało mu 
romantycznego klimatu, ale na pewno nie przysłużyło się tu
tejszym zabytkom. Na szczęście, kilka lat temu sytuacja za
częta się zmieniać i dzisiaj sandomierskie zabytki mają się 
znacznie lepiej. Łatwo się o tym przekonać, odwiedzając 
sandomierskie strony w internecie.

Podstawowe wiadomości znajdziemy na „najbardziej nie
oficjalnej stronie o Sandomierzu”, czyli pod adresem 
www.sandomierz.org i od tego miejsca najlepiej rozpocząć. 
Odwiedzających wita logo strony - symboliczna panorama 
Sandomierza, na której łatwo rozpoznać sylwetki najważniej
szych zabytków miasta. Opisy poszczególnych obiektów 
umieszczone zostały w dziale „zabytki”. Opisy te nie są, nie
stety, zbyt szczegółowe, a o kilku ważnych miejscach wręcz 
zapomniano, ale za to tekst uzupełniony został dużą liczbą fo
tografii. Jeszcze więcej zdjęć zobaczyć można w osobnych 
galeriach. Strona „stary Sandomierz” zawiera kilkanaście wi
doków, pochodzących głównie z pierwszej potowy ubiegłego 
wieku, z kolei działy „w obiektywie” i „z lotu ptaka" - to ob
szerne kolekcje fotografii współczesnych, w których na 
szczególną uwagę zasługują zdjęcia lotnicze. W serwisie zna
lazła się również króciutka strona poświęcona historii miasta, 
strona o sandomierskich legendach oraz kącik poezji. Osob
no umieszczony został cykl krótkich artykułów o miejscach 
ciekawych i tajemniczych - kurhanie Salve Regina, sando
mierskich podziemiach i cmentarzach czy wreszcie o nieist
niejącym pomniku cara „oswobodziciela chłopów”. Nie za
brakło także informacji praktycznych dla odwiedzających 
miasto turystów oraz zestawu linków dla tych, którzy chcą 
Sandomierz lepiej poznać, jeszcze zanim tu przyjadą.

Pośród wspomnianych odnośników jest niewątpliwie kil
ka adresów wartych odwiedzenia. Jeden z linków kieruje do 
serwisu www.salveregina.prv.pl, w całości poświęconego 
tajemniczemu kurhanowi. Chociaż strona, redagowana 
przez uczennicę jednego z sandomierskich liceów, wygląda 
jak na razie dosyć skromnie, na uwagę zasługuje galeria fo
tografii kopca. Kilkadziesiąt grafik i pięknych zdjęć, wykona
nych w różnych porach roku, znakomicie oddaje klimat tego 
niezwykłego miejsca.

Znacznie więcej przeczytać można o kolejnym pięknym 
i wiekowym zabytku Sandomierza - dominikańskim koście
le św. Jakuba. Strony, profesjonalnie zrobione i zarazem bo
gate w treść i zdjęcia, umieszczone zostały pod adresem 
www.swietyjakub.prv.pl. Wirtualnej przygodzie z historią 
i architekturą towarzyszy zagadkowa ceglana główka - gra
ficzne logo serwisu. Wędrówkę przez wieki rozpoczyna krót-
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Na usprawiedliwienie Długosza można powiedzieć, iż gotycka płyta 

nagrobna, datowana dopiero na przełom XIV/XV w., zawiera ewidentne 
błędy, które dotyczyć mogą również daty (przypuszczalnie czytelnej w 
jego czasach). Wyraźnie widać, ze dla średniowiecznego rzemieślnika 
inskrypcja była jedynie ciągiem nic nie znaczących symboli. Kiedy w 
połowie napisu zaczęło brakować mu miejsca na dalszą część, po 
prostu zrezygnował z niektórych 'laseczek* (w każdym razie trudno 
dziś dopatrzeć się tam logiki i znaków, które wskazywałyby na 
zastosowanie kontrakcji).

Do naszych czasów płyta zachowała się w stanie dalekim od ideału, 
jest pęknięta w połowie i niezbyt pieczołowicie połączona, a napis 
zatarty i zniekształcony, w tym przede wszystkim data śmierci, z której 
czytelne jest jedynie oznaczenie roku tysięcznego. Dziś historycy 
zgodnie uważają, że chodzi raczej o zmarłą w 1291 roku (MCCXCI) 
Adelajdę, córkę Kazimierza, księcia kujawsko-łęczyckiego, która prawdopodobnie (cóż jest pewnego w tej historii?) była 
rzeczywistą benefaktorką kościoła i klasztoru i ufundowała jego część. Była poza tym dominikanką. Ponieważ jednak 
nasze rozważania dotyczą kościoła Zakonu kaznodziejskiego, nie niepokójmy już dłużej obu księżniczek i pozwólmy 
Adelajdom spocząć błogo w tradycji sandomierskich dominikanów.

Istotne bowiem jest jedynie to, że wszystkie znane średniowieczne 
kościoły sandomierskie (więc i św. Jakub) powstały z fundacji książęcej, a 
patronat tej świątyni należał do biskupa, gdyż dominikanie otrzymali ją za 
zgodą kapituły od biskupa Iwona.

Nie jest znana dokładna data pojawienia się o.o. dominikanów w 
Sandomierzu. Zgodnie z tradycją przyjmuje się. że przybyli tu już w 1226 
roku - ustanawiając drugi konwent dominikański w Polsce. Potwierdzałaby 

Ssta fundacji dominikańskich Bernarda Guidonis, z której wynika, że 
bracia objęli dawny kościół św. Jakuba i rozpoczęli budowę klasztoru 
równocześnie z fundacjami w Kamieniu i Wrocławiu.

Sama budowa postępowała etapowo. Zaczęto od rozebrania Stojącego 
już na tym miejscu kościoła parafialnego i, w części na jego 

fundamentach, wykorzystując pozyskany materiał, rozpoczęto budowę nowej świątyni. Na początku powstała zapewne 
zakrystia i prezbiterium, następnie korpus kościoła I prżytegające do zakrystii, wschodnia skrzydło Wa«łMU (zątenfcŁM

ki szkic przypominający dzieje polskich dominikanów. Na
stępny rozdział poświęcony jest początkom osadnictwa na 
terenie Sandomierza, w tym m.in. pierwszym sandomier
skim dominikanom, który to okres zamyka tragiczny w skut
kach najazd tatarski w 1259 r. W kolejnych rozdziałach opi
sane są pozostałości pierwszego, przeddominikańskiego 
kościoła i wreszcie główne, trzynastowieczne założenie 
klasztorne dominikanów oraz jego późniejsze losy. Przez 
wspaniały portal, szczegółowo przedstawiony w osobnym 
dziale, droga prowadzi do wnętrza świątyni. Dokładny i pre
cyzyjny opis uzupełniają wizerunki omawianych zabytków, 
które obejrzeć można w osobnych okienkach po uaktywnie
niu podświetlonych odnośników w tekście. W ten sposób 
poznajemy od razu nie tylko architekturę kościoła, ale rów
nież większość zdobiących go rzeźb i obrazów. Szczególnie 
dużo uwagi poświęcono licznie zgromadzonym w świątyni 
płytom nagrobnym i epitafiom - teksty wielu inskrypcji 
umieszczone zostały w specjalnym katalogu. W celu ewen
tualnego uzupełnienia informacji można jeszcze zajrzeć do 
kącika bibliograficznego, gdzie udostępniono nawet kilka 
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tekstów źródłowych w wersji elektronicznej. Koniecznie na
tomiast trzeba odwiedzić dział „galeria”. Zgromadzone tutaj 
fotografie świątyni oraz przyległego klasztoru i jego miesz
kańców dobitnie przekonują o tym, że kościół św. Jakuba - 
to miejsce niezwykłe, i to o każdej porze roku. Czasami ce
glana bryła kościoła wyłania się spośród kwitnących sadów, 
innym razem otula ją jesienna mgła albo śnieg, za każdym 
razem jednak pełna jest dostojnego spokoju i piękna.

Być może niedługo podobny wizerunek będzie miała 
również sandomierska katedra. Prawdopodobnie już 
wkrótce wirtualny przewodnik po świątyni będzie dostępny 
pod adresem www.katedra.sandomierz.opoka.org.pl 
Na razie warto skorzystać z zaproszenia do galerii fotogra
fii. Po kliknięciu na odsyłacz umieszczony na głównej stro
nie serwisu bazyliki katedralnej galeria otworzy się w osob
nym oknie. Kilkadziesiąt zdjęć podzielono na cztery grupy 
- w trzech pierwszych obejrzymy fotografie przedstawiają
ce wnętrze świątyni i zgromadzone w nim dzieła sztuki, 
w ostatnim dziale - zewnętrzne widoki katedry oraz sylwet
kę świątyni na tle panoramy Sandomierza. Znakomite foto
grafie doskonale oddają panujący w kościele nastrój. Cza
sami koncentrują się na jednej konkretnej rzeźbie czy de
talu architektury, kiedy indziej zdają się unosić widza nie
mal pod kamienne tuki sklepienia. Wszystkie zdjęcia uzu
pełnione są krótkimi opisami, szkoda jednak, że te piękne

obrazy nie zostały powiązane w jedną całość. Zdecydowa
nie brakuje na stronie chociażby schematycznego planu 
całej świątyni, na którym zostałyby zaznaczone przedsta
wione na zdjęciach zabytki. Pozostaje tylko mieć nadzieję, 
że na obiecany przewodnik nie będzie trzeba zbyt długo 
czekać.

Na tym samym serwerze znajduje się także skromna 
strona sandomierskiego Muzeum Diecezjalnego (adres: 
www.domdlugosza.sandomierz.opoka.org.pl). Mimo ład
nej i obiecującej strony tytułowej, gdzie oglądających wita 
uśmiechnięta Madonna z Gożlic, główną zawartość serwisu 
stanowi jednak suchy i całkowicie pozbawiony ilustracji opis 
zbiorów zgromadzonych w Domu Długosza. Rozpoczyna 
go krótka historia muzeum, a dalej następuje przegląd za
bytków znajdujących się w kolejnych salach. Niestety, braku 
ilustracji w tekście nie mogą nadrobić nawet artystyczne fo
tografie pokazywane w dziale „galeria”. Prezentując jedynie 
kilka wybranych rzeźb, nie oddają one wartości i bogactwa 
muzealnej kolekcji. Żeby cokolwiek zobaczyć, trzeba przyje
chać do muzeum osobiście.

Nieco większa równowaga między słowem a obrazem 
panuje w serwisie sandomierskiego Muzeum Okręgowego 
(adres internetowy: republika.pl/mosandomierz). Obok in
formacji praktycznych i ogłoszeń przeczytać tu można co 
nieco o historii muzeum oraz przede wszystkim o stałych 
wystawach w budynkach zamku i ratusza. Najważniejsze 
eksponaty, w tym oczywiście słynne sandomierskie szachy, 
pokazano na zdjęciach, niektórym poświęcając dłuższy ko
mentarz. Niewątpliwie przydałoby się jednak znaczne roz
budowanie tego działu, na razie bowiem internetowy wizeru
nek muzeum przedstawia się dość skromnie.

Na zakończenie wirtualnej wizyty w Sandomierzu zajrzeć 
wypada jeszcze do trzech galerii starej i nowej fotografii. Pod 
adresem www.dawny.sandomierz.net umieszczona jest 
elektroniczna wersja znakomitego albumu Dawny Sando
mierz, prezentującego archiwalne fotografie ze zbiorów Mu
zeum Diecezjalnego i biblioteki Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu. Wędrówka śladami dawnych widoków mia
sta rozpoczyna się od nostalgicznych sepiowych panoram - 
tych klasycznych, z odbiciem w Wiśle, i tych zapomnianych, 
widzianych ze stoków Gór Pieprzowych - powoli zbliżając się 
do murów Sandomierza takiego, jakim byt sto lat temu. Na 
wypełnionych rozjeżdżonym błotem uliczkach pojawiają się 
tu i ówdzie chłopskie wozy i żydowskie sklepiki. Leniwie to
czy się miejskie i podmiejskie życie, czasami tylko przerwa-

■>Ws«cz - -> • J .] <2 ^Wywiła) .JlMxre j) .j- _> _ • Jg
A<łes Ił* I Ntc>://w»<w.da«ny.sandortefz.neł/strona SSJtti
Go gle-B Mfttworwb - ghenbkxr*! Qopwre /

rie jakimś uroczystym wydarzeniem, gromadzącym na rynku 
tłumy mieszkańców. W tym nostalgicznym spacerze, oprócz 
stałe obecnych sandomierskich zabytków, towarzyszą nam 
komentarze i wspomnienia Stefana Żeromskiego, księdza 
Melchiora Bulińskiego, twórcy Monografii miasta Sandomie
rza, oraz księdza Józefa Rokosznego, założyciela sando
mierskiego Muzeum Diecezjalnego, a przy okazji autora 
znacznej części prezentowanych w albumie fotografii.

Nowsze i znacznie mniej chwalebne zdjęcia obejrzymy 
w dziale „Na starej fotografii” serwisu www.sandomierz.net. 
Tym razem będzie to obszerna relacja z przeprowadzonej 
w 1976 r. akcji wyburzania skrzydła zamku, która na trwale 
zmieniła krajobraz miasta. Na pocieszenie pozostaje jeszcze 
dział „FotoGaleria” - kilkadziesiąt nastrojowych widoków 
grodu nad Wisłą w bardzo pięknym ujęciu. Być może obej
rzenie tej ostatniej galerii nakłoni do przyjazdu do Sandomie
rza i do poszukania motywów na własne zdjęcia. Pięknych 
miejsc i inspiracji na pewno tutaj nie zabraknie.

Hadrian Jakóbczak
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Park Etnograficzny w Dziekanowicach

(zdjęcia: Stanisław Szpilewski)

Od pewnego czasu polskie skanseny intensywnie przekształcają 
się w instytucje przeznaczone nie tylko do biernego zwiedzania. 

Zachęcają różnorodnością ofert do spędzania w nich wolnego czasu. 
Zabudowania muzealne stają się tłem dla organizowanych imprez, wy
stępów, prezentacji, handlu i wszelkiego innego typu dziatań związa
nych z rekreacją i wypoczynkiem. Przykładem tego jest tradycyjna już 
impreza „Pożegnanie lata”, która odbyła się 12 września 2004 r. 
w Wielopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Można by
ło nie tylko zwiedzić park, ale też podejrzeć różnorodne prace gospo
darskie i rzemieślnicze, spróbować sił przy machaniu cepem, a potem 
posilić się wiejskim jadłem i zakupić rękodzieło na pamiątkę, (sts)

1. Jedna z chałup w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach
2-4. Przykłady prac rzemieślniczych i gospodarskich w skansenie
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