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Od redakcji

I ;\ /gościnnym, zabytkowym pawilonie Starej Pomarańczami w warszaw- 
V V skich Łazienkach 19 maja 2007 r. odbyt się X Walny Zjazd Delegatów To
warzystwa Opieki nad Zabytkami. W czasie zjazdu przedstawiciele Oddziałów 
i Kół TOnZ z całej Polski podsumowali ostatnie trzy lata pracy Zarządu Głów
nego. W dyskusji, prowadzonej na podstawie dostarczonego wcześniej 
uczestnikom obszernego „Sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
za kadencję 2004-2007", podkreślono przede wszystkim wysoką rangę i zna
czenie imprez zorganizowanych z okazji obchodzonego w 2006 r. „Jubileuszu 
Stulecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości". W toku obrad wy
brano nowe władze Towarzystwa - prezesem został Wiesław Kaczmarek, po
wołano dwunastoosobowy Zarząd Główny i pięcioosobową Główną Komisją 
Rewizyjną, oraz wskazano najważniejsze zadania stojące przed nowym kie
rownictwem.

Życzymy, aby najbliższe lata przyniosły naszemu środowisku oraz zabyt
kom w Polsce wiele dobrego!

Przypominamy, że już tylko do końca tego miesiąca 
można nadsyłać prace na konkurs fotograficzny

„Ludzie gościńca - wędrowcy, pielgrzymi, tułacze” 
ogłoszony w majowym numerze naszego miesięcznika 

z okazji tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
Prace - zdjęcia czarno-białe lub kolorowe, w formacie 13 x 18 cm 

lub zbliżonym (papier gładki, błyszczący) albo w postaci elektronicznej na płycie CD 
(pliki tif lub jpg, rozdzielczość 300-600 DPI)

- prosimy przesyłać pod adresem redakcji z dopiskiem „KONKURS". 
Zwycięskie prace opublikujemy we wrześniowych „Spotkaniach z Zabytkami", 

a ich autorzy otrzymają cenne nagrody.

NAGRODY GŁÓWNE

■ Siedmiodniowy pobyt dla dwóch osób w pałacu 
w Nieborowie - nagrodę ufundowało Muzeum w Nieborowie 
i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

■ Siedmiodniowy pobyt dla dwóch osób w zamku w Niedzicy 
- nagrodę ufundowało Muzeum Zamku w Niedzicy.

■ Pięciodniowy pobyt z wyżywieniem dla jednej osoby 
w pałacu w Radziejowicach - nagrodę ufundował Dom Pracy 
Twórczej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Radziejowicach.

Autorów wyróżnionych prac nagrodzimy książkami o tematyce zgodnej z profilem 
miesięcznika.



W Sieniawie w woj. podkarpackim 
powstaje projekt rewitalizacji histo
rycznej zabudowy tej miejscowości 
i niezbadanych dotąd podziemi. 
Planuje się przebadanie podziemi 
i zachowanych resztek umocnień 
bastionowych z 1664 r., uważanych 
za jedne z najcenniejszych w kraju. 
W podziemiach, które są częściowo 
zasypane lub zamurowane, znajdu
ją się niezbadane dotąd korytarze 
i tunele, które stanowiły system 
obronny. Według podań, mogą to 
być nawet kilkunastokilometrowe 
podziemne przejścia, wiodące aż 
do Jarosławia. Plan rewitalizacji 
Sieniawy obejmuje ponadto dokoń
czenie rozpoczętych już badań nad 
wieloma innymi obiektami. W cen
trum miasteczka znajduje się zabyt
kowy ratusz, który został częściowo 
odrestaurowany, ale wymaga dal
szych prac. Zamierza się też odtwo
rzyć wieżę, która znajdowała się 
w centrum Sieniawy, oraz odnowić 
spichlerz z czasów Kazimierza 
Wielkiego. Rewitalizacji będzie pod
dany cały Rynek, łącznie z na
wierzchnią, która zostanie wyłożona 
stylową kostką granitową.

Podczas wieloletnich badań, za
kończonych dziewięć lat temu, 
w podziemiach przemyskiej archi
katedry dokonano odkryć, które wy
wołały wówczas prawdziwą sensa
cję. Odsłonięto tam mury świątyni 
powstałej w czasach Mieszka I. Po
nadto natrafiono na jedenasto- 
wieczną rotundę św. Mikołaja. Ba
dacze nie mieli wątpliwości, że na
trafili na unikatowe dzieła i prawdzi
we perty architektury romańskiej. 
Okazało się, że rotunda była najda
lej wysuniętą na wschód świątynią 
obrządku łacińskiego monarchii 
wczesnopiastowskiej. Wyniki badań 
rzuciły nowe światło na dzieje chry
stianizacji w naszej części Europy. 
Po dokonanym odkryciu zrodził się 
pomysł utworzenia pod archikate
drą rezerwatu kultury romańskiej 
w postaci podziemnej trasy tury
stycznej. Inicjatywa zyskała po
wszechną aprobatę, ale zabrakło 
funduszy na realizację pomysłu. 
Jednym z warunków udostępnienia 
rezerwatu kultury romańskiej 
w przemyskiej archikatedrze jest 
wykonanie oddzielnego wejścia do 
podziemi. Obecnie opracowywana 
jest przez naukowców Politechniki 
Krakowskiej ekspertyza dotycząca 
skomplikowanego zabiegu przebi
cia fundamentów świątyni w celu 
wykonania tego wejścia.

Dzięki staraniom Muzeum Literatury 
im. Adama Mickiewicza w Warsza
wie i Andrzeja Wata - historyka sztu
ki, syna Aleksandra Wata, oraz po

mocy Ambasady RP w Paryżu zo
stało sprowadzone do Polski archi
wum Augusta Zamoyskiego, wybit
nego polskiego rzeźbiarza XX w. 
Obszerne archiwum szczegółowo 
dokumentuje drogę twórczą A. Za
moyskiego i stanowi niezwykle cen
ny materiał badawczy. Wielką sen
sacją jest też odkrycie w tym zbiorze 
pięciu kompozycji fortepianowych 
Ferenca Liszta i jednej Roberta 
Schumanna. Archiwum A. Zamoy
skiego jest już drugim archiwum po
zyskanym dzięki pomocy Andrzeja 
Wata; w 1922 r. udało się sprowa
dzić z Francji gabinet - wraz z du
żym księgozbiorem oraz częścią 
dokumentów - Konstantego A. Je- 
leńskiego. Podczas uroczystej pre
zentacji archiwum A. Zamoyskiego 
w Muzeum Literatury w Warszawie 
Andrzej Wat został uhonorowany 
przez ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego medalem „Zasłużony 
Kulturze - Gloria Artis”. Pozyskanie 
archiwum wybitnego polskiego arty
sty emigracyjnego jest kolejnym 
krokiem w dziele scalania polskiego 
dziedzictwa narodowego.

Powstała Niemiecko-Polska Fun
dacja Ochrony Kultury i Zabytków, 
której celem jest ratowanie zabyt
ków należących do polsko-nie
mieckiego i europejskiego dzie
dzictwa kulturowego. Prace nad 
powołaniem fundacji trwały pięć 
lat, jej siedzibą jest Goerlitz. W po
lu zainteresowań fundacji będą nie 
tylko zabytki znajdujące się na te
renach należących do 1945 r. do 
Niemiec, ale także położone na in
nych obszarach Polski oraz zwią
zane z polską kulturą obiekty usy
tuowane w Niemczech.
Pierwszym działaniem fundacji ma 
być restauracja okien w Kościele 
Pokoju w Świdnicy, który w 2001 r. 
został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Natural
nego UNESCO. Później być może 
fundacja włączy się w restaurację 
Kościoła Pokoju w Jaworze. Funda
cja ma współpracować z polskimi 
instytucjami zajmującymi się ochro
ną zabytków.

W lipcu br. odbędą się obchody ju
bileuszu trzydziestolecia działalno
ści Towarzystwa Miłośników Zwie
rzyńca. Z tej okazji zorganizowana 
zostanie uroczysta konferencja, na 
której wygłoszone będą prelekcje 
na temat ochrony zabytków i histo
rii Zwierzyńca - pierwotnie wiejskiej 
rezydencji rodu Zamojskich, a od 
1806 r. siedziby Zarządu Dóbr Or
dynacji Zamojskiej. Odbędzie się 
też prezentacja wystawy fotogra
ficznej oraz promocja albumu Zwie
rzyniec w starej pocztówce i fotogra
fii, zawierającego 260 fotografii z lat 
1877-1939, pochodzących z kilku
dziesięciu archiwów prywatnych 

państwowych. Wydanie albumu 
zostało objęte honorowym patrona
tem m.in. Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami.

Przy Pałacu Branickich w Białymsto
ku prowadzone są kolejne badania 
archeologiczne. Ich celem jest m.in. 
określenie dokładnego zasięgu od
krytej w minionym roku w tym miej
scu osady z przełomu VI i V w. p.n.e. 
Z kolei badania poza ogrodzeniem 
pałacowym mają określić pierwotne 
założenia parkowo-palacowe, pozo
stałości po tzw. pawilonie pruskim, 
ślady okolic dawnego pawilonu 
chińskiego - alejek i wodnych ka
skad, ślady zasypanego krytego 
ogrodowego przejścia. Celem 
wszystkich badań jest lepsze po
znanie historii Białegostoku.

Jasnogórski Skarbiec - najstarsza 
część ekspozycji muzealnej na Ja
snej Górze w Częstochowie - został 
znów udostępniony dla zwiedzają
cych. Zakończył się tym samym 
pierwszy etap konserwacji oraz in
wentarzowego opisu zbiorów ja
snogórskiego Skarbca. W ciągu kil
ku miesięcy, od października ze
szłego roku, większość ekspona
tów przechowywanych w Skarbcu 
została poddana gruntownej kon
serwacji. Zaktualizowano też spis 
i fotografie wszystkich obiektów, 
oczyszczono gabloty i szyby oraz 
zamontowano nowe oświetlenie. 
Okazją do renowacji zbiorów stała 
się wystawa „U tronu Królowej Pol
ski”, zorganizowana pod koniec 
ubiegłego roku na Zamku Królew
skim w Warszawie. Przywiezione 
eksponaty byty przy okazji konser
wowane w pracowniach Zamku 
Królewskiego. W tym samym czasie 
Skarbiec na Jasnej Górze został za
mknięty i poddany pracom konser
watorskim. Prace w Skarbcu trwać 
będą nadal, nie przeszkodzi to jed
nak w udostępnieniu ekspozycji 
zwiedzającym.

W klasztorze bernardynów w Le
żajsku na Podkarpaciu zakończo
no konserwację odkrytych tam 
w ubiegłym roku siedemnasto
wiecznych polichromii. Dzięki prze
prowadzonym pracom odsłonięto 
i odnowiono malowidła, znajdują
ce się w celach nowicjatu., Na 
szczególną uwagę zasługują m.in. 
polichromie przedstawiające ukrzy
żowanie Chrystusa, stygmatyzację 
św. Franciszka, a także postacie 
świętych. Jest też alegoryczna po
stać śmierci rażącej z tuku. Całość 
uzupełniają emblematy zakonne, 
monogramy Jezusa, Marii i św. Jó
zefa oraz teksty modlitewne. Sie
demnastowieczne polichromie, 
pochodzące z czasów budowy le
żajskiego klasztoru, znajdowały się 
pod warstwami tynku. Na szczę
ście, były dobrze zachowane i po 
konserwacji stanowią niezwykłą 
ozdobę tego klasztoru, którego 
bogactwo kultury artystycznej 
można przyrównać jedynie do nie
których tego typu obiektów we 
Włoszech i Hiszpanii.

Obraz „Kościuszko pod Racławica
mi” Jana Matejki został odrestauro
wany i umieszczony w drewnianych 
ramach. Widzowie w Krakowie nie 
zobaczą na razie efektu prac kon
serwatorów, bowiem w sierpniu ru
sza remont krakowskich Sukiennic, 
więc obraz zostanie przewieziony 
do Muzeum Narodowego w Pozna
niu i tam będzie eksponowany 
przez 27 miesięcy modernizacji 
krakowskiej galerii. Przeprowadzo
na konserwacja dzieła polegała 
przede wszystkim na zabiegach 
technicznych: wzmocniono płótno 
i wymieniono uszkodzone, drewnia
ne krosno. Zainstalowana została 
nowa, samonaprężająca się kon
strukcja złożona z listew aluminio- 
wo-drewnianych i systemu sprężyn, 
co pozwoli bezpiecznie ekspono
wać obraz. Zdjęto również z lica po
żółkły werniks. Płótno było odkurza
ne i czyszczone specjalnymi gum
kami, potem wzmocniono i uzupeł
niono ubytki płótna na krawędziach. 
Mimo upływu czasu dzieła Matejki 
są według specjalistów w dość do
brym stanie, bo artysta dbał o tech
nikę wykonania swoich obrazów, 
dobierając odpowiednie materiały 
i nawet tak duże dzieła, jak „Ko
ściuszko pod Racławicami”, są na
malowane na jednym kawałku płót
na, specjalnie zamawianym, moc
nym i wytrzymałym.

W opuszczonym, dziewiętnasto
wiecznym budynku poprzemysto- 
wym w Radomiu z inicjatywy An
drzeja Wajdy ma powstać centrum 
sztuki współczesnej „Elektrownia”. 
W zmodernizowanym i rozbudowa
nym zabytku ma być umieszczona 
galeria, biblioteka, kino. Tu też bę
dzie eksponowana część radom
skiej kolekcji sztuki współczesnej. 
Cały zbiór Muzeum Sztuki Współ
czesnej zgromadzony jest obecnie 
w dwóch kamieniczkach w Rynku. 
Budowa przyszłego centrum kultu
ralnego w Radomiu ma zakończyć 
się w latach 2009-2010.

Portrety pięciu władców polskich 
koronowanych w katedrze w Gnieź
nie można oglądać od kwietnia br. 
w gnieźnieńskiej archikatedrze. 
Utworzona galeria ma podkreślić 
znaczenie świątyni jako miejsca ko
ronacji obok wątku kościoła bisku
piego i sanktuarium św. Wojciecha 
- patrona kościoła. Obrazy namalo
wał prof. Zbigniew Sataj z Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Portre
ty wzorowane są na dziełach Jana 
Matejki z Pocztu Królów Polskich. 
Autor kopii dopracował niektóre 
elementy na podstawie jeszcze in
nych materiałów źródłowych. W ka
tedrze gnieźnieńskiej koronowano 
pięciu królów polskich: Bolesława 
Chrobrego (1025), Mieszka II 
(1025), Bolesława Szczodrego 
(1076), Przemyśla II (1295) i Wacła
wa II (ok. 1300).
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„Le Corbusier otworzy! «les yeux qui ne voient pas» ogółu architektów 
na piękność nowoczesnego okrętu. Nazwał ją pięknością techniczną [...]”

- pisał Michał Kostanecki (Kilka uwag o architekturze okrętowej, 
„Architektura i Budownictwo”, nr 11, 1932) w dziesiątą rocznicę wydania 

książki Le Corbusiera Vers une architecture. W „Spotkaniach z Zabytkami” 
w 1991 r. ukazał się artykuł o architekturze okrętowej (Antoni J. Koseski, 

Domy jak okręty, nr 5, s. 18). Teraz wracamy do tego tematu 
na przykładzie budownictwa mieszkaniowego w Toruniu.

Styl okrętowy
w toruńskim budownictwie mieszkaniowym

> KAROLINA SZAREK

. pogeum fascynacji okrętem i uznania jego formy za 
kryterium estetyczne przypadło na lata dwudzieste

i trzydzieste XX w., chociaż sylweta statku i jego 
elementy inspirowały architektów już wcześniej. Na począt
ku XX w. w Londynie powstał dom towarowy „Selfridge”, 
zaprojektowany przez Daniela Burnhama. Nad głównym 
wejściem do budynku umieszczono stylizowany dziób okrę
tu z grupą rzeźbiarską. Do estetyki statku odwołali się rów
nież twórcy z kręgu „szkoły amsterdamskiej” - Johan Mel
chior van der Mey, Michel de Klerk i Pieter Kramer - 
w monumentalnym ekspresjonistycznym gmachu Scheepva- 
arthuis (1912-1916), zaprojektowanym na zlecenie spółki 
okrętowej z Amsterdamu. Budynkowi nadano kształt okrę
tu i ozdobiono rzeźbami nawiązującymi do figur dziobo
wych statków oraz detalami symbolizującymi morskie po
dróże. Podobny zabieg artystyczny zastosował czołowy ar
chitekt niemieckiego ekspresjonizmu Fritz Hóger w realiza
cji Chilehaus w Hamburgu (1921-1924). Budynek należący 
do hamburskiego towarzystwa okrętowego został wzniesio
ny na nieregularnym planie, przypominającym kształt stat
ku. Narożnik zaprojektowano tak, aby optycznie unosił się 
ku górze, tworząc złudzenie dziobu okrętu.

W narracyjnej, rzeźbiarskiej architekturze ekspresjoni
zmu głównym celem twórców było wzbudzenie wrażenia 
i osiągnięcie dosłownego skojarzenia z okrętem. Koloro
wa okładzina, monumentalne grupy rzeźb i drobne „mor
skie detale” stanowiły bogaty repertuar form, za pomocą 
którego możliwe było ukazanie przeznaczenia budynku 
i profesji zleceniodawców.

W dwudziestoleciu międzywojennym zaczęto dostrze
gać inny aspekt architektury okrętów - nie monumental
ność, lecz logiczną konstrukcję, solidność i prostotę. Ar
chitekci szukali inspiracji w maszynie i technice. Naczel
nymi cechami awangardowej architektury dwudziestole-

1. Dom na rogu ulic Słowackiego i Matejki w Toruniu
2. Dom Stanisława Mittlenera przy ul. Słowackiego
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3. Willa przy ul. PCK 8
cia międzywojennego uczyniono prostotę, umiar oraz 
harmonię funkcji i formy. Słynne stwierdzenie Louisa 
H. Sullivana: „forma zawsze wynika z funkcji” stało się 
programowym hasłem międzywojennych modernistów.

Innym czynnikiem, który miał wpływ na popularność 
form okrętowych w architekturze była wzrastająca liczba 
kursujących w latach dwudziestych i trzydziestych trans
atlantyków. W 1928 r. w Niemczech zbudowano dwa li
niowce - „Bremen” oraz „Europę”. Obydwa były wyra
zem nowych tendencji w kształtowaniu architektury i syl
wety statku. Zastosowano tu po raz pierwszy zaokrąglone 
dzioby, obłe kształty nadbudówek z odchylonymi do tyłu 
skrzydłami mostku oraz długie, przeszklone pokłady spa
cerowe. Także rufom obydwu statków nadano opływowe 
kształty. Na początku lat trzydziestych zaczęły pływać 
również dwa wysokiej klasy statki włoskie: „Rex” i „Con- 
te di Savoia”, holenderski „Nieuw Amsterdam” oraz bry
tyjskie liniowce przedsiębiorstwa „Union Castle Line”. 
Bez wątpienia jednak najbardziej spektakularnym statkiem 
w okresie międzywojennym była francuska „Normandia”, 
zwodowana w 1932 r. W konstrukcji i architekturze tego 
liniowca odzwierciedlono najnowocześniejsze koncepcje 
techniczne i estetyczne, przewyższające nawet monumen
talne dzieła architektury lądowej. „Normandia” miała 
smukły, długi kadłub i kilka kondygnacji pokładów. Wy
gląd statku był efektem współpracy konstruktorów i archi
tektów. Dekoracja wnętrz utrzymana w stylistyce art deco 
stanowiła natomiast dzieło artysty Alberta Sebille.

Steaming style (ang.), Style Paquebot (franc.) czy też po 
prostu styl okrętowy stał się w dwudziestoleciu międzywo
jennym wyznacznikiem nowoczesności. Stanowił symbol 
postępu i technicyzacji. Architektura okrętowa pozbawiona 
detali i ornamentów była z jednej strony powściągliwa,

4. Fragment willi 
przy ul. Falata 28

5.6.7. Portale domów 
przy ul. Moniuszki 26 (5), 
Moniuszki 39 A (6), 
Kraszewskiego 19 (7)

z drugiej zaś dekoracyjna dzięki zastosowaniu takich elemen
tów, jak zaokrąglone narożniki, bulaje (okrągłe okienka), 
metalowe barierki balkonów, rozległe tarasy, nadbudówki 
na dachach czy maszty antenowe. Elementy te charakteryzo
wała przydatność i funkcjonalność. Nie były jedynie ozdobą 
czy urozmaiceniem, ale służyły użytkownikom budynków 
i decydowały o technicznym pięknie architektury.

Najbardziej spektakularne przykłady architektury okrę
towej powstały w Stanach Zjednoczonych. W 1937 r. Ro
bert W. Derran zaprojektował w Los Angeles budynek Coca 
Cola Bottle Works, który do złudzenia przypomina potężny 
transatlantyk. Elewacje budowli, utrzymane w jasnej kolory
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styce, urozmaicono okrągłymi okienkami i długim balko
nem z chromowaną barierką. Architektonicznym odpowied
nikiem francuskiej „Normandii” jest Aquatic Park Casino 
w San Francisco - realizacja Williama Moosera z 1931 r. 
Bezpośrednie nawiązanie do statku stanowi również gmach 
Hollywood’s Pan Pacific Auditorium (biuro architektonicz
ne Wunderman i Beckett, 1935). Dominantą kompozycyjną 
są tu cztery wysokie wieżyczki, ukształtowane na wzór okrę
towych kominów. Bez wątpienia jednak najważniejszym 
amerykańskim przykładem steaming style jest Johnsons’

międzywojennej awangardy architektonicznej były nadrzęd
ną wartością, i starano się godzić nowoczesne formy z ideą 
„mieszkania dla człowieka”. Elementy zaczerpnięte z trans
atlantyków pojawiły się więc m.in. w projekcie „Domu Ju
tra” Normana B. Geddesa (1931) oraz domach projektowa
nych przez Ericha Mendelsohna, np. na osiedlu WOGA 
(Wohnhausgrundstucksverwertungs) w Berlinie z 1930 r.

W Polsce obiekty w konwencji stylu okrętowego, 
obok Warszawy czy Katowic, powstawały szczególnie 
licznie w Gdyni. Na zjawisko to wpłynęły uwarunkowa
nia polityczne, kulturowe, społeczne, a w pewnym sensie 
także ideologiczne. W mieście portowym, którego dzieje 
rozpoczęły się w dwudziestoleciu międzywojennym, ar
chitektura okrętu nabrała szczególnego znaczenia. Bu
dynki zrealizowane w duchu steaming style, projektowa
ne przez rodzimych architektów, stanowiły ważny akcent 
urbanistyczny kształtującej się tkanki miejskiej. Symboli
zowały związek miasta z morzem, przede wszystkim jed
nak miały świadczyć o potędze odrodzonego państwa 
polskiego. Do ważniejszych budowli okrętowych w Gdy
ni należą: dawny budynek ZUS (Roman Piotrowski, 
1938), dawny Dom Żeglarza Polskiego (Bohdan Damięc
ki, Tadeusz Sieczkowski, 1938-1939) oraz Hala Targowa 
(Jerzy Muller, Stefan Reychamann, 1936-1938).

W Toruniu w latach międzywojennych powstało oko
ło 300 obiektów mieszkaniowych. Prezentują one różną 
klasę i wartość, wszystkie jednak stanowią świadectwo

Wax Company w Racine, dzieło Franka L. Wrighta. Reali
zacja ta stanowi idealną ilustrację definicji stylu okrętowego, 
który „odznaczał się połączeniem płaskich i zakrzywionych 
ścian, jasnym kolorytem i [...] zwieńczeniem srebrnych porę
czy z rur otaczających tarasy. Ekstensywnie używano szkla
nych bloków, szczególnie na zaokrąglonych ścianach i wokół 
drzwi wejściowych. Od czasu do czasu zaokrąglone okna 
równoważą elementy prostokątne” (Donald J. Bush, The 
Streamlined Modeme, Nowy Jork 1975).

Styl okrętowy był bardzo chętnie wykorzystywany rów
nież w budownictwie mieszkaniowym. Dużą wagę przykła
dano tu oczywiście do aspektów humanistycznych, które dla 

ważnej epoki w historii miasta. Dzięki ówczesnym działa
niom urbanistycznym i architektonicznym Toruń zyskał 
nowy wygląd. Styl okrętowy w budownictwie mieszka
niowym tego miasta występuje w licznej grupie obiektów. 
Przejawia się on w wyoblonych lub zaokrąglonych naroż
nikach budynków, obłych obramieniach otworów 
drzwiowych, stosowaniu bulajów, masztów antenowych, 
opływowych balustrad balkonowych, a także projekto
waniu długich tarasów wzdłuż elewacji.

Jednym z ciekawszych przykładów steaming style 
w Toruniu jest dom Henryka Krausego (Bronisław Jezior
ski, 1936) na rogu ulic Słowackiego i Matejki. Nieregular-
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ny plan, bryła budynku i płaski dach, na którym zlokalizo
wano taras świadczą o tym, że projektantowi nie były obce 
idee Le Corbusiera i stylistyka funkcjonalizmu, jednak sy
metryczna dyspozycja fasady sprawia, że budynek należy 
zaliczyć do nurtu zmodernizowanego klasycyzmu. Domi
nantę kompozycyjną domu stanowi zaokrąglony narożnik 
nakryty płaskim dachem, na którym urządzono taras ogra
niczony metalową barierką na wzór mostku kapitańskiego. 
Półokrągły narożnik ozdobiony jest gęstymi quasi-żebrami, 
pomiędzy którymi umieszczono wąskie okienka. Narożnik 
jest wyraźnym nawiązaniem do kształtu dziobu statku. 
Trójkątny plan budynku potwierdza okrętowe inklinacje 
architekta.

Charakterystyczne cechy steaming style reprezentuje 
również dom Stanisława Mittlenera przy ul. Słowackiego. 
Nieznany budowniczy zaprojektował budynek o nieregu
larnym planie z zaokrągloną fasadą. Dom został zlokalizo
wany wyżej w stosunku do ulicy, dzięki czemu półokrągła 
część budynku, nad którą znajduje się taras o identycznym 
kształcie z wymurowaną balustradą wzdłuż całej elewacji, 
przypomina statek z długim tarasem widokowym.

Próby nawiązania do transatlantyków można zauważyć 
również w sylwetce domu przy skrzyżowaniu ulic Kraszewskie
go i Matejki, którego masywna bryła została wyoblona w na
rożnej części na wzór kadłuba okrętu. Podobny zabieg zastoso
wano w willi przy ul. PCK 8. Obiekt ten jest doskonałym przy
kładem międzywojennego funkcjonalizmu. Jasne elewacje po
zbawiono wszelkiego detalu, jedynym urozmaiceniem prostej, 
oszczędnej bryły budynku jest wyoblony narożnik i balkon 
wzdłuż elewacji bocznej, ograniczony metalową barierką.

Licznie w toruńskim budownictwie mieszkaniowym 
z lat międzywojennych występują również tarasy na da
chach, formalnie nawiązujące do tarasów widokowych na 
statkach. Przy ul. Fałata 28 natomiast wzniesiono funk- 
cjonalistyczną willę z balkonem usytuowanym poprzecz- 

8. Nowe budownictwo mieszkaniowe 
w Toruniu przy ul. Broniewskiego

(zdjęcia: Karolina Szarek) 

nie w stosunku do bryły budynku, 
przypominającym mostek kapitański.

Swoisty znak rozpoznawczy budyn
ków międzywojennych stanowią wy- 
oblone kształty balkonów i obramień 
drzwi. Były one wyrazem zamiłowania 
budowniczych do opływowych kształ
tów, charakterystycznych dla liniow
ców, samolotów i pierwszych automobi
li. Symbolizowały jednocześnie podziw 
dla uprzemysłowienia i postępu tech
nicznego. Elementy te występują w wie
lu toruńskich kamienicach i domach 
wolno stojących. Ciekawe przykłady de
koracyjnych portali można odnaleźć 
w rejonie Bydgoskiego Przedmieścia. Na 
uwagę zasługuje portal kamienicy przy 
ul. Moniuszki 26, którego wyoblone 
ościeża są dekorowane w „lilijkę”.

Do cech stylu okrętowego zaliczyć 
należy także stosowanie w elewacjach 
okrągłych okienek - bulajów. Motyw 
ten występuje na fasadzie willi przy ul. 

Legionów oraz kamienicy przy ul. Moniuszki 3 9A, gdzie sta
nowi ozdobny akcent drzwi. Na jednej z elewacji budynku 
mieszczącego schronisko PTTK przy ul. Legionów 24 (Wera 
i Kazimierz Sylwestrowiczowie, 1933) jest natomiast widocz
ny okrągły medalion.

W konwencji stylu okrętowego utrzymano częściowo 
również kamienicę przy ul. Kraszewskiego 19. W tym wy
padku o przynależności do omawianego nurtu nie decydu
je bryła budynku, ale aneks mieszczący przedsionek, a tak
że ciekawie ukształtowany portal wejściowy, ozdobiony 
okładziną z ciemnego klinkieru. Z jednej strony drzwi wi
doczny jest pionowy element w formie półwalca, stanowią
cy przeciwwagę dla horyzontalnego układu całego portalu.

Często pojawiające się elementy stylu okrętowego 
w budownictwie mieszkaniowym międzywojennego To
runia świadczą o tym, że miejscowi architekci i budowni
czowie śledzili i na bieżąco przyswajali nowości pojawia
jące się w architekturze awangardowej i umiejętnie z nich 
korzystali. Z zadowoleniem można również zauważyć, że 
kryteria estetyczne panujące w latach trzydziestych w eu
ropejskim i polskim budownictwie mieszkaniowym nie 
omijały stolicy województwa pomorskiego.

Fascynacja stylem okrętowym w budownictwie toruń
skim jest zauważalna i bardzo wyraźna. Budynki utrzyma
ne w tej konwencji doskonale wpisują się w architekto
niczno-urbanistyczną strukturę Torunia, nie tworząc kon
kurencji dla wcześniejszych obiektów, ale współgrając 
z nimi. Popularny w dwudziestoleciu międzywojennym 
steaming style wydaje się też inspiracją dla współczesnych 
architektów. Świadczą o tym nowe realizacje obiektów 
mieszkaniowych, gdzie coraz częściej występują akcenty 
okrętowe. Być może więc po wysublimowanej architektu
rze postmodernizmu znów nastał czas funkcjonalnej, 
technicznej piękności.

Karolina Szarek
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Nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w serii „Nasze pamiątki 
i krajobrazy” ukazała się książka Tadeusza Marii Rudkowskiego 

Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Wrocław-Warszawa-Kraków 2006, 
414 ss., indeks nazwisk, bibliografia, ilustracje). 

Poniżej publikujemy fragmenty jednego z jej rozdziałów.

Wielkie chwile 
cmentarza Powązkowskiego

C
mentarz Powązkowski w swojej dwustuletniej 
historii bywał wielokrotnie sceną różnych wyda
rzeń, których znaczenie przekraczało często gra
nice Warszawy, a nawet Królestwa Polskiego. 

W mieście, w którym rosyjskie władze okupa
cyjne wykluczały możliwość organizowania jakichkol
wiek zgromadzeń, nie mówiąc już o manifestacjach, 
cmentarz był jedynym miejscem, gdzie, wykorzystując 
dozwolone obrzędy pogrzebowe, mogło się zgromadzić 
więcej osób. Równocześnie rzadziej pojawiali się tu rewi
rowi policjanci, co wcale nie oznacza, że teren cmentarza 
nie był inwigilowany przez agentów ochrony. Toteż dla 
wielu uczestników każdego wydarzenia, którego charak
ter patriotyczny mogłyby podejrzewać władze, jego za
kończenie mogło mieć finał na komisariacie policji. A jed
nak manifestacje takie odbywały się nawet w okresach 
szczególnie zaostrzonych działań antypolskich.

W Warszawie najwięcej pogrzebów odbywało się 
z kościołów św. Aleksandra i św. Krzyża. Obie te świąty
nie miały tzw. dolne kościoły, gdzie mogło się pomieścić 
więcej trumien. Ponadto w kościele św. Aleksandra były 
katakumby, w których można było złożyć zwłoki na czas 
dłuższy, np. do chwili wykupienia i wybudowania grobu 
rodzinnego.

W pierwszym okresie funkcjonowania cmentarza Po
wązkowskiego księża z reguły nie towarzyszyli kondukto
wi aż na cmentarz, odprowadzając go najwyżej do roga
tek, tak że właściwa ceremonia umieszczania trumny 
w przygotowanym grobie odbywała się bez udziału kapła
na. Dopiero w czasach Księstwa Warszawskiego upo
wszechnił się zwyczaj odmawiania modlitw nad grobem 
przez księdza. Wkrótce jednak pojawił się inny problem 
natury liturgicznej. Rytuał rzymski wymaga, ażeby ciało 
zmarłego było na cmentarzu niesione, gdyż, jak powiada
ją liturgiści, nie przystoi, ażeby kapłan celebrujący i du
chowieństwo w szatach kościelnych z krzyżem postępo
wali przed konnym wozem, jakim jest karawan. Spowo
dowało to, że przez lat kilkadziesiąt duchowieństwo 
uczestniczące w pogrzebie oczekiwało na kondukt przy 
bramie cmentarnej i dopiero tam przyjmowało niebosz
czyka. Z czasem jednak zwyczaj ten uległ zapomnieniu 

i coraz więcej księży towarzyszyło konduktowi przez całą 
drogę. Ostatecznie taka praktyka utrwaliła się w 1846 r., 
kiedy Rada Administracyjna postanowiła, ażeby ze wzglę
du na usprawnienia komunikacji miejskiej, zwłoki zmar
łych były z reguły wożone, a nie noszone aż do bram 
cmentarza. Dzisiaj nie bardzo to sobie wyobrażamy, ale 
w XIX w., kiedy to dziennie zmierzało na Powązki kilka
naście konduktów pogrzebowych i to zazwyczaj bardzo 
licznych, to na ich typowych trasach (ul. Bielańska, 
Chłodna, Nalewki) musiały one stanowić utrudnienie ru
chu, zwłaszcza że pogrzeby w Warszawie były traktowa
ne zawsze z całą powagą. Kondukt szedł środkiem jezdni, 
a wszyscy inni użytkownicy dróg ustępowali mu miejsca. 
Nawet maszerująca piechota rosyjska, spotkawszy po
grzeb, rozstępowała się na boki, pozostawiając w środku 
wolne przejście.

Kondukt żałobny otwierał kościelny, kroczący z wyso
kim krzyżem. Otaczali go ministranci w komżach. Za ni
mi postępowali w dwóch szeregach mnisi różnych zako
nów w zależności od upodobania zmarłego lub jego ro
dziny. Zwyczaj zapraszania zakonników do udziału w po
grzebie nie ograniczał się bynajmniej do rodzin bogatych. 
Znamy wiele przykładów, gdy w pogrzebach ludzi śred
nio zamożnych uczestniczyli mnisi z dwóch, a nawet wię
cej domów zakonnych. Obyczaj ten zaczął wychodzić 
z użycia w trzeciej tercji XIX w., ale w pierwszej połowie 
tamtego stulecia liczba księży zakonnych stanowiła 
w pewnej mierze o randze pogrzebu. Za mnichami szły 
w takim samym układzie sieroty z różnych zakładów 
opiekuńczych, ale także i ten obyczaj wygasł na początku 
drugiej połowy wieku. Teraz dopiero postępowali księża, 
przybrani w czarne kapy i takież birety. Bywało ich nie
raz dziesięciu i więcej, ale trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, 
iż liczba duchowieństwa w uroczystości pogrzebowej 
mniej zależała od zamożności zmarłego, więcej od jego 
pozycji społecznej, a zwłaszcza od zasług dla Kościoła, 
kraju czy miasta. Księża byli zobowiązani przez całą dro
gę do cmentarza śpiewać psalmy. Jako ostatni szedł głów
ny celebrans. Za nim jechał karawan konny z trumną. 
Wreszcie postępowała najbliższa rodzina, a dalej zapro
szeni i niezaproszeni goście.
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Taki ogólny układ konduktu pogrzebowego był przyję
ty w Warszawie w drugiej połowie XIX w. W zależności 
od klasy pogrzebu, było mniej lub więcej koni przy karawa
nie, mniej lub więcej żałobników z latarniami, byli w kon
dukcie zakonnicy albo ich nie było. Natomiast istniało wie
le reguł, które obowiązywały wszystkich uczestników ża
łobnej uroczystości, bez względu na to, czy grzebano ban
kiera czy urzędnika magistrackiego XI kategorii. A więc 
wszyscy mężczyźni szli z obnażonymi głowami niezależnie 
od pogody (nie dotyczyło to jedynie księży i żałobników). 
Również wszyscy mężczyźni, znajdujący się przypadkowo 
na trasie pogrzebu, winni byli zdjąć nakrycie głowy 
w chwili mijania karawanu. W zasadzie wszystkich uczest
niczących w pogrzebie obowiązywało przejście całej trasy 
pieszo. Opinia publiczna patrzyła przez palce na łamanie 
tej zasady przez panie, które korzystały z pojazdów jadą- 
cych zawsze na końcu konduktu. Uzasadniano ten wyjątek 
od reguły bardzo złym stanem ulic na trasie pogrzebów, 
a w szczególności na terenie dzielnicy żydowskiej. Chodze
nie, zwłaszcza na wysokich obcasach, po tamtejszych „ko
cich łbach”, wymagało wiele samozaparcia. Pod koniec 
XIX w. utarł się zwyczaj, że panie od kościoła wyruszały 
pieszo, a po dojściu do pl. Teatralnego wsiadały do karet 
i dalszą część drogi odbywały w ten sposób. Natomiast je
żeli chodzi o panów, to tylko starcy lub chorzy mogli ko
rzystać z karety.

Kolejny przepis prawa zwyczajowego wymagał, ażeby 
wszyscy uczestniczący w pogrzebie byli czarno ubrani, na
wet jeżeli ze zmarłym wiązała ich tylko luźna znajomość. 
Również na nabożeństwie żałobnym należało być ubra
nym na czarno, a w ostateczności należało włożyć strój 
ciemnopopielaty. W ogóle sprawy związane z żałobą sta
nowiły ważną część towarzyskiego savoir-vivre’u, który 
regulował szczegółowo rodzaj i czas trwania żałoby w za
leżności od płci i wieku osoby noszącej żałobę, jej pokre
wieństwa ze zmarłym i okoliczności występowania.

Przebieg ostatniego pożegnania na cmentarzu, jako że 
stanowiony przepisami liturgicznymi, mniej odbiegał od 
znanych norm dzisiejszych. Ale nie zawsze tak było. Jak 
wiadomo, istnieje bardzo stara tradycja wygłaszania prze
mówień pożegnalnych nad trumną przed jej opuszcze
niem do grobu. Oczywiście im zasługi zmarłego są więk
sze, tym większa bywa liczba takich wystąpień. Tymcza
sem już na początku lat sześćdziesiątych XIX w. władze 
rosyjskie, przekonawszy się, że te ostatnie pożegnania za
wierają nierzadko akcenty polityczne, czyli antyrosyjskie, 
zakazały w ogóle wszelkich wystąpień na cmentarzu, gro
żąc surowymi karami za przekroczenie tego przepisu. 
I rzeczywiście kary takie były stosowane.

Cmentarz Powązkowski w XIX w. był dla mieszkań
ców Warszawy czymś więcej niż tylko nekropolią, dokąd 
odprowadza się swoich najbliższych na wieczny odpoczy
nek i gdzie raz w roku odwiedza się ich w Dniu Zadusz- 
nym. Położenie na obrzeżach miasta, przestrzeń o znacze
niu sakralnym (mniej przeto inwigilowana przez władze 
policyjne), wreszcie łatwość gromadzenia się większej 
liczby osób w sposób niebudzący od razu podejrzeń 
(udział w pogrzebach), wszystko to sprzyjało lokowaniu 
na Powązkach takich imprez, obchodów czy manifestacji, 
które oficjalnie organizowane w stolicy nigdy nie uzyska
łyby akceptacji lokalnej władzy. Równocześnie wymie

nione warunki powodowały, nawet wbrew woli organi
zatorów, że uroczystości odbywane na tym cmentarzu, 
poza ściśle religijnymi, miały charakter nie tylko sakralny, 
ale i polityczny. Zresztą wiemy dobrze, że przez prawie 
cały XIX w. polskie obchody patriotyczne, zwłaszcza na 
ziemiach zagarniętych przez Rosję, gdziekolwiek by się 
odbywały, zawsze miały wydźwięk także religijny. I od
wrotnie, wszelkie uroczystości kościelne miały swój mniej 
lub bardziej wyraźny podtekst polityczny, a właściwie 
może raczej patriotyczny.

Za pierwszą taką manifestację patriotyczną można 
uznać pogrzeb Jana Kilińskiego, który odbył się w 1819 r. 
Informowała o nim rozlepiona na ulicach Warszawy 
klepsydra, niczym nieakcentująca, że chodzi o pogrzeb 
bohatera: „Requiescat in pace. Pozostała żona wraz z fa- 
miliją po s'p. ]anie Kilińskim, byłym pułkowniku wojsk 
polskich, zapraszają krewnych i łaskawych przyjaciół na 
exportacyją ciała w niedzielę dnia 31 stycznia r.b. z domu 
własnego nr 145 przy ulicy Dunaj, o godzinie trzeciej po 
południu na cmentarz Powązkowski. Hodie mihi, eras ti- 
bi”. W pogrzebie szewca-bohatera, który do samego koń
ca życia cieszył się ogromną estymą wśród mieszkańców 
stolicy, uczestniczyło wedle wspomnień pamiętnikarzy 
około trzydziestu tysięcy osób. Była to niedziela, co mo
gło mieć pewne znaczenie, jeśli chodzi o liczebność kon
duktu. Jest ironią losu, że pierwszy zmarły uczczony na 
tym cmentarzu manifestacją publiczną nie ma obecnie 
grobu. Jako szczególnie zasłużony został pochowany 
w najbliższym sąsiedztwie kościoła. Kiedy w ostatniej 
ćwierci XIX w. Pius Dziekoński wznosił nowy kościół
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1. „Wyprowadzenie zwiok śp. Kazimierza Władysława Wóycickiego
z kościoła św. Krzyża w Warszawie”, 1879, drzeworyt, „Kłosy”, nr 738, 
1879, s. 121

2. „Orszak pogrzebowy śp. Stanisława Moniuszki w dniu 7 czerwca 
1872 r.”, 1872, drzeworyt Andrzeja Zajkowskiego wg rysunku 
Henryka Pillatiego, „Kłosy”, nr 364,1872, s. 413 (okładkowa)

(ilustracje ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie)

Karola Boromeusza, grób Kilińskiego znalazł się wśród 
tych, które musiały zostać zlikwidowane. Dzisiaj pamięć 
jego przypomina jedynie tablica wmurowana w zachod
nią elewację kościoła.

Tego rodzaju zgromadzenia, choć może nie w takich 
rozmiarach, powtarzały się co jakiś czas na naszym cmen
tarzu. Ale dopiero od początku lat sześćdziesiątych XIX w. 
będą się odbywać na Powązkach manifestacje, które staną 
się istotnym elementem przygotowującym powstanie 
styczniowe. Jako takie znajdą miejsce w każdym podręcz
niku historii polskiej. Natomiast ówcześnie dzięki nim Po
wązki pojawiają się stale w prasie galicyjskiej i, choć rza
dziej, także wielkopolskiej.

Jest rzeczą charakterystyczną, że pierwsza wielka ma
nifestacja patriotyczna po upadku powstania listopado
wego odbyła się na cmentarzu, choć nie był to cmentarz 
Powązkowski. Wydarzenie to miało miejsce na warszaw
skim cmentarzu ewangelicko-reformowanym (kalwiń
skim) z okazji pogrzebu Katarzyny ze Schroederów So
wińskiej, wdowy po legendarnym obrońcy reduty wol
skiej, generale Józefie Sowińskim. Czczono tą manifesta

cją nie tylko żonę bohatera narodowego, ale również ko
bietę represjonowaną kilkuletnim więzieniem przez wła
dze carskie za kierowanie Związkiem Dobroczynności 
Patriotycznej, którego była współzałożycielką. Pogrzeb 
ten odbył się 12 czerwca 1860 r. Po raz pierwszy wów
czas śpiewano nad grobem pieśni patriotyczne, co miało 
stać się regułą na innych manifestacjach.

Kilka następnych manifestacji odbyło się w śród
mieściu Warszawy. W czasie jednej z nich, 27 lutego 
1861 r., żandarmeria rosyjska otworzyła ogień do tłu
mu, zabijając na miejscu pięć osób. Wrażenie było pio
runujące i to po obu stronach. Rosjanie nie spodziewa
li się, że fakt zabójstwa pięciu ludzi tak bardzo wstrzą
śnie polskim społeczeństwem. Tym tylko można wy
tłumaczyć zgodę na zorganizowanie uroczystego po
grzebu i gotowość wycofania na ten czas z ulic Warsza
wy wojska i policji, co zostało skrupulatnie dotrzyma
ne. Z drugiej strony komitet obywatelski, specjalnie 
powołany do organizacji pogrzebu, wydał odezwę roz
plakatowaną na ulicach, że „ktokolwiek widziany bę
dzie z bronią w mieście [w dniu pogrzebu - T. R.] ten 
za zdrajcę kraju poczytanym zostanie”. I oto ten wła
śnie pogrzeb stał się jednym z najważniejszych w pol
skiej historii, a grób na Powązkach, do którego złożo
no ciała zamordowanych, stał się na długie lata celem 
pielgrzymek patriotycznych dla mieszkańców Warsza
wy i nie tylko. Jakie znaczenie dla współczesnych miał 
ten pogrzeb, dowodzi istnienie dziesiątków relacji, 
sprawozdań i wspomnień tych, którzy w nim uczestni
czyli. (TR)
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Jednym z ważniejszych w dziejach Polski wydarzeń, o trudnym do przecenienia 
wydźwięku historycznym, społecznym i niepodległościowym, była milcząca 

manifestacja patriotyczna, w jaką w krótkim czasie przerodził się pogrzeb pięciu 
ofiar poległych 27 lutego 1861 r. w zamieszkach na ulicach Warszawy. Według 
relacji świadków w uroczystościach, które odbyty się w sobotę 2 marca, wzięło 

udział od stu do stu sześćdziesięciu tysięcy osób (!), a o powszechnym zbrataniu 
się uczestniczących w kondukcie pogrzebowym przedstawicieli różnych wyznań, 

stanów i zawodów długo jeszcze opowiadano po rozejściu się z cmentarza.

Pogrzeb pięciu poległych
AT T WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

\ A /alery Przyborowski w wydanych pod kryptoni- 
VVmem wspomnieniach (Z. L. S., Historya dwóch 
" "lat. 1861-1862. przez..., t. I-V, Kraków 1892-1896) 

pisał o pogrzebie, że była to „wielka rozmiarami i maje
statem demonstracya polityczna, [...] poczynająca te «pol- 
skie czasy», o których tradycya długo potem krążyła wśród 
ludu warszawskiego” (t. II, Kraków 1893, s. 109). A jed
nak po upływie blisko stu pięćdziesięciu lat od tamtych 
wydarzeń niektóre z odnoszących się do nich faktów ule
gły przeinaczeniu bądź zapomnieniu. Znamy relacje 
z przebiegu pogrzebu, ale nie zawsze umiemy kojarzyć je 
ze sobą, a już najtrudniej przychodzi nam wiązanie ich 
z odnoszącą się do tych wydarzeń ikonografią. I to nawet 
wtedy, kiedy chodzi o osoby pierwszoplanowe.

Zanim uda się kwestie te uporządkować, przypomnij- 
my fragment jednego z mniej znanych opisów (anonimo
wego, ale wiarygodnego i niepozbawionego istotnych in
formacji o pogrzebie z 2 marca 1861 r.), drukowanego 
w dwóch kolejnych numerach warszawskiego dziennika 
„Pszczoła”, ukazującego się pod redakcją Aleksandra Nie
wiarowskiego: „Wczoraj - czytamy na pierwszej stronie ga
zety - pod niebem wypogodzonem najpiękniejszego dnia 
młodej wiosny, obchodziliśmy w milczeniu uroczystem po
grzeb zwłok pięciu ofiar [Filipa Adamkiewicza, Michała Ar- 
cichiewicza, Karola Brendla, Marcelego Karczewskiego 
i Zdzisława Rutkowskiego - WP] poległych dnia 2 7 lutego. 
Obrzęd ten wspaniały swoją prostotą i majestatyczną ciszą, 
przedstawiał obraz, którego trudno dać pojęcie tym, co nie 
byli mu przytomni. Całe miasto w szatach żałobnych, damy 
przystrojone czarno, pochód zgodny całej ludności miejskiej, 
wszystkich wyznań i stanów, pierwszy może raz u nas zgro
madzonych pod jedną ideą ofiary, wszystkich obrzędów ka
płani idący obok siebie, przedstawiciele wszystkich klas spo
łeczeństwa podający sobie dłonie, na ostatek najmłodsze po
kolenie pełne życia i wiary, utrzymujące porządek w stuty
sięcznym tłumie rączkami, których jeszcze nie wyciągnęło 
do życia, oto zarys tej wielkiej karty dziejowej [...].

Pochód po nabożeństwie żalobnem u Sgo Krzyża rozpo
czął się od kościoła tego, Krakowskiem Przedmieściem 

i placem Saskim, ulicami wyszczególnionymi, aż na Po
wązkowski cmentarz, w największej cichości i porządku; 
płynął falą czarną, smutną, a jednak mimo idei śmierci po
wiewającej nad nim, wesołą razem ożywczą.

Pięć trumien okrytych palmami i cierniowemi korona
mi, niesiono na ramionach aż na miejsce spoczynku, a or
szak towarzyszący im lub raczej otaczający pochód, zajmo
wał ulice, place, domy i dachy nawet kamienic przyle
głych. Jednakże wśród tego ścisku i słowa ani o jednym 
krzyku nawet nie słyszeliśmy [...].

W tej samej ciszy uroczystości spuszczano ciała pole
głych do jednej wspólnej mogiły, obcych a braci jednych 
złączonych losem; żaden głos prócz modlitwy Kapłanów, 
nie śmiał się odezwać wobec najwymowniejszych zwłok 
tych, mówiących ofiarą przed Bogiem i ludźmi [...]” 
(„Pszczoła”, nr 58 z 3 marca 1861 r., s. 1).

Była to pierwsza, pisana ad hoc (zapewne przez samego 
Aleksandra Niewiarowskiego), emocjonalna i z konieczności 
pobieżna relacja. W kolejnym wydaniu gazety (nr 59, ss. 1-2) 
można już było dorzucić do opisu nieco więcej szczegółów: 
„[...] Nie powtórzymy programu [tej uroczystości], czas nagli, 
nie będziemy wyliczać wszystkich korporacji, cechów, zgro
madzeń. Było ich tyle, były wszystkie jakie Warszawa posia
da, a utworzyły szereg tak długi, że kiedy czoło tej pogrzebo
wej kolumny znajdowało się blisko marsowego placu trumny 
wieńcem z cierni i nieśmiertelników przysłanianych symbo
liczną palmą zaledwie wstępowały na ulicę Bielańską [...].

Tak przyprowadzony kondukt doszedł do Powązek, ce
chy i korporacje weszły na cmentarz, by utworzyć szpaler 
koło grobu, za nimi wszedł także zastęp kilkudziesięciu gó
rali uszykowanych szeregami. Widok tych synów Karpat 
wzbudził podziw powszechny. Kto im poddał tę myśl, kto 
ich sprowadził, nie wiemy. Szkoły niższe i gimnazja stanę
ły przed rogatkami i utworzyły długi szpaler. Duchowień
stwo wszelkich wyznań udało się ku grobowi, powtarzamy 
wszelkich wyznań, bo rabin izraelski [Dawid Berisz 
Meisels] z swemi akolitami stanął także nad tym grobem 
i czekał póki święte obrządki Kościoła katolickiego, póki owo 
ostatnie pożegnanie, jakie Kościół daje wiernym, zakończo- 
nemi nie zostały. I on modlił się także według swego do
gmatu do wspólnego nam wszystkim Boga za ofiarami [...].
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«A teraz, bracia, do domów waszych wracajcie, potrzeba 
tego, potrzeba, dla wspólnego nas wszystkich dobra» - [na 
apel ten] tłum wielotysięczny, którego żadne zapory utrzy- 
maćby nie mogły, za tern jednem wezwaniem, zwrócił się ku 
miastu i spokojnie ustępować zaczął, robiąc jeszcze miejsce 
karecie naszego czcigodnego Arcypasterza [arcybiskupa war
szawskiego Antoniego Melchiora Fijałkowskiego], który, 
nie mogąc sam prowadzić konduktu, zlecił to Biskupowi [po
mocniczemu warszawskiemu Henrykowi Ludwikowi] Pla
terowi, ale chociaż w ten sposób przyjmował udział w żało
bie powszechnej [...]”.

Na reprodukowanej w katalogu wystawy „Warszawa 
i jej muzeum” litografii Maksymiliana Fajansa według ry
sunku Adriana Głębockiego „Wspomnienie dnia 2 marca 
1861 r.” (litografia z kolekcji Józefa Ignacego Kraszewskie
go, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie) aż ta
kich szczegółów nie widać. Ale jest tam nieco fantazyjny, 
wijący się niczym wielki wąż wielotysięczny tłum uczestni
ków pogrzebu, jest na pierwszym planie grupa kilku zna
nych postaci (Karol Beyer, fotograf warszawski, Andrzej 
hrabia Zamoyski, baron Leopold Kronenberg, Józef Igna
cy Kraszewski), są wreszcie (w bordiurze, w kolistych me
dalionach) popiersia pięciu poległych, a między nimi mi
gawkowo ujęte sceny z przemarszu przez miasto konduktu 
żałobnego („Plac Świętokrzyski”, „Hotel Europejski”, „Uli
ca Bielańska”, „Nalewki”, „Ulica Dzika”, „Plac Wojenny”). 
Litografia ta jest jedną z wielu, jakie po pogrzebie - „ku po
krzepieniu serc, na wieczną rzeczy pamiątkę” - rozprowa
dzano wśród patriotycznie nastawionego społeczeństwa.

Podobną funkcję pełniły obrazy przedstawiające po
grzeb pięciu poległych namalowane przez warszawskich

1. Henryk Pillati, 
„Pogrzeb pięciu ofiar 
manifestacji
w Warszawie w roku 
1861”, 1865, olej, płótno, 
zbiory Muzeum 
Narodowego w Krakowie

2. „Portret Antoniego 
Melchiora 
Fijałkowskiego, 
arcybiskupa metropolity 
warszawskiego”, 1861, 
fragment litografii 
Maksymiliana Fajansa, 
zbiory Biblioteki 
Narodowej w Warszawie

artystów Henryka Pillatiego i Aleksandra Lessera. Ale na 
nich nie było już miejsca na fantazję, powstawały bowiem 
na podstawie dających się zweryfikować materiałów iko
nograficznych i przekazów historycznych. Jak pisał we 
wspomnieniu Walery Przyborowski: „Henryk Pilatti [!], 
małarz nie bez talentu, cieszący się w tej porze nie małą 
sławą, wymalował ogromny obraz olejny, na którym 
przedstawił pogrzeb poległych i wybitniejsze osobistości 
w mieście sportretował. [...] Obraz ten znajdował się przez 
jakiś czas w zbiorach skrzętnego miłośnika sztuki, Feliksa 
Gebethnera w Warszawie. Zamówił go u Pilattiego [!] Bay
er [Karol Beyer] i dał mu za niego sto rubli!” (History a 
dwóch lat..., op. cit., t. II, s. 111). W 1884 r. dzieło to - 
„Pogrzeb pięciu ofiar manifestacji w Warszawie w roku
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1861” (1865, olej, płótno, 103,5 x 154 cm) - zostało 
ofiarowane przez Gebethnera do zbiorów Muzeum Na
rodowego w Krakowie, w którym do dziś pozostaje.

Sportretowane na obrazie Pillatiego i znane z nazwiska 
osoby artysta namalował na podstawie fotografii dostar
czonych mu przez samego Beyera, a wybrana przez zama
wiającego scena przedstawia moment wyjścia orszaku ża
łobnego z kościoła św. Krzyża. „Po mszy - pisał we wspo
mnieniach Walery Przyborowski - stary, siwy, przygarbio
ny arcybiskup Fijałkowski, ubrany w purpurę i złoto i w in
fułę biskupią, otoczony tłumem duchowieństwa, pobłogo
sławił ciała poległych wśród głośnego płaczu w kościele 
i punktualnie o godzinie 10-tej rano rozwarły się drzwi 
główne na oścież i kondukt pogrzebowy ruszył. Sam arcybi
skup szedł na czele, mając po bokach dwóch biskupów, De- 
kerta i Platera, za nimi długi szereg duchowieństwa.

Szli tu w fioletach kanonicy archikatedralni, szli księża 
w białych komeżkach, cała młodzież akademii duchownej, 
zakony w swych charakterystycznych i średniowiecznych 
habitach, bernardyni, brodaci kapucyni, reformaci, karme
lici i kameduli biało ubrani, dominikanie w swych płasz
czach żałobnych. Gdy wyniesiono na barkach ubiegającej 
się o to młodzieży pięć trumien, cały orszak począł się od
powiednio szykować [...]” (op. cit., s. 105).

Drugi z wymienionych artystów, Aleksander Lesser, na
malował co najmniej dwa obrazy przedstawiające pogrzeb 
pięciu poległych. Jeden z nich, należący w 1906 r. do zna
nego w środowisku warszawskim archeologa i kolekcjone
ra Mathiasa Bersohna, prawdopodobnie zaginął i dziś zna
ny jest tylko z reprodukcji („Tygodnik Ilustrowany”, nr 22 
z 2 czerwca 1906 r., s. 422; „Biesiada Literacka”, nr 35 
z 31 sierpnia 1906 r., s. 165). Przedstawia on uczestników 
pogrzebu na cmentarzu Powązkowskim w chwili ostatnie
go błogosławieństwa zwłok pięciu poległych złożonych do 
wspólnego grobu. Taki też nosi tytuł: „Pogrzeb pięciu po
ległych. Ostatnie błogosławieństwo zwłok”.

Obraz drugi, ofiarowany w 1884 r. przez autora do zbio
rów krakowskiego Muzeum Narodowego, szczęśliwie do
trwał do naszych czasów i jest obecnie eksponowany na zam
ku w Niepołomicach. Artysta utrwalił na nim moment wej
ścia konduktu na cmentarz i właśnie ze względu na tak okre
ślony temat dobrze byłoby (tak, jak zrobił to ostatnio Tade
usz Rudkowski w książce Cmentarz Powązkowski w Warsza-

3. Aleksander Lesser, „Pogrzeb pięciu poległych. Ostatnie 
błogosławieństwo zwłok”, reprodukcja fragmentu obrazu 
wg „Tygodnika Ilustrowanego” (nr 22,1906 r.)
4. Aleksander Lesser, „Pogrzeb pięciu poległych.
Kondukt wkracza na cmentarz Powązkowski”, 1861, olej, 
płótno, zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie
5. Biskup Henryk Ludwik Plater, fragment obrazu z ii. 4
6. Portret biskupa Henryka Ludwika Platera (fragment), refotografia 
Józefa Kaufmanna i Spółki w Warszawie z fotografii
z lat sześćdziesiątych XIX w. (Karola Beyera?), zbiory Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy

(zdjęcia: 1, 4, 5 - Muzeum Narodowe w Krakowie, 2, 3- Biblioteka 
Narodowa w Warszawie, 6 - Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)

wie) przywrócić mu jego pełną, funkcjonującą niegdyś na
zwę: „Pogrzeb pięciu poległych. Kondukt wkracza na cmen
tarz Powązkowski” (1861, olej, płótno, 170 x 207 cm).

Kogo uwiecznił na obrazie artysta?
Jak zapamiętał Przyborowski, „Arcybiskup, odprowa

dziwszy orszak do rogu ulicy Królewskiej, siadł do karety, 
a kondukt pogrzebowy wiódł już Plater, sufragan łowicki. 
Taraz po nim, oddzieleni tylko grupą członków Towarzy
stwa Rolniczego, wśród których widziano chłodną postać 
Andrzeja hr. Zamoyskiego, posuwali się w swych togach i bi
retach na głowie superintendenci wyznań protestanckich, 
luterskich: Ludwig [Juliusz Ludwik], i kalwiński: [Józef] 
Spleszyński, otoczeni kilku pastorami. Trumny, pięć czar
nych trumien, nieśli na swoich barkach, szlachta: rzemieśl
ników, rzemieślnicy: szlachtę [...]. Za trumnami jechało pięć 
próżnych karawanów, a za nimi, stosownie do swego obrzę
du, nadrabin Beer Mayzels [Dawid Berisz Meisels] i Dr. 
[Marcus] Jastrow, w lisich czapach na głowie, postępując 
z powagą uroczystą. Za nimi dopiero tłoczyły się gęste ma
sy publiczności, z odkrytemi głowami, w głębokim skupie
niu ducha [...]” (Historya dwóch lat..., op. cit., s. 106).

Z przytoczonych relacji (i tej, którą opublikowano dwa 
dni po pogrzebie w „Pszczole”, i tej spisanej po latach przez 
Walerego Przyborowskiego) jednoznacznie wynika, że 
udział w pogrzebie arcybiskupa Antoniego Melchiora Fijał
kowskiego (1778-1861), liczącego w chwili pogrzebu 83 la
ta i bardzo już wtedy schorowanego, ograniczył się do jego 
uczestniczenia w mszy żałobnej w kościele św. Krzyża, cele
browanej przez biskupa Jana Dekerta (1786-1861), pobło
gosławienia i wyprowadzenia zwłok z kościoła oraz do prze-
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wodniczenia konduktowi żałobnemu na krótkim, ledwie 
250-metrowym odcinku Krakowskiego Przedmieścia - z ko
ścioła do skrzyżowania z ul. Królewską. Dalej głównym ce
lebrantem pogrzebu był już dużo młodszy, bo czterdzie- 
stoczteroletni sufragan łowicki, biskup Henryk Ludwik Pla
ter (1817-1868). Wątpliwy wydaje się także dalszy udział 
w kondukcie (o czym u Przyborowskiego, op. cit., s. 170) 
siedemdziesięciopięcioletniego biskupa Jana Dekerta. 
W drodze na cmentarz i na Powązkach przewodził więc 
konduktowi tylko jeden biskup (Henryk Ludwik Plater), tak 
jak pisał o tym w liście do ojca (20 marca 1861 r.) Józef Igna
cy Kraszewski, uczestnik pogrzebu i członek Delegacji Miej

skiej: „W czasie obchodów żałobnych za poległych 27-go [...] 
rabini szli za trumnami z biskupem razem” (Józef Ignacy Kra
szewski. Listy do rodziny. 1820-1863. Część I: W kraju, 
oprać. Wincenty Danek, Kraków 1982, s. 468).

Tymczasem od stu lat nie umiemy wyzbyć się błędnego 
opisu tego obrazu, zamieszczonego w tygodniku „Świat” (nr 2 
z 12 stycznia 1906 r., s. 38) i wielokrotnie powielanego 
w późniejszych opracowaniach (po raz pierwszy już 31 
sierpnia 1906 r. w „Biesiadzie Literackiej”, op. cit., s. 170; 
po raz drugi 23 lutego 1907 r. w „Wieczorach Rodzin
nych”, nr 8, s. 90), wskazującego, że biskupem odprawia
jącym modły na cmentarzu jest metropolita warszawski 
Antoni Melchior Fijałkowski. W wypadku „Biesiady Lite
rackiej” jest to pomyłka tym bardziej dziwna, że popełnio
na została tylko w podpisie pod ilustracją przedstawiającą 
obraz, podczas gdy w artykule napisano zgodnie z prawdą, 
że „Po nabożeństwie, sędziwy arcybiskup Fijałkowski po
błogosławił zwłoki i odprowadził je przez Krakowskie Przed
mieście, potem wsiadł do karety, powierzywszy dalsze pro
wadzenie pogrzebu biskupowi Platerowi” („Biesiada Lite
racka”, nr 35, 1906, s. 169). Niestety, ani ta, ani żadna in
na przytoczona tu informacja, a nawet opublikowane już 
przed czterdziestu laty (!) częściowe skorygowanie błędne
go opisu obrazu Lessera przez Janinę Siwkowską w książce 
Kochanek Justyny w Warszawie! Zbiór szkiców o dawnej 
Warszawie (Warszawa 1967, s. 574; 2 wyd.: Warszawa 
1977, tamże) nie zostały dotąd właściwie wykorzystane, 
a w późniejszych, także naukowych opracowaniach tego 
dzieła powtarzają się nazwiska nie tylko arcybiskupa Fijał
kowskiego, lecz również wielu innych, błędnie rozpozna
nych osób. Pora więc - na ile to tylko możliwe — ostatecz
nie skorygować te ustalenia.
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Wokół jednego zabytku

Centralną postacią obrazu jest stojący na niewysokim 
wzniesieniu, w stroju biskupim, Henryk Ludwik Plater, sufra- 
gan łowicki, biskup pomocniczy warszawski. Po jego prawej 
stronie (patrząc na obraz od prawej do lewej) stoją: bez nakry
cia głowy - Jan Tomasz Leszczyński (ojciec Prokop), ksiądz ka
pucyn (1. 49), w birecie - Marcus Jastrow, rabin, kaznodzieja 
synagogi na Daniłowiczowskiej w Warszawie, pisarz politycz
ny i religijny (1. 32), w futrzanej czapie - Dawid Berisz Meisels, 
nadrabin warszawski, członek Delegacji Miejskiej (1. 63). Po le
wej stronie biskupa (patrząc na obraz od lewej do prawej): bez 
nakrycia głowy - Józef Wyszyński, ksiądz kanonik, wikariusz 
parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie, członek Delega
cji Miejskiej (1. 50), w birecie - Juliusz Ludwik, generalny su
perintendent kościoła ewangelicko-augsburskiego w Króle
stwie Polskim (1. 50), bez nakrycia głowy - Leopold Marcin 
Otto, duchowny, długoletni duszpasterz warszawskiej parafii 
ewangelicko-augsburskiej, kaznodzieja, działacz społeczny (1. 42), 
w birecie - Józef Spleszyński, superintendent kościoła ewan
gelicko-reformowanego w Królestwie Polskim (1. 53). Nieco 
niżej, po prawej stronie obrazu sportretowani zostali (patrząc 
od lewej do prawej) m.in.: Andrzej hrabia Zamoyski, polityk, 
prezes Towarzystwa Rolniczego (I. 61), Leopold Kronenberg, 
bankier, przemysłowiec warszawski, członek Delegacji Miej
skiej (1. 49), Ksawery Szlenkier, przewodniczący Zgromadze
nia Kupców Warszawskich, członek Delegacji Miejskiej (1. 47), 
Jakub Piotrowski, właściciel nieruchomości w Warszawie, 
członek Delegacji Miejskiej (1. ok. 50), Mathias Rosen, bankier 
warszawski, członek Delegacji Miejskiej (1. 57), Tytus Chału
biński, lekarz, działacz społeczny, członek Delegacji Miejskiej 
(1. 41), Stanisław Hiszpański, starszy Cechu Szewców War
szawskich, członek Delegacji Miejskiej (1. 46), Aleksander Les
ser (profilem w lewo), malarz, rysownik, krytyk sztuki, autor 
obrazu (1. 47) i Józef Stecki (w komży), ksiądz kanonik, wika
riusz kościoła św. Karola Boromeusza w Warszawie (1. 41). 
Wśród niosących pierwszą z trumien: Józef Ignacy Kraszewski 
(profilem w prawo), pisarz, krytyk literacki, redaktor naczelny 
„Gazety Codziennej”, członek Delegacji Miejskiej (1. 47), któ
remu odkłania się, unosząc cylinder, Apollo (Apoloniusz) Ko
rzeniowski, poeta, dramatopisarz (1. 41). W grupie klęczących 
kobiet jedyna z ukazaną twarzą - to Jadwiga Łuszczewska (De
otyma), poetka, powieściopisarka, improwizatorka (1. 27).

Najwięcej problemów z identyfikacją osób na obrazie 
sprawiają mężczyźni niosący drugą trumnę, zapewne wetera
ni walk niepodległościowych. Jednak interpretacja podana 
w anonimowym artykule opublikowanym w „Biesiadzie Li
terackiej”, że są to portrety przedstawiające generała Lewiń
skiego, Edmunda Stawiskiego, Aleksandra Tyszyńskiego 
i Ludwika Górskiego (op. cit., s. 170) budzi wiele wątpliwo
ści. Generał Jakub Walenty Lewiński (1792-1867), weteran 
wojen napoleońskich i uczestnik powstania listopadowego, 
a także Ludwik Górski (1818-1908), społecznik i publicysta, 
działacz Towarzystwa Rolniczego, znacząco różnią się od 
swoich wizerunków na fotografiach z 1861 r., a druga z wy
mienionych osób - to nie Edmund Stawiski, lecz z całą pew
nością Karol Ruprecht (1821-1875), uczestnik przygotowań 
do powstania w 1846 r., więzień Cytadeli, zesłaniec syberyj
ski i członek Komitetu Pogrzebowego.

Powyższe ustalenia nie zamykają listy wszystkich przedsta
wionych portretowo osób na obrazie Aleksandra Lessera. 
Wydaje się jednak, że jej rozszerzenie jest tylko kwestią czasu.

Wojciech Przybyszewski

W
 zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 
znajduje się bardzo cenny przykład rzemiosła arty
stycznego - tablica cechowa, zwana też Tablicą św.

Eligiusza. Została ona wykonana w Krakowie w 1609 r., w sty
lu manierystycznym. Twórcą dzieła byt Cornelius (Korneliusz) 
Buis (zmart ok. 1621 r.), złotnik rodem z Antwerpii, od 1604 r. 
obywatel miasta Krakowa. Fundatorami byli zapewne Łukasz 
Bohorecki, obywatel krakowski, gospodarz kamienicy cecho
wej przy ul. Grodzkiej oraz Donat Knipper, starszy cechu złot
ników krakowskich na przełomie XVI i XVII w.

Sztuką złotniczą zajmowano się w Krakowie jeszcze w cza
sach przedlokacyjnych, czyli przed 1257 r. Pierwsze dokumen
ty związane z miejscowym cechem złotników pochodzą z XIV w. 
i mają najczęściej charakter przywilejów królewskich.

Organizacja cechowa złotników krakowskich posiadała ka
plicę św. Eligiusza, która znajdowała się w zespole klasztoru 
franciszkanów. Tablica św. Eligiusza stanowiła dar złotników 
do tej kaplicy. Ma ona kształt prostokąta o stosunkowo dużych 
wymiarach: 460 x 672 mm. Dzieło zostało wykonane z grubo 
pozłacanej miedzi.

Główną postacią przedstawionej sceny na Tablicy jest św. 
Eligiusz (fr. Eloi) z Noyon. Kim byt ten święty? Urodził się oko
ło 588 r. w Chaptelat koto Limoges w Akwitanii. Pochodził ze 
skromnej galo-rzymskiej rodziny. Uczył się rzemiosła u słynne
go mistrza mennicy Abbona w Limoges, które słynęło w śre
dniowieczu jako jeden z głównych ośrodków sztuki złotniczej. 
Wykształcenie zawodowe Eligiusza musiato być gruntowne, 
ponadto miał wielkie zdolności do rytownictwa i kowalstwa. 
Gdy jego stawa zaczęta rosnąć, udał się do Paryża, gdzie tra
fił na dwór królewski. Został złotnikiem i kowalem króla Fran
ków, Chlotara II z dynastii Merowingów, a od 629 r. - jego na
stępcy, Dagoberta I. Warsztatowi Eligiusza przypisywano licz
ne dzieła sztuki. Legenda mówi, iż byt twórcą złotego tronu 
króla Dagoberta I, grobu św. Marcina w Tours i mauzoleum św. 
Dionizego w Paryżu. Dzięki swym dużym zdolnościom stał się 
człowiekiem zamożnym i powszechnie szanowanym. Z cza
sem pełnił stanowisko skarbnika królewskiego, należał też do 
najważniejszych doradców i zaufanych króla.

Po śmierci króla Dagoberta sytuacja na dworze królewskim 
na tyle się zmieniła, że Eligiusz porzucił świeckie życie. W 639 r. 
wstąpił do zakonu benedyktynów, a dwa lata później został 
mianowany biskupem Noyon i Tournai. Pełnił ten urząd z wiel
ką energią, prowadził intensywną działalność ewangelizacyjną 
we Flandrii i wśród pogańskich Fryzów, organizował życie za
konne, fundował liczne klasztory i kościoły, m.in. w Solignac 
i Paryżu. W Noyon, Tournai i St. Quentin zbudował klasztory 
i założył opactwa benedyktynek. Powszechnie go szanowano 
jako człowieka niezwykle pobożnego, wrażliwego i łagodnego 
serca. Wiele dobrego uczynił na rzecz ubogich i nieszczęśli
wych. Zmart 1 grudnia 660 r. w Noyon. Jest patronem rze
mieślników pracujących w metalu, w tym złotników, jubilerów 
i grawerów, a także kowali, ślusarzy, zegarmistrzów, a współ
cześnie również numizmatyków. Kult św. Eligiusza w czasach 
średniowiecza i nowożytnych byt w Europie, przede wszystkim 
w jej części zachodniej, szeroko rozpowszechniony.

Ikonografia św. Eligiusza nie jest bogata. Dokładnie nie wia
domo, jak wyglądał. Nie zachował się żaden jego współczesny 
wizerunek, w czasach późniejszych najczęściej artyści przedsta
wiali św. Eligiusza jako biskupa z mitrą i pastorałem, jako złotnika 
trzymającego kielich lub pierścień, a także przy pracy w warszta
cie rzemieślniczym. Postać świętego była przedmiotem dziel wy
bitnych twórców, m.in. Sandro Botticellego i Petrusa Christusa.

Tablica św. Eligiusza wykonana przez Corneliusa Buisa - to 
wspaniały zabytek rzemiosła artystycznego, przykład wczesne
go manieryzmu renesansowego w dziedzinie zfotnictwa w Pol
sce. Dzieło cechuje oryginalny temat ikonograficzny, duża pre
cyzja wykonania, realizm idący w parze z ekspresyjnością i no
watorskie rozwiązania ornamentalne. W warstwie kompozycji 
można wyróżnić obramienie w kształcie owalu utworzone z or
namentów, wypełnia on całe pole, z wyjątkiem narożników, 
w których umieszczono cztery tarcze z herbem i gmerkami.
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Tablica św. Eligiusza

Cornelius Buis, Tablica św. Eligiusza, 1609 r., ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
(fot. Józef Korzeniowski)

\N lewym dolnym narożniku znajduje się gmerk z inicjatami „C. B. ”, 
odnoszącymi się do twórcy dzieła oraz data „ 1609 r. Owal tworzy 
jak gdyby wielkie okno, poprzez które możemy zobaczyć wnętrze 
ówczesnego warsztatu złotniczego. Postać św. Eligiusza jest 
przedstawiona w pozycji siedzącej, w stroju na poty pontyfikalnym 
-w długiej szacie bez rękawów, bogato zdobionej ornamentem ro
ślinnym i z charakterystyczną infułą na głowie. Obok niego stoi 
oparty o krzesło pastorał. Święty pełen skupienia pracuje nad kub

kiem przy kowadle, umocowanym na grubym pniu drzewa.
W tle został dokładnie ukazany warsztat złotniczy, ze wszystki

mi jego akcesoriami. Dostrzegamy także postać czeladnika, który 
obsługuje miechy przy tyglu topniczym. Otoczony jest on niezbęd
nym sprzętem i narzędziami, wśród których są m.in. kleszcze, 
pędzle, młotki, obcęgi, jest też miech i faska na wodę. Za młodym 
rzemieślnikiem, pod ścianą stoi skrzynia, być może lada cechowa, 
która służyła do przechowywania kosztowności cechowych, także 
statutów i przywilejów, odgrywająca niezwykle ważną rolę w życiu 
i ceremoniale cechowym. Za wyobrażeniem świętego można zo
baczyć charakterystyczny stół złotniczy, obity na brzegach listwa
mi, z przyczepionym do niego skórzanym fartuchem, służącym do 
przechowywania resztek kruszcu. Na stole zostały ustawione już 
gotowe wyroby rzemieślnicze: dzbanek, pucharek, kubek, a także 
- co szczególnie interesujące - przedmiot, który można zidentyfi
kować jako beretko cechowe złotników krakowskich.

Po lewej stronie dzieła znajduje się wspaniale wykonany wi
zerunek wierzchowca, który przywiązany do drzewa wyraźnie się 
niecierpliwi, uderza kopytami o ziemię, szarpie się, próbując ze

rwać powróz. Scena ta może mieć związek z podaniem z żywota 
świętego, któremu podobno przyszło kiedyś podkuwać niezwy
kle niespokojnego konia. Eligiusz obdarzony mocą nadprzyro
dzoną uporał się z trudnością w następujący sposób: jednym 
bezbolesnym cięciem odciął przednią końską kończynę, która 
miała być podkuta, w spokoju przytwierdził podkowę, a następ
nie w cudowny sposób uleczył zwierzę.

Nad wierzchowcem można dostrzec scenę w gospodzie 
z ucztującą parą za stołem, spod którego wystają dwie łapy za
kończone pazurami. Tak zapewne został przedstawiony diabeł, 
który przybrał postać człowieka i zabawiał się z niewiastą. Tablica 
niesie w sobie przestanie uniwersalne. Mamy tu ukazaną zarówno 
apoteozę pracy, od której sam święty i przyjaciel Boga nie stronił, 
jak również potępienie niemoralnego prowadzenia się, a więc 
przede wszystkim nadmiernego ucztowania i rozpusty. Dzięki te
mu ogólnemu ujęciu, sceny z Tablicy św. Eligiusza zyskują także 
charakter dydaktyczny. Miały one na celu wychowywać młodych 
adeptów złotniczego rzemiosła przez kult pracy i moralności.

Tablica przez wieki należała do cechu złotników krakowskich, 
w 1922 r. została przekazana przez nich dyrektorowi Adamowi 
Chmielowi do zbiorów Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krako
wa. W 1952 r. dzieło trafiło do Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa. Obecnie jest prezentowane na wystawie stałej „Z dzie
jów i kultury Krakowa” w Pałacu Krzysztofory w sali poświęconej 
działalności i historii cechu złotników krakowskich.

Piotr Hapanowicz
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Z warsztatu historyka sztuki

Ołtarz główny
w kościele poreformackim w Węgrowie

O
łtarz główny w kościele poreformackim, dziś para
fialnym, w Węgrowie, ok. 80 km na wschód od 
Warszawy, jest zabytkiem niezwykłym. Powstały 
około roku 1690 ołtarz ten nie ma sobie równego w całej 

Polsce XVII w. Jest to bowiem kompozycja szczególnie sil
nie przestrzenna, o dwóch parach potężnych, pełnych, ko
lumn korynckich, o mięsistych, wydatnie wystających gzym
sach, o monumentalnej zasadniczej kondygnacji i niewiel
kim, wypełnionym rzeźbą, zwieńczeniu. Środkowa para 
owych kolumn wysuwa się mocno ku widzowi, a skrajna 
przeciwnie - cofnięta, pomieszczona została w wyciętych 
w strukturze głębokich wnękach. Takie wstawienie kolumn 
we wnęki, manierystyczny jeszcze zabieg, rozpropagowany 
przez Michała Anioła, popularny będzie w Warszawie i oko
licach dopiero od wystawienia fasady kościoła Wizytek 
(projekt w 1728 r.). Na dodatek wykonanie tego drewnia
nego ołtarza jest wyjątkowo precyzyjne, drobiazgowe i mi
strzowskie. Wszystkie kapitele czy konsolki gzymsu uderza
ją starannością cięcia i literalnym trzymaniem się najtrud

niejszych modeli wzornikowych. Żadnych tu uproszczeń, 
tak częstych zwłaszcza w prowincjonalnej produkcji.

Kiedy się uważnie przyglądamy warunkom przestrzen
nym, w jakich stoi nasz ołtarz, to spostrzegamy, że jest on do 
rozmiarów i wysokości kościoła zbyt mały. Widać to szcze
gólnie, gdy porównamy przebieg gzymsu kościelnego i tego 
ołtarzowego. A jednocześnie konstruktorzy kościoła musieli 
być tego świadomi, bowiem dodali od spodu drugi cokół, by 
wyżej podnieść strukturę ołtarza, a także dwie ścianki po bo
kach, opatrzone figurami Matki Boskiej i św. Jana, wyraźnie 
wtórne. Ołtarz zatem został na dzisiejsze miejsce przesta
wiony. Otóż musiał on pierwotnie stać w poprzednim, 
drewnianym kościele. Właściciele miasta Krasińscy naj
pierw, od 1676 r., wznieśli budynki drewniane, by zastąpić 
je murowanymi. Do 1693 r. powstał murowany klasztor, od 
1693 do 1705 - kościół. W świetle tej chronologii - ołtarz 
zapewne powstał około roku 1690, a przeniesiono go do 
gotowego kościoła około owego 1705 r. Przetrwał w znako
mitym stanie, jedynie kapitele i detale, malowane pierwot-
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1. Ołtarz główny w kościele poreformackim w Węgrowie
2. Ołtarz główny w kościele S. Nicola da Tolentino w Rzymie
3.4. Krucyfiks ołtarza głównego w kościele w Węgrowie (3) i jego 
fragment (4)

nie na zzieleniały, spatynowany brąz, ostatnio pozłocono, co 
się sprzeciwia surowym przepisom reformackim, zabraniają
cym złota w kościele.

Dawnymi laty wydawało mi się, że projekt tego niezwy
kłego, mistrzowskiego dzieła musiał wyjść od największego 
z warszawskich wielkich - Tylmana z Gameren. Taka też atry- 
bucja widnieje w Katalogu Zabytków Sztuki (T. X, Wojewódz
two Warszawskie, red. I. Galicka, H. Sygietyńska, z. 26, pow. 
węgrowski, Warszawa 1964, s. 33). Ostrożniejszy był mono- 
grafista Tylmana - prof. Stanisław Mossakowski, który tylko 
stwierdził, że nasz ołtarz „dosłownie niemal powtarza niektó
re Tylmanowskie projekty” (jTylman z Gameren, architekt pol
skiego baroku, Wrocław 1973, s. 102, il. 403). Wiadomo bo
wiem, że całe założenie reformackie w Węgrowie projekto
wane i wznoszone było przez architekta warszawskiego Car
lo Ceroni (M. Karpowicz, Carlo e Francesco Ceroni. Architet- 
ti valsoldesi in Polonia, Valsolda 1998). Trudno jednak przy
puścić, by ten, w gruncie rzeczy mierny architekt, projektował 
takie „capo lavoro” jako ołtarz reformacki.

Sprawa się zupełnie niespodziewanie wyjaśniła w 1996 r., 
kiedy poszedłem fotografować stiuki we wnętrzu kościoła 
S. Nicola da Tolentino w Rzymie. Od pierwszego rzutu oka 
stwierdziłem, że marmurowy ołtarz główny tego kościoła zo
stał literalnie skopiowany w drewnie u reformatów w Wę
growie, poza owym dolnym, dodanym cokołem.

Ołtarz w rzeczonym rzymskim kościele jest metryki nie 
byle jakiej, bowiem autorem jego projektu i wykonawcą par
tii rzeźbiarskich jest sam Alessandro Algardi (1595-1654), 
największy po Gian Lorenzu Bernini rzeźbiarz wiecznego 
miasta. Ołtarz powstał w latach 1651-1655, główny relief 
z patronem kościoła przed Madonną wykuł sam Algardi, re
lief i rzeźby aniołów w zwieńczeniu powstały przy współ
pracy z innym rzeźbiarzem Rzymu - Ercole Ferrata. Ołtarz 
był kilkakrotnie sztychowany, najstarsza tego rodzaju repro
dukcja graficzna, jaką udało mi się znaleźć, pochodzi z albu
mu Joachima Sandrata (Altaria et sacella varia templorum 
Romae, Norymberga, bez daty, ok. 1660-1670, fig. XXI). 
Jest rzeczą nieprawdopodobną, by Tylman po prostu kopio
wał cudzy ołtarz. Ponadto w jego twórczości odwołań do 
sztuki Rzymu jest zastanawiające mało, wreszcie projekto
wane przezeń ołtarze są zazwyczaj, z jednym wyjątkiem, 
bardzo płaskie, linearne i unikają tej rzeźbiarskiej prze
strzenności, obecnej w zabytku węgrowskim. Jest jednak ar
tysta wybitny, rzeźbiarz i architekt miary europejskiej, pozo
stający akurat w tych latach na usługach Krasińskich, na do
datek notoryczny wielbiciel Alessandra Algardi, Gian Loren
za Bernini i entuzjasta dojrzalo-barokowej sztuki Rzymu - 
to Andrzej Schliiter (1659-1712). Urodzony w Gdańsku, 
frankofil i rzymianin z upodobania i wykształcenia, jest jed
nym z najważniejszych twórców końca wieku w środkowej
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5. Relief z Bogiem Ojcem
w oitarzu głównym w kościele
w Węgrowie

6. Główki anielskie zwieńczenia 
ołtarza głównego w kościele
w Węgrowie

(zdjęcia: Mariusz Karpowicz)

Europie. Najbardziej znane jego dzieła w Polsce to dekora
cja Pałacu Krasińskich w Warszawie, cztery nagrobki do 
Żółkwi fundowane przez Jana III, dekoracja Kaplicy Kró
lewskiej w Gdańsku i ołtarz główny katedry w Oliwie. 
Z Polski wyjechał w 1694 r., powołany do Berlina, gdzie 
stał się postacią wiodącą, projektantem Zamku, Arsenału, 
rozlicznych budowli oraz wykonawcą dzieł rzeźby o najwyż
szych walorach artystycznych. Wygryziony w 1713 r. jako 
Polak i, o zgrozo - katolik, został zaproszony przez Piotra 
Wielkiego nad Newę, gdzie zdążył wykonać pierwszy pro
jekt urbanistyczny Petersburga i plany kilku budowli.

Na poparcie naszej tezy o zaprojektowaniu przez 
Schlutera węgrowskiego ołtarza, mamy dalszy kolosalnej 
wagi argument. Oto ten genialny artysta, syn Rzeczypo
spolitej, a dekorator trzech stolic, zostawił w tymże ołtarzu 
dzieła swego dłuta. Przede wszystkim w polu głównym oł
tarza widnieje krucyfiks. Krucyfiksy rzadko przyciągają 
uwagę zwiedzających. Zbyt jesteśmy wszyscy opatrzeni 
z tymi najpospolitszymi produktami rzeźby. W tym wy
padku serdecznie radzę starannie mu się przyjrzeć. To naj
wspanialszy krucyfiks w Polsce od czasów Wita Stwosza! 
Jeden z najlepszych w siedemnastowiecznej Europie! Do
kładne jego omówienie wymagałoby osobnej gawędy. 
Dość powiedzieć, że nadludzko piękny Chrystus przedsta
wiony został jako martwy, a rany oddane są ze wstrząsają
cym, drapieżnym naturalizmem, kontrastującym z urodą 
aktu. Układ ciała zdradza zresztą zapatrzenia na krucyfik
sy Alessandra Algardi. Wysunięta przeze mnie atrybucja 
(Andrzej Schluter w Polsce. Dzieła i inspiracje, w: Rokoko. 
Studia nad sztuką I połowy XVIII w., Warszawa 1970, 
s. 185-197) została entuzjastycznie przyjęta przez naukę 
niemiecką. Nie dość na tym. Na górze ołtarza, w wieńczą
cym tympanonie widnieją jeszcze trzy główki anielskie rę
ki samego Schlutera. Natomiast płaskorzeźba z Bogiem Oj
cem wykonana została przy udziale pomocników, jest ar
tystycznie słabsza, a towarzyszące aniołki oraz dwa wielkie 
anioły na gzymsach powstały już bez udziału mistrza, jedy
nie wedle jego projektów i pod jego nadzorem.

Płaskorzeźba zwieńczenia wykazuje cechy wyraźnej 
przebudowy, jest składanką, zbitą gwoździami z różnych 
elementów. Struktura jest ażurowa, zwłaszcza wokół Boga 
Ojca spore przestrzenie zostały wolne, zabite tylko dziś od 
tyłu deskami. Można zatem przypuszczać, że ów relief ze 
zwieńczenia pierwotnie był ażurowy, podświetlony od ty
łu oknem w ścianie szczytowej prezbiterium. Przy takim 
układzie widz odbierał wrażenie, że to postać Boga jest 
źródłem światła. Byłoby to awangardowe, nowatorskie 
rozwiązanie, nawiązujące do eksperymentów Gian Loren
za Bernini.

I wreszcie jeszcze argument ostatni. Portal główny kate
dry w Oliwie, inne dzieło Schlutera z roku 1688 (Zygmunt 
Iwicki, Oliwa wczoraj i dziś', Gdańsk 2001, s. 18), dziś do
kładna kopia pierwotnego, powtarza literalnie tę samą 
strukturę, co ołtarz węgrowski. Wprawdzie proporcje są 
nieco inne, pole środkowe szersze, zwieńczenie wyższe, ale 
kompozycja została ta sama, zależna od dzieła rzymskiego.

Tak to, drogi Czytelniku, jeśli chcesz odetchnąć atmos
ferą Wielkiej Sztuki, dotknąć problemów zaiste europej
skich - jedź do cichego, prowincjonalnego Węgrowa.

Mariusz Karpowicz
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Pruska Iława
D

wieście lat temu, 7 i 8 lutego 1807 r., 
pod Pruską Iławą (Preussisch Ey- 
lau), 80 km na północ od Olsztyna, 
doszło do wielkiej bitwy. Armia francuska 

kończyła właśnie podbój Królestwa Prus. 
Skoncentrowana na Mazurach armia ro- 
syjsko-pruska miała ją zatrzymać i kontr
atakować. Krwawa bitwa (40 tys. zabitych 
i rannych) okazała się w istocie nieroz
strzygnięta, więc obie strony ogłosiły zwy
cięstwo. Polacy, z nadzieją śledzący sukce
sy Napoleona, szybko dowiedzieli się o je
go kolejnym tryumfie. Jedenaście dni po 
bitwie, 19 lutego 1807 r. w Worocewi- 
czach na Polesiu Józefa z Butrymowiczów, 
żona marszałka kobryńskiego Michała Or
dy, powiła - jak zapisano w metryce 
chrztu - „dziecię pici męskiej” (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 6, 1995). Na 
cześć cesarza chłopcu dano na pierwsze 
imię Napoleon. Rysownik, który ocalił dla 
potomnych wizerunek polskich Kresów, 
Napoleon Orda, w szczególny sposób 
związany jest zatem z miastem w Prusach 
Wschodnich. Z miejscem na tyle wówczas 
głośnym, że przywołane zostało w Panu 
Tadeuszu, gdy szlachetny kapitan Ryków 
wśród swych orderów wymienia również 
„ten za Prejsiż-Ilów" (księga X, w. 111).

Wkrótce po objęciu w 1325 r. godno
ści wielkiego mistrza Zakonu Najświęt
szej Marii Panny Domu Niemieckiego 
Werner von Orscheln nakazał wzniesienie 
w Natangii, na ziemi pogańskich Prusów, 
nowego zamku. Jego nazwa - Yle (1326), 
Eylaw (1379), Prussche Ylow (1400) - 
wywodzi się z języka Prusów i oznacza 
miejsce wśród błota, czyli na bagnach. Bu
dową kierował Arnolph von Eylenstein. 
Zamek na dwa stulecia stal się siedzibą 

dostojników zakonnych - szpitalników. 
Jednym z nich był w latach siedemdziesią
tych XIV w. Konrad von Wallenrod, póź
niejszy wielki mistrz, znany nam dzięki 
Mickiewiczowi. Obok warowni powstała 
wieś służebna. W 1521 r. zamek dostał ja
ko zastaw Fabian von Lehndorff. Po seku
laryzacji zakonu, aż po wiek XVIII mieli 
tam siedzibę prowincjonalni urzędnicy 
Prus Książęcych. W 1585 r. Pruska Iława 
otrzymała prawa miejskie oraz herb: na 
tarczy dzielonej w pas u góry pół lwa zło
tego w polu czarnym, na dole trzy krzyże 
czarne w polu srebrnym.

W 1814 r. zrujnowany już zamek ku
piła rodzina Valentini i zbudowała obok 
swój dwór. Miasto od 1819 r. było siedzi
bą powiatu i szybko się rozwijało. W lu
tym 1945 r. zostało podczas walk znacznie 
zniszczone. Gdy Prusy Wschodnie podzie
lono między Rosję i Polskę, linia demarka- 
cyjna przechodziła początkowo przez śro
dek Iławy, pozostawiając południową 
część po naszej stronie. Przez parę miesię
cy działały tu polskie władze. W 1946 r. 
ostateczną granicę w Prusach przesunięto 
na całej długości na niekorzyść Polski. 
Wtedy też Pruska Iława otrzymała rosyj
ską nazwę Bagrationowsk, od generała 
Piotra Bagrationa, uczestnika bitwy 
z 1807 r. Dziś jest to miasteczko tuż przy 
przejściu granicznym z obwodem kalinin
gradzkim w Bezledach, warte odwiedzenia 
choćby podczas podróży do Królewca.

Stojący na wzgórzu gotycki kościół far- 
ny wraz z ogrodzonym cmentarzem był 
w 1807 r. centralnym punktem walk. 7 lu
tego podczas szturmu na miasto Francuzi 
zajęli go gwałtownym atakiem, poderwani 
przez Napoleona okrzykiem: „Za mną bo

haterowie! Muszę mieć ten kościół!”. 8 lu
tego stąd właśnie cesarz wraz ze sztabem 
dowodził bitwą. Jednowieżowa, trójnawo- 
wa świątynia wzniesiona została w pierw
szej połowie XIV w. Na przełomie XVII 
i XVIII w. otrzymała nowe wyposażenie: 
barokowy ołtarz główny z obrazami 
Ukrzyżowania i Zmartwychwstania, ambo
nę z figurami ewangelistów, organy z aniel
ską orkiestrą. Mało uszkodzony w 1945 r. 
kościół użytkowano najpierw jako maga
zyn, a po 1964 r. przebudowano na halę 
fabryczną tak gruntownie, że dziś niełatwo 
go rozpoznać. Próżno też szukać w krajo
brazie kościelnej wieży - została „ścięta” 
do wysokości dachu, a na platformie stanął 
wysoki maszt telekomunikacyjny. Ocalał 
jedynie zamurowany gotycki portal kruch- 
ty północnej oraz przypory. Relikty te 
można oglądać tylko z daleka, bo teren jest 
zamknięty i niedostępny.

Wieczorem 7 lutego Napoleon wjechał 
do zdobytej Iławy i zatrzymał się w obszer
nym domu poczmistrza przy Landsberger- 
strasse 19 (obecnie ul. Centralnaja). 
W 1945 r. budynek został w większej czę
ści zniszczony - wraz z tablicą pamiątkową 
z 1907 r. Dzisiejszy tzw. dom Napoleona- 
to przebudowany fragment lewego skrzy
dła. W lutym 1999 r. z inicjatywy Centrum 
Studiów Napoleońskich w Paryżu odsło
nięto na nim nową tablicę z dawnym wido
kiem budynku i rosyjsko-francuskim napi
sem o treści: „W tym miejscu stal dom, 
w którym podczas wojny francusko-pru- 
skiej od 7 do 17 lutego 1807 roku znajdo
wała się główna kwatera Napoleona I”.

Zamek zakonny po drugiej wojnie 
światowej uległ ostatecznej destrukcji. 
Ruiny zostały w większości rozebrane,
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zachowało się jedynie przyziemie naroż
nika południowo-zachodniego ze skle
pionymi pomieszczeniami oraz nieliczne 
fragmenty kamiennych murów. Ocalał 
też wmurowany niegdyś wtórnie w ścia
nę, datowany w źródłach na XIV w. de
tal architektoniczny z czerwonego grani
tu, z płaskorzeźbą głowy rycerza. Po wy
dobyciu z ruin został on kilka lat temu 
ustawiony na iławskim rynku, koło mu
zeum historycznego. W odróżnieniu od 
samego zamku w niezłym stanie prze
trwał długi budynek gospodarczy (daw
ne stajnie i spichlerz), zamykający od po
łudnia przedzamcze. Jego szczyty zdobią 
gotyckie blendy. W latach dziewięćdzie
siątych ubiegłego wieku podjęto odbu
dowę zabytku na hotel, ale prace zostały 
przerwane.

Wspomniane muzeum mieści się 
w gmachu z czerwonej cegły, ozdobio
nym narożną wieżyczką - dawnej siedzi
bie władz powiatu (Landratsamt) 
z 1900 r. Warto je odwiedzić ze względu 
na eksponaty związane z bitwą. Przy tej 

samej ulicy (niegdyś Kónigsbergerstrasse, 
dziś Kaliningradzka) odnajdziemy starą 
pocztę i budynek sądu, a dalej - kaplicę 
katolicką z początku XX w., przebudo
waną na dom mieszkalny. Czytelny po
został zamurowany portal z krzyżem 
w zwieńczeniu. Interesująca jest też ka- 
mienno-ceglana wieża ciśnień z datą 
„1913” nad wejściem.

W 1856 r. na południe od centrum 
miasta (jadąc z przejścia granicznego - po 
prawej), na wzgórzu, stanął pomnik bi
twy pod Pruską Iławą. 12 sierpnia ka
mień węgielny położył sam król Fryderyk 
Wilhelm IV, uroczyste odsłonięcie odby
ło się 20 listopada. Pomnik poświęcono 
głównie korpusowi pruskiemu, nie zapo
minając jednak o głównodowodzącym 
sprzymierzoną armią rosyjskim generale 
Leontiju Bennigsenie. Neogotycki monu
ment w formie jedenastometrowego, 
czworościennego pinakla z jasnego pia
skowca zaprojektował królewski archi
tekt Friedrich August Stiller, twórca 
m.in. gmachu uniwersytetu i bram twier

dzy w Królewcu. W niszach na kolumien
kach stoją figury zadumanych aniołów. 
Z przodu widnieje napis: „8. Februar / 
1807 / Dem glorreichen / Andenken / 
L’Estocq’s, / Dierike’s / und ihrer liebe- 
smuthigen / Waffenbruder” (8 lutego 
1807. Na pełną chwały pamiątkę L’Esto- 
cqa, Dierikego i ich mężnych towarzyszy 
broni). Pozostałe ściany zdobią medalio
ny z profilowymi wizerunkami gen. An
tona Wilhelma von L’Estocqa, dowódcy 
pięciotysięcznego korpusu pruskiego, 
gen. Christopha Friedricha Dierikego, 
dowodzącego 1. dywizją pruską oraz 
Bennigsena. Flankujące pomnik armaty 
ustawiono w 1907 r. Ponieważ bitwa pod 
Pruską Iławą ważna jest także dla rosyj
skiej historii, po 1945 r. pomnik pozostał 
nietknięty. 8 lutego 2007 r., w dwusetną 
rocznicę, odbyły się przy nim oficjalne 
uroczystości i widowisko historyczne 
z udziałem nie tylko Rosjan, ale także go
ści z Niemiec, Francji, Litwy i Polski.

Jarosław Komorowski
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Zabytkowe miasto Wschowa
W

schowa - położona na pograni
czu dwóch dużych regionów: 
wielkopolskiego i dolnośląskie
go, należy do najbardziej interesujących 

historycznych miast zachodniej Polski. Po 
raz pierwszy była wzmiankowana w 1136 r. 
Dokładna data przyznania praw miej
skich nie jest znana, ale wiadomo, że na
stąpiło to pomiędzy 1248 a 1273 r. Po
cząwszy od XIV w. miasto przeżywało in
tensywny rozwój gospodarczy. Dopiero 
około połowy XVII w. sytuacja gospo
darcza Wschowy zaczęła się pogarszać. 
Przyczyniły się do tego groźne pożary, 
rozbójnicze napady, dziesiątkujące lud
ność zarazy, a także wzrost znaczenia no- 

czy 15 tys. mieszkańców i jest głównym 
ośrodkiem handlowym, przemysłowym 
i kulturalnym powiatu.

Najstarszą część miasta otaczają mury 
obronne. Ich stan zachowania i sposób 
ekspozycji znacznie podnosi atrakcyjność 
Wschowy jako miejsca turystycznego 
o bardzo interesującej przeszłości i boga
tej architekturze. Pierwsza wzmianka 
o wschowskich fortyfikacjach pochodzi 
z 1345 r., z czasów ich budowy. Wzno
szono je stopniowo - najstarszy odcinek 
muru powstał jeszcze przed panowaniem 
Kazimierza Wielkiego pomiędzy rejonem 
późniejszego zamku a Bramą Polską, na
stępny po uzyskaniu przywileju w 1343 r. 

obwarowania otoczone były fosą oraz 
wałem. Bramy Polska i Głogowska miały 
wieże, z których jedna do dziś zachowa
ła się przy kościele ewangelickim, u zbie
gu ulic Kilińskiego i Powstańców Wiel
kopolskich. Brama Głogowska stała nie
gdyś w miejscu połączenia ul. Głogow
skiej z Ratuszową i Łazienną, zburzono ją 
w 1801 r. Z biegiem czasu w murach 
przebito jeszcze kilka dodatkowych 
przejść: dużą furtę prowadzącą na dawną 
ul. Zakonną (obecnie Bema) oraz dwie 
małe furtki przy dawnej rzeźni, w za
chodniej części obwarowań.

W XIX w. bramy oraz niektóre par
tie murów rozebrano, ale do naszych cza-

1. Wschowa, fragment Starego Miasta w obrębie obwarowań

wo powstałych konkurencyjnych miast, 
m.in. Leszna i Rawicza. Nieznaczne oży
wienie gospodarcze nastąpiło w XIX w. 
dzięki zbudowaniu linii kolejowej Gło- 
gów-Wschowa-Leszno, fabryki sukna 
i cukrowni. Druga wojna światowa przy
niosła zniszczenie części Starego Miasta, 
przede wszystkim wschodniej partii zabu
dowy przyrynkowej. Dzisiaj Wschowa li

i objął obszar na zachód od Bramy Pol
skiej, ostatni prawdopodobnie po 1409 r. 
w rejonie Bramy Głogowskiej. Na wyso
kości tzw. Zaułka Katowskiego zbudo
wano drugi mur obronny. Podobnie po
stąpiono w XVI w. w pobliżu kościoła 
farnego, gdzie wzmocnienie obwarowań 
kończyło etapy kilkusetletniej ich budo
wy wokół Starego Miasta. Wschowskie 

sów przetrwała znaczna ich część, sięga
jąca do 2-4 m wysokości. Dzięki działal
ności Stowarzyszenia dla Upiększania 
Miasta uratowano obszar dawnej fosy, 
przekształcając ją w spacerową promena
dę. Obecnie zrekonstruowane w górnych 
partiach mury podkreślają charakter śre
dniowiecznego założenia. Pomimo prze
kształceń w ciągu stuleci fortyfikacje za-

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 7 • 2007 21



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE-

chowują właściwy dawnej Wschowie kli
mat zwartego miasta obronnego.

Po stronie wschodniej, obok dworca 
PKS-u stoją wysunięte przed lico murów, 
ale włączone w ich obwód budynki 
wzniesione na miejscu dawnego zamku, 
którego budowę datuje się na okres śre
dniowiecza. Zamek otoczony był po
dwójną fosą. Wjazd do niego znajdował 
się od strony miasta, a prowadził nad fo
są. W trakcie budowy założenia zamko
wego wzniesiono w jego południowo- 
-wschodniej części budynek główny, któ
ry opierał się na murze obwodowym. Je
go zewnętrze wymiary wynosiły około 
15 x 15 m. Do budynku głównego dosta
wiono dwumetrowej grubości wieżę 
o kształcie kwadratowym przy funda
mencie. Zamek prawdopodobnie roze
brano w XVIII w. Jak się przypuszcza, za
pewne na jego fundamentach na począt
ku XIX w. wzniesiono stojące do dziś bu
dynki, pełniące przez pewien czas funkcję 
więzienia oraz koszar. Obiekt główny, 
stojący na kamiennej piwnicy o sklepie
niu kolebkowym, od wschodu opiera się 
o dawny mur obronny. Oficyna oraz 
obiekt gospodarczy zamykają dziedziniec 
od południa i północy.

Do najciekawszych zabytków wschow- 
skiej architektury należy kościół parafialny 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Już w XIII w. istniała w tym miejscu świą
tynia, ale prawdopodobnie dopiero w XIV 
stuleciu zbudowano obecny kościół cegla
ny św. Stanisława Biskupa Męczennika 
(jednocześnie Wniebowzięcia NMP), acz
kolwiek źródła donoszą o nim dopiero 
w 1435 r. Wtedy to kościół spłonął wraz 
z niemal całym miastem. W 1529 r. pożar 
ponownie strawił świątynię. W trakcie 

podjętej po pożarze przebudowy wzniesio
no trójnawową bazylikę z niższym i węż
szym, uformowanym prostokątnie prezbi
terium i bardzo wysoką wieżą, prawdopo
dobnie największą w Wielkopolsce. W la
tach 1555-1604 kościół był w posiadaniu 
ewangelików. Po zmuszeniu ich do opusz
czenia obiektu świątynia powróciła do ka
tolików. W 1685 r. kolejny pożar znacznie 
zniszczył kościół. Odbudowany został do
piero w 1726 r. Nowy kształt świątyni za
projektował Pompeo Ferrari, znany archi
tekt - twórca wielu kościołów wielkopol
skich. Znacznie węższą, najwyższą kondy
gnację wieży nakryto baniastym hełmem 
z latarnią, zwieńczoną chorągiewką z datą 
„1726”. Ta trójnawowa bazylika otrzyma
ła barokowy wystrój. Nawa główna cha
rakteryzuje się elipsoidalnym założeniem, 
a łączy się z nawami bocznymi oraz prezbi
terium profilowanymi arkadami, wsparty
mi na filarach. W 1786 r. kościół został 
odnowiony. Późnobarokowa budowla za
chowała fragmenty gotyckich murów 
w prezbiterium i wieży, a także szesnasto- 
wieczne sklepienie prezbiterium, kolebko
we z lunetami, oraz nadbudowę wieży. Ko
pulaste sklepienie w nawie głównej i koleb- 
kowo-krzyżowe w nawach bocznych są 
ozdobione plafonami. Ścianę wschodnią 
zdobi osiemnastowieczny obraz przedsta
wiający panoramę Wschowy. Późnobaro
kowa, umieszczona w korpusie polichro
mia pochodzi z drugiej połowy XVIII w. 
Warto zwrócić też uwagę na ołtarz 
z pierwszej połowy XVIII stulecia oraz na 
osiemnastowieczne ołtarze boczne. W ko
ściele zachowały się jeszcze inne elementy 
zabytkowego wyposażenia z okresu baro
ku - ambona, chrzcielnica, prospekt orga
nowy i konfesjonały.

Obok kościoła parafialnego, przy mu- 
rach obronnych (pl. Farny 3) stoi murowa
ny budynek dawnego kolegium jezuickie
go. Jego wznoszenie rozpoczęto po spro
wadzeniu w 1725 r. jezuitów. Po dokona
nej w 1772 r. kasacji zakonu budynek prze
znaczono na szkołę, ochronkę i następnie 
na mieszkania. Wcześniej w miejscu kole
gium funkcjonowała mennica wschowska.

Po północnej stronie Starego Miasta 
zachował się długi odcinek fosy, z której 
rozciąga się widok na część staromiej
skich zabudowań z królującą nad nimi 
wieżą kościoła parafialnego. Fosa prowa
dzi do dawnego zboru ewangelickiego, 
stojącego wraz z wieżą dawnej Bramy 
Polskiej przy ul. Powstańców Wielkopol
skich. Zbór powstał w 1604 r. po usunię
ciu ewangelików z kościoła parafialnego 
jako kościół Żłóbka Chrystusowego. Za
kupiono wówczas dwa domy mieszczań
skie w pobliżu Bramy Polskiej, przylega
jące do murów obronnych, i w ciągu 
trzech miesięcy przekształcono je w ko
ściół. Był to obiekt salowy, na planie nie
regularnego czworoboku. Budowla 
o skromnych formach renesansowych 
z początku była nakryta dwoma dachami 
i dopiero po pożarze w 1685 r. wzniesio
no jeden dach dwuspadowy. Wieża Bra
my Polskiej pełniła funkcję dzwonnicy. 
W trakcie wznoszenia ceglanych budowli 
- późniejszego zboru, wykorzystano na 
ścianę południową fragment kamiennego 
muru obronnego. W latach 1720 i 1773 
do budynku dostawiono przybudówki. 
Po 1945 r. kościół został zdewastowany, 
a następnie przeznaczony na magazyn. 
Elewacja wschodnia, z oknami, ma 
w partii szczytowej dekorację w postaci 
płytkich wnęk, a także płaskorzeźbę
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2.3. Dawne kolegium jezuickie (2) i kościół 
ewangelicki z wieżą Bramy Polskiej (3)

4.5. Neoromański ratusz (4) i płaskorzeźba 
na jego elewacji frontowej, przedstawiająca 
prawdopodobnie koronację Najświętszej Marii 
Panny i kartusz z herbem miasta (5)

przedstawiającą Ukrzyżowanego Chry
stusa. Wnętrze świątyni nakrywa płaski 
strop drewniany, podtrzymywany przez 
trzy kolumny korynckie. Trzykondygna
cyjne, wsparte na drewnianych kolum
nach i zbudowane wzdłuż ścian bocznych 
empory pochodzą z drugiej połowy 
XVII w. Zakrystię znajdującą się przy 
wieży nakryto w XVII w. sklepieniem 
krzyżowym z dekoracją stiukową. Od za
chodu wbudowano chór muzyczny, 
ozdobiony dekoracją rokokową. Przy 
ścianach zostały zamontowane w pierw
szej połowie XVII w. stalle o bogatym 
zdobnictwie renesansowym.

Dawna czworoboczna wieża przy- 
bramna, obecnie półcylindryczna, ścięta 
od strony miasta dzwonnica, została wy
murowana z kamienia oraz cegły, a na
stępnie otynkowana. Wewnątrz, na pię
trze znajdowały się okienka strzelnicze, 
które są obecnie zamurowane. Ośmio- 
boczna nadbudowa z oknami półkoliście 
zamkniętymi, nakryta kopulastym heł
mem, pochodzi z XIX w.

Do kościoła ewangelickiego i obwaro
wań dostawiono w 1607 r. szkołę ewange
licką. Późnorenesansowy, murowany bu
dynek dwukrotnie trawił pożar w latach 
1644 oraz 1686. Piętrowa budowla z da
chem siodłowym została odbudowana 
w 1686 r. We wnętrzu szkoły, zbudowa
nej na planie prostokąta, sień częściowo 

nakryto stropem kolebkowym, a niektóre 
pomieszczenia stropami belkowanymi.

W samym centrum Starego Miasta, 
w obrębie rynku wznosi się ratusz. Pierw
sza o nim wzmianka pochodzi z 1435 r. 
Podczas pożaru, który wtedy ogarnął mia
sto, przetrwała tylko ta budowla. Jednak 
podczas kolejnego pożaru w 1529 r. go
tycki ratusz został spalony. Uratowały się 
tylko elementy murowane, wśród nich 
monumentalna wieża. Dzisiejszy ratusz - 
to neoromańska budowla, uformowana 
w latach 1860-1870. Bryła budynku zosta
ła powiększona, przez co zajął on znaczną 
część rynku. Powstał wówczas murowany, 
trzykondygnacyjny obiekt, wzniesiony na 
planie prostokąta. Trzecią kondygnację 
otoczono galeryjką, a w północno-zachod
nim narożniku wybudowano przechodzą
cą w ośmiobok wieżę, nakrytą strzelistym 
dachem. Wewnątrz, na parterze przetrwa
ła sala, nakryta póżnogotyckim sklepie
niem sieciowym. W przyziemiu wieży za
chowało się sklepienie żebrowe, a na wyż
szych kondygnacjach - krzyżowe.

Do najstarszych budynków zabudowy 
mieszkalnej Wschowy należą kamienice 
w południowej pierzei pl. Zamkowego. 
Wzniesiono je w XVI w., a następnie prze
budowano w latach 1687-1689. Po woj
nie budynki przeznaczono na siedzibę 
Muzeum Ziemi Wschowskiej. Pozostałe, 
jedno- i dwupiętrowe kamienice w dużej 

części pochodzą z czasów baroku. Niektó
re z nich były przebudowywane w XIX w.

W pobliżu kościoła parafialnego znaj
duje się miejska fontanna, zbudowana 
w XVIII w. na miejscu dawnej studni, bę
dącej pozostałością po wodociągach. 
Pierwsze wschowskie wodociągi pocho
dziły z XVI w., a wodę do nich pobierano 
ze stawów w Przyczynie Górnej. W środ
ku fontanny została ustawiona rokokowa 
rzeźba kobieca w koronie i zbroi, stojąca 
na postumencie z delfinów. Oryginał 
rzeźby można oglądać w muzeum.

Poza murami obronnymi, przy skrzy
żowaniu ul. Klasztornej z Niepodległości 
mieści się klasztor franciszkanów. Droga 
ze Starego Miasta prowadzi do niego 
przez tzw. Lwi Mostek z pierwszej poło
wy XVIII w., ozdobiony dwoma gazona
mi i figurą lwa trzymającego herb miasta. 
Budynki klasztorne zostały wzniesione na 
dawnych przedmieściach Wschowy przez 
bernardynów sprowadzonych w 1456 r. 
przez Kazimierza Jagiellończyka. Na po
czątku zbudowali oni tutaj szachulcowy 
kościół i klasztor. W 1505 r. w mieście 
pojawiły się zakonnice tej kongregacji 
i dla nich też wzniesiono klasztor. Ber
nardyński klasztor męski spłonął podczas 
pożarów w latach 1556 i 1558, wskutek 
czego zakonnicy opuścili Wschowę 
i przenieśli się do Kościana. Z budynków 
klasztornych ocalała tylko kaplica św.
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6. Klasztor franciszkanów
(zdjęcia: Krzysztof Garbacz)

Anny. Zakonnice również wyjechały ze 
Wschowy, a budynek klasztorny został 
przejęty przez magistrat. W 1629 r., 
a więc w czasach kontrreformacji, do 
miasta powrócili bernardyni i dzięki 
wsparciu Mikołaja Tarnowieckiego w la
tach 1638-1644 odbudowali klasztor 
oraz kościół. Budowle wzniesiono we
dług projektu architekta Krzysztofa Bo- 
nadury w stylu wczesnego baroku, z po
łączeniem formy nawiązującej do tradycji 
gotyckich. W 1667 r. wybuchł kolejny 
pożar, który częściowo uszkodził kościół. 
W XVIII w. dokonano rozbudowy klasz
toru. W 1731 r. zbudowano kaplicę 
Krzyża Świętego, a w 1742 - wieżę ko
ścielną według projektu Jana Józefa Stie- 
ra z Rydzyny. W latach 1745-1747 został 
założony odpustowy dziedziniec z kruż
gankami. W 1745 r. nawa oraz prezbite
rium otrzymały barokową polichromię. 
W ciągu stu lat powstał najokazalszy po
za murami kompleks budynków klasztor
nych, jednak w 1827 r. doszło do kasacji 

klasztoru bernardynów. Budynek klasz
torny przeznaczono na szkołę, a kościół 
otrzymała parafia rzymskokatolicka. 
W 1945 r. do Wschowy przybyli fran
ciszkanie i przejęli cały pobernardyński 
klasztor.

W zespole klasztornym zachowało się 
interesujące wyposażenie: późnorokoko- 
wy ołtarz główny z 1793 r., wykonany 
przez Antoniego Schultza z Rawicza, na
wiązujące kompozycyjnie do ołtarza stal
le przy bocznych ścianach prezbiterium, 
również późnobarokowe ołtarze boczne 
i prospekt organowy, ambona z pierwszej 
połowy XVIII w., konfesjonały z drugiej 
połowy XVIII w., drewniany rokokowy 
chór muzyczny. Ponadto znajdują się tu
taj epitafia, m.in. późnorenesansowa 
marmurowa płyta poświęcona Mikołajo
wi Tarnowieckiemu.

Kaplica Krzyża Świętego pochodzi 
z drugiej połowy XVIII w. Składa się 
z prostokątnej i kwadratowej części o za
okrąglonych narożnikach, nakrytej ko

pulastym sklepieniem i ośmioboczną la
tarnią. W kaplicy został umieszczony 
m.in. rokokowy ołtarz główny z 1778 r., 
w którym zawieszono rzeźbę Chrystusa 
Ukrzyżowanego, datowaną na przełom 
XIV i XV w. Jak informuje klasztorna 
kronika, figura pochodzi z piętnasto- 
wiecznego klasztoru bernardynów. 
W 1558 r. podczas pożaru znalazła się 
ona pod gruzami kościoła klasztornego. 
Po przystąpieniu w 1629 r. do odbudo
wy kościoła zakonnicy odnaleźli rzeźbę. 
Wkrótce zaczęła ona słynąć łaskami i cie
szyć się czcią wiernych, co spowodowa
ło, że już w 1731 r. wybudowano kapli
cę. Do dziś zachowany obiekt został 
uformowany w trakcie przebudowy 
przeprowadzonej w latach 1776-1777. 
Pod kaplicą Krzyża Świętego znajduje się 
krypta grobowa. Zbudowano ją 
w 1731 r. W latach 1734-1827 pocho
wano tu prawie 60 zakonników i funda
torów. Pomieszczenie o powierzchni 
około 70 m2 nakrywa ceglane sklepienie 
kolebkowe z lunetami. Podczas remontu 
przeprowadzonego w latach 1995-1997 
kryptę przystosowano do celów litur
gicznych i ekspozycyjnych.

Przyklasztorny dziedziniec odpusto
wy otacza murowany krużganek z drugiej 
połowy XVIII w. Możemy tutaj obejrzeć 
kwadratowe kaplice o zaokrąglonych na
rożnikach, z rokokowymi ołtarzami, 
rzeźbami i obrazami, a także kamienne fi
gury św. Jana Nepomucena, Józefa oraz 
Rocha.

Przy ul. Spokojnej wart odwiedzenia 
jest dawny cmentarz ewangelicki o me
tryce siedemnastowiecznej. Założony 
w 1609 r. na planie prostokąta i otoczo
ny otwartymi do wewnątrz arkadami 
przypomina średniowieczne włoskie za
łożenia cmentarne. W latach 1610 i 1630 
został powiększony, a w XIX w. połączo
no go z cmentarzem katolickim, na któ
rym stoi dom pogrzebowy z 1819 r. 
Obecnie znajduje się tutaj lapidarium 
rzeźby nagrobnej. Nekropolia jest bogata 
w nagrobki z XVII-XVIII w., stanowiące 
unikatowy w skali kraju zbiór dzieł 
cmentarnej sztuki protestanckiej.

Z późniejszych wschowskich obiektów 
godne uwagi są liczne kamienice, zbudo
wane na terenie nowszej części Wschowy, 
a także kościół poewangelicki z 1825 r. 
przy pl. Kosynierów. Budowla ta, z dwie
ma wieżami, obecnie pełni funkcję kościo
ła katolickiego Świętej Trójcy.

Wschowa ze względu na interesującą 
historię, bogactwo oraz różnorodność za
bytkowej architektury godna jest uwagi 
i warta odwiedzenia.

Krzysztof Garbacz
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Kopia zabytkiem

C
zy kopia obiektu historyczne
go może stać się zabytkiem? 
Wraz z upływem czasu może 
nim być, tak jak każdy inny obiekt 

reprezentujący określone wartości, 
a wartość skopiowanego obiektu 
mierzy się przede wszystkim skalą 
dokładności w doborze podobnego 
materiału, odpowiedniej kolorystyki 
oraz sposobu odtworzenia detalu. 
Znaczenie kopii bardzo wzrasta 
w wypadku utraty oryginału. Naj
bardziej trudnym zadaniem, ze 
względu na wielkość nakładów ma
terialnych i pracochłonność, jest wy
konanie kopii budowli.

Dobrym przykładem realizacji ko
pii z dziedziny budownictwa jest 
drewniany kościół w parku etnogra
ficznym w Olsztynku. Obiektem 
wzorcowym do jego realizacji stał się 
drewniany kościół mazurski z 1713 r. 
w niedalekim Rychnowie (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 9, 2002, ss. 
24-26), ale tylko w zakresie samego 
korpusu, gdyż dostawiona do niego 
wieża wzorowana była na drewnianej 
wieży kościoła w pobliskiej wsi Mań
ki. To połączenie dwóch części bu
dowli wziętych z różnych miejscowo-

1.2. Kopia kościoła w parku etnograficznym w Olsztynku, widok od strony południowo-zachodniej (1) oraz jego pierwowzór w Rychnowie, widok 
od strony południowej (2)
3. Widok drewnianej wieży-dzwonnicy w Mańkach
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ści doprowadziło do stworzenia nowe
go, dobrze zintegrowanego zespołu ar
chitektonicznego.

Interesująca jest historia kościo
ła w parku etnograficznym w Olsz
tynku. Nie został on bowiem zbu
dowany w obecnej lokalizacji, lecz 
w bardziej odległym Królewcu. Je
go dzieje są ściśle związane z po
wstaniem tam parku etnograficzne

go, którego otwarcie nastąpiło 
w 1913 r. Całe przedsięwzięcie by
ło rezultatem podjętej inicjatywy 
ratowania szybko zanikającego tra
dycyjnego budownictwa regional
nego na terenie ówczesnych Prus 
Wschodnich. Opracowanie projek
tu zostało zlecone konserwatorowi 
prowincji pruskiej - Richardowi 
Dethlefsenowi. Zgromadzone przy-

4. Ottarz póżnorenesansowy z 1667 r. 
z Różyńska Wielkiego

5.6. Ambona - kopia w kościele 
w Olsztynku (5) i oryginał w Rychnowie (6)

7.8. Polichromia na stropie - fragment 
z krajobrazem i zwierzętami ze sceny 
„Kuszenie w Raju” w kościele w Olsztynku (7) 
i ten sam fragment póżnobarokowej 
polichromii z krajobrazem w kościele 
w Rychnowie (8)

(zdjęcia: Stanisław Grzelachowski)

kłady budownictwa drewnianego 
pochodziły z czterech regionów 
Prus Wschodnich: Warmii, Mazur, 
Powiśla i enklawy litewskiej. Na 
skutek napotkanych trudności przy 
realizacji zadania, ze względu na 
znaczne zniszczenie wytypowanych 
obiektów, Richard Dethlefsen za
proponował wykonanie ich kopii. 
I tak w większości wypadków się 
stało. Wykonawcami kopii byli wy
kwalifikowani rzemieślnicy, co za
pewniło dobry poziom ich realiza
cji. Zapewne te same ekipy fachow
ców podjęły się też zbudowania ko
pii kościoła z Rychnowa oraz wieży 
z Maniek, gdy obiekty te zostały 
wybrane, jako najbardziej charakte
rystyczne przykłady drewnianego 
budownictwa sakralnego.

Królewiecki park etnograficzny, 
usytuowany na skraju Ogrodu Zoolo
gicznego, nie miał dobrych warunków 
do rozwoju. Dlatego też na krótko 
przed wybuchem drugiej wojny świa
towej podjęto decyzję o zmianie jego 
lokalizacji. Na ten cel wybrany został 
rozległy teren w pobliżu Olsztynka, 
który stwarzał duże możliwości roz
wojowe dla nowego parku. Miał on 
też stać się jeszcze jedną atrakcją tury
styczną Olsztynka, wówczas już licz
nie odwiedzanego w związku z istnie
jącym w pobliżu pomnikiem z mauzo
leum marszałka Paula von Hinden- 
burga, wzniesionym dla uczczenia 
zwycięstwa armii niemieckiej nad 
wojskami rosyjskimi w 1914 r. W la
tach 1938-1942 dokonano przeniesie
nia obiektów z Królewca, w tym tak
że kopii kościoła rychnowskiego 
z wieżą - dzwonnicą z Maniek.

Lokalizacja przeniesionego zespo
łu kościelnego na wejściu do parku 
okazała się bardzo trafna. Na do-

26 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 7 • 2007



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

brym poziomie wykonane też zostały 
prace montażowe, a potem wnętrzar- 
skie. Kościół, tak jak jego pierwo
wzór, ma plan wydłużonego ośmio- 
boku, z dobudowanymi zakrystią 
i przedsionkiem po bokach. Ściany są 
w konstrukcji zrębowej, natomiast 
inne niż w oryginale jest pokrycie 
ośmiopołaciowego dachu. W Rych- 
nowie dach ma dachówkę ceramicz
ną, a w Olsztynku - strzechę trzcino
wą. Usytuowana bezpośrednio przy 
bryle kościoła wolno stojąca wieża 
nie jest powtórzeniem rychnowskiej 

- o czym już była mowa wcześniej - 
lecz kopią wieży z Maniek z końca 
XVII w. Kwadratowa w planie, 
w konstrukcji słupowej, oszalowana 
z zewnątrz, z nadwieszoną izbicą, za
kończona jest dachem namiotowym, 
pokrytym tak samo jak kościół strze
chą trzcinową. Materiał ten, niespo
tykany w obiektach sakralnych, na- 
daje całemu zespołowi bardzo orygi
nalny wygląd. W porównaniu do ni
skiej wieży w Rychnowie, wieża 
z Maniek jest potężniejsza, a bryła 
bardziej rozbudowana, głównie ze 

względu na nadwieszoną izbicę - ele
ment tak często występujący w drew
nianych kościołach na Śląsku, Pod
karpaciu i w Wielkopolsce.

Prace związane z odtwarzaniem za
bytkowego obiektu nie ograniczały się 
jedynie do struktury budowlanej, lecz 
również obejmowały jego wnętrze 
i wyposażenie. Ściany i strop zostały 
pokryte neobarokową polichromią, 
wykonano repliki ambony, chóru mu
zycznego z balustradą oraz ławek i ła
wy kolatorskiej. Na elementach tych 
zrealizowano taki sam program ikono
graficzny z dekoracją, jak w oryginale. 
Na stropie znajduje się główna scena 
„Kuszenie w Raju” w ornamentowej 
ramie. Górne partie ścian udekorowa
ne są postaciami apostołów, z wyjąt
kiem św. Piotra, którego wizerunek 
namalowany jest na wewnętrznym licu 
drzwi wejściowych. Dolne partie 
ozdobione są dekoracją w formie upię
tej draperii. Ambona, wzorowana na 
rychnowskiej z początku XVIII w., 
składa się z sześciobocznego korpusu, 
baldachimu zakończonego rzeźbiony
mi esownicami, zapiecka, schodów 
z pełną balustradą. Ozdobiona jest ob
razami czterech ewangelistów w płyci- 
nach ścianek korpusu, postacią Chry
stusa w zapiecku oraz scenami ewan
gelicznymi na balustradzie. We wnęce 
prezbiterialnej umieszczony jest jedyny 
obiekt, który nie został skopiowany - 
późnorenesansowy ołtarz z 1667 r., 
pochodzący z drewnianego kościoła 
mazurskiego w Różyńsku Wielkim, 
rozebranego w 1894 r. W oprawie oł
tarza z detalami snycerskimi znajdują 
się olejno malowane sceny o tematyce 
zgodnej z duchem protestantyzmu: 
w polu centralnym „Ukrzyżowanie 
z postacią Marii Magdaleny”, ponad 
nim „Zmartwychwstanie”, a w skrzy
dłach bocznych postacie czterech 
ewangelistów.

Park etnograficzny w Olsztynku 
w sezonie letnim cieszy się dużą po
pularnością. Licznie zwiedzany jest 
też drewniany kościół. Odwiedzający 
go, poprzez tak dobrze wykonaną 
kopię, teraz już zabytkową, mają 
możność poznać jego starsze orygi
nały - kościół z Rychnowa i wieżę 
z Maniek.

Stanisław Grzelachowski
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Cerkiewka w Jarczowie

J
arczów jest to wieś gminna w pow. 
Tomaszów Lubelski, położona nad 
rzeką Szyszłą na pograniczu Grzędy 
Sokalskiej i Pobuża. Pierwsza wzmianka 

o wsi pochodzi z 1487 r. Właściciel Jar
czowa - Maurycy Józef Kurdwanowski, 
rotmistrz królewski, w 1755 r. otrzymał 
zezwolenie królewskie na lokalizację mia
sta Jarczowa. Miasteczko od początku 
miało charakter handlowy. W 1856 r. aż 
93% ludności stanowili Żydzi. W 1886 r. 
Jarczów utracił prawa miejskie.

W środku osady, na wschód od ryn
ku, usytuowana jest cerkiew z dzwonnicą 
nad babińcem. Data jej budowy jest do
tychczas nieustalona, przypuszcza się, że 
był to rok 1755. Świątynia jest trójdziel
na, konstrukcji wieńcowej z wystającymi 
ostatkami. Nawa wzniesiona została na 
planie prostokąta, zbliżonym do kwadra
tu, z chórem muzycznym wspartym na 
dwóch słupach i schodkami na chór 
w prawym narożniku. Prezbiterium, rów
ne szerokością z babińcem, zamknięte 
jest trójbocznie i otwarte na nawę arkadą. 
Z obu stron prezbiterium znajdują się 
małe zakrystie, szerokością równe obry
sowi ścian nawy. Nawa i prezbiterium 
przykryte są sklepieniem kolebkowym. 
Babiniec ma plan kwadratu, od frontu za
mknięty jest ścianą wieńcową, a od za
chodu przedłużony ze ścianą czołową 
konstrukcji słupowej.

Cerkwie z dzwonnicą nad babińcem 
znajdowały się w byłym woj. zamojskim 
jeszcze w Hrebennem koło Horodła, 
Wierszczycy, Różańcu i Turkowicach. Za
chowała się tylko w Jarczowie. Cerkiew 
w Turkowicach została przeniesiona do 
Zernik w 1981 r. i całkowicie przebudowa
na. Jarczowska cerkiew była remontowana 
wiatach 1910, 1921, 1951, 1963. Ma wy
jątkowo ciekawą formę zewnętrzną. Zręby 
wszystkich części są na jednej wysokości 
zwieńczone wydatnym gzymsem z desek.

1.2. Cerkiew w Jarczowie przed remontem (1)
i po przeprowadzeniu remontu i konserwacji (2)

(zdjęcia: Roman Mucha)

Nad zrębem kruchty (babińca) znajduje się 
arkadowa galeryjka dzwonnicy. W połowie 
wysokości ścian wydatne zadaszenie wspar
te jest na wysuniętych belkach zrębu. Dach 
nad nawą jest dwuspadowy, nad prezbite
rium - wielopołaciowy, a nad babińcem - 
trójpołaciowy. Na środku kalenicy dachu 
nawy umieszczona jest sygnaturka z prze
świtami, a na szczycie dachu galeryjki - nie
co mniejsza kopułka.

Cerkiew jarczowska wieloma rozwią
zaniami odbiega od cerkwi wznoszonych 
w środowiskach wiejskich. Takie elemen
ty, jak wydatny gzyms wieńczący, zakry
stie w obrysie planu nawy, belka tęczowa 
i plan prostokąta zbliżony do kwadratu, 
upodabniają cerkiew do kościoła Zwia
stowania NMP w Tomaszowie Lubel
skim. Kościół w Tomaszowie wzniesiono 
w 1727 r., a cerkiew w Jarczowie w 1755 r., 
a zatem okres budowy obu świątyń jest 
dość bliski i możliwe, że mistrzowie bu
downictwa drewnianego wywodzili się 
z ordynacji zamojskich.

Jarczów był miejscowością trzech kul
tur. Ludność wyznania rzymskokatolic
kiego należała do parafii w Chodywań- 
cach, grekokatolicy mieli swoją cerkiew
kę, a znaczna liczba ludności żydowskiej 
sprawiła, że wybudowano w Jarczowie 
murowaną bożnicę w 1860 r., która zo
stała spalona w 1939 r.

Cerkiew w Jarczowie w 1870 r. zo
stała zamieniona na prawosławną, a po 
odzyskaniu niepodległości w 1921 r. re- 
koncyliowano ją i przeniesiono parafię 
z Chodywaniec do Jarczowa. Od 1947 r. 
cerkiew przeszła w posiadanie katolików 
i została kościołem parafialnym św. Sta
nisława biskupa. W latach osiemdziesią
tych XX w. w Jarczowie wybudowano 
kościół murowany, a kościółek drewnia
ny został zamknięty. W 2005 r. rozpo
częły się w nim prace konserwatorskie, 
finansowane i nadzorowane przez Woje
wódzki Oddział Służby Ochrony Zabyt
ków w Lublinie, delegaturę w Zamościu. 
Prace te zostały zakończone i obecnie ko
ściółek prezentuje się okazale - pełnić bę
dzie funkcję muzealną. Ocena wykona
nych prac znalazła odzwierciedlenie 
w nagrodzie Generalnego Konserwatora 
Zabytków w konkursie „Zabytek Zadba
ny” za 2006 r. W maju br. odbyły się uro
czystości sześćdziesiątej rocznicy parafii 
św. Stanisława biskupa i otwarcie galerii 
autorskiej linorytów Romana Muchy 
„Drewniane cerkwie Zamojszczyzny”.

Roman Mucha

Spotkanie z książką
ARCHITEKTURA GOTYCKA NA MAZOWSZU

\ A/ubiegłym roku, nakładem warszawskiego Wydawnictwa DiG, ukaza- 
V V ta się napisana przez pracownika naukowego Politechniki Warszaw
skiej, historyka architektury, Roberta M. Kunkla, książka Architektura go
tycka na Mazowszu.

\Ne wstępie do publikacji autor przedstawi! dzieje Mazow
sza w średniowieczu, dokonał również uściślenia terminolo
gicznego pojęć, którymi posłużył się w książce. Następne roz
działy zawierają omówienie około 300 murowanych obiektów 
architektonicznych „o formalnych cechach gotyku”, które bu
dowane byty w obrębie historycznego Mazowsza od lat trzy
dziestych XIII w. Przede wszystkim są to budowle sakralne: 
kolegiaty, świątynie konwentualne kanoników regularnych, 
kościoły parafialne i szpitalne, a także kaplice kolatorskie. Po- 
znajemy też obiekty architektury świeckiej: kamienice, obwa
rowania, budynki użyteczności publicznej, siedziby książęce, 

biskupie i możnowtadcze. Osobno omówione zostały detale architekto
niczne ceglane, fryzy, portale, otwory okienne, skarpy i szczyty, sklepie
nia, posadzki i pokrycie dachów oraz detale architektoniczne kamieniar

skie: portale, zworniki, tablice fundacyjne.
Druga część książki - to starannie opracowany katalog go

tyckich budowli sakralnych na Mazowszu, ukazanych w alfabe
tycznym porządku miejscowości, na terenie których się znajdu
ją. Oprócz planów i zdjęć budowli, przedstawiona została krót
ka ich historia, a także wymienione pozycje, w których dana bu
dowla była wzmiankowana. Na końcu publikacji zamieszczony 
został indeks osób w niej występujących, z podziałem na po
stacie historyczne, budowniczych i badaczy.

Książkę można nabyć w większych księgarniach oraz bez
pośrednio u wydawcy (Wydawnictwo DiG, 01-524 Warszawa, 
al. Wojska Polskiego 4, tel./fax 0-22 839-08-38, www.dig.pl).
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„Andersówka"

R
ok 2007 został ogłoszony przez 
Senat RP rokiem gen. Władysława 
Andersa, jednej z najwybitniej
szych postaci w historii Polski. Po wielu 

innych, znanych i zasłużonych dla na
szych dziejów osobach pozostały różne
go typu miejsca, które są świadectwem 
ich działalności. Niestety, po gen. Wła
dysławie Andersie w Polsce tych miejsc 
jest niewiele. Do tych nielicznych należy 
szczególny obiekt, tu bowiem zaczęła się 
długa droga przyszłego dowódcy 2. Kor
pusu Polskiego - legendarnego i zwycię
skiego wodza spod Monte Cassino. Tym 
wyjątkowym miejscem jest jego rodzinny 
dom - „Andersówka”, bo tak o nim mó
wią dziś mieszkańcy Krośniewic. Budy
nek, w którym 11 sierpnia 1892 r. uro
dził się gen. Władysław Anders - to dzie
więtnastowieczna siedziba administrato
ra dóbr należących w tym okresie do 
Konstantego Rembielińskiego, położona 
wówczas we wsi Błonie. Dziś to dzielni
ca Krośniewic, a budynek stoi w pobliżu 
trasy Al (po lewej stronie, jadąc w kie
runku Gdańska), w otoczeniu kilku dwu
piętrowych bloków.

Rodzice Władysława Andersa - Albert 
i Elżbieta z Tauchertów - przybyli do Kro
śniewic prawdopodobnie pod koniec lat 
osiemdziesiątych XIX w. W miejscowych 
księgach parafialnych istnieje jednak pe
wien ślad, który świadczy być może o za
interesowaniu Andersów tymi okolicami 
już 20 lat wcześniej. W 1863 r. miał tu 
przebywać niejaki Ludwik Anders, lekarz 
z Warszawy. Być może to on w jakiś spo
sób spowodował, że Albert Anders posta
rał się tu o posadę administratora dóbr. 
Pod zarządem Alberta majątek rozkwitał, 
a okoliczni ziemianie zjeżdżali do niego, 
by uczyć się nowoczesnego gospodarowa
nia i nowych sposobów uprawy ziemi. Pa
sją Alberta była hodowla koni, co bez wąt
pienia wpłynęło na późniejszą karierę i za
miłowania sportowe jego syna Władysła
wa, przyszłego kawalerzysty i zdobywcy 
Pucharu Narodów w Nicei. We wspo
mnieniach mieszkańców zachował się też 
obraz małego chłopaka, który udzielał lek
cji jazdy konnej córkom właściciela dóbr 
krośniewickich. Władysław Anders 
w Krośniewicach rozpoczął edukację. 
Uczęszczał tu do prywatnej szkoły pani 
Wiśniewskiej, podobnie jak i trzej jego 
bracia i siostra, którzy również urodzili się 
w „Andersówce”. Pobyt w Krośniewicach 
skończył się dla Władysława wraz z roz
wiązaniem przez Konstantego Rembieliń
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skiego umowy o pracę z jego ojcem. Praw
dopodobnie miało to miejsce w 1903 r., 
a powodem miał być zatarg związany 
z działalnością miejscowej Straży Ognio
wej, której prezesem od 1901 r., z nomi
nacji K. Rembielińskiego, był Albert An
ders. Rodzina Andersów przeniosła się na 
teren dzisiejszej Litwy. W Krośniewicach 
pozostała jednak bardzo cenna pamiątka - 
„Andersówka”, na której murach umiesz
czono w 1990 r. ufundowaną przez lokal
ne społeczeństwo, pamiątkową tablicę ku 
czci gen. Władysława Andersa.

„Andersówka” - parterowy obiekt 
z mieszkalnym poddaszem, kryty dachem 
naczółkowym, został zbudowany w dru
giej połowie XIX w. Ma cechy stylowe 
charakterystyczne dla neoklasycyzmu. 
Wyróżnia się tu portal prowadzący do 
sieni, dzielący symetrycznie elewację 
frontową, ujętą po bokach boniowanymi 
narożnikami. Otwór wejściowy, ze wspo-

3

RS
FCa^VUK. PMRWTA 
kO]NV POL5KO-SOWIECKI!] 
n7 WOINY 1939 45 
WÓDCA iWKDHIW 
PISKI! a »ŁAfcHODZIt 
u uionrr ’.rvfUNuowAj'.* 1.

mnianym portalem w formie gładkiego 
luku wspartego na płaskich, prostokąt
nych kolumnach, umieszczony jest w ry
zalicie, zwieńczonym trójkątnym tympa
nonem opartym na pilastrach. Po
wierzchnia muru, na luku między porta
lem a pilastrami ryzalitu, ozdobiona jest 
boniowaniem.

Siedziba administratora majątku usy
tuowana była niegdyś w otoczeniu zabu
dowań gospodarskich, a w pobliżu miały 
m.in. znajdować się olbrzymie stodoły. 
Dziś „Andersówka” stoi w otoczeniu blo
ków — spuściźnie po PGR i epoce PRL-u. 
W ciągu minionych dziesięcioleci budynek 
podzielony został pomiędzy lokatorów
i świetlicę osiedlową. Parę lat temu Agen
cja Nieruchomości Rolnych ostatecznie go 
sprzedała, po podzieleniu na kilka odręb
nych mieszkań, a świetlicę w 2006 r. prze
kazano Urzędowi Miejskiemu w Krośnie
wicach. W planach jest zagospodarowanie 
pomieszczenia na izbę pamięci gen. Wła
dysława Andersa.

Piotr A. Stasiak

' ' J KłtUNIA

1.2. „Andersówka” - widok od północnego 
wschodu (1) i otwór wejściowy z portalem (2)

3. Tablica na elewacji budynku, 
upamiętniająca miejsce urodzenia gen. 
Władysława Andersa

(zdjęcia: Piotr A. Stasiak)
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Spotkanie z książką

DWÓR POLSKI

W 2005 r. minęło 20 lat, od kiedy zapoczątko
wane zostały w Kieleckim Oddziale Stowa
rzyszenia Historyków Sztuki (z inicjatywy ówcze

snego prezesa oddziału Bogusława Paprockie
go) coroczne seminaria zatytułowane „Dwór 
polski - zjawisko historyczne i kulturowe". 
Pierwsze seminarium odbyło się w 1986 r„ ale 

przygotowania rozpo
częto rok wcześniej. 
W „kieleckich semina
riach dworskich" - jak 
żartobliwie nazywano 
spotkania w Pałacyku 
Zielińskiego w Kielcach 
- brali udział znani 
uczeni i sympatycy pro
blematyki dworskiej, 
m.in. Tadeusz Chrza
nowski, Jacek Woźnia
kowski, Janusz Bogda
nowski, Elżbieta Ko- 

wecka, Maria Dębińska, Juliusz Karski, Maciej 
Rydel. Niektórzy z nich pamiętali jeszcze ostat
nie lata aktywności polskiego ziemiaństwa, inni 
zafascynowani zostali tą tematyką w rodzinie. 
Spotkania w tak znamienitym gronie nobilitowa
ły omawiane problemy, podnosiły je do rangi 
ważnych wydarzeń naukowych (zob. Maciej Ry
del, Dwór polski - zjawisko historyczne i kulturo
we, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1,2006, s. 38).

Referaty wygłaszane na każdym seminarium 
byty publikowane w wydawnictwach Stowarzy
szenia Historyków Sztuki. W 2006 r. ukazała się 
książeczka zawierająca wystąpienia z jubileuszo
wej sesji. Wzięli w niej udział znakomici znawcy 
tematu, m.in.: Leszek Kajzer (który zadedykował 
swoje przemówienie pamięci nieżyjącego wybit
nego historyka sztuki, uczestnika poprzednich 
seminariów - Tadeusza S. Jaroszewskiego), Jan 
Samek, Antoni Romuald Chodyński, Elżbieta Je
żewska, Jolanta B. Kucharska, Anna Gomóta, 
Tadeusz Epsztein, Urszula Oettingen, Juliusz 
Karski, Bogumiła Szurowa, Aldona Cholewianka- 
-Kruszyńska, Marią Brykowska, Maciej Rydel, Te
resa Fabijańska-Żurawska. W referatach poru
szono wiele zagadnień. Wymieńmy choć niektó
re: analiza pojęcia „dwór" w staropolskich wy
dawnictwach encyklopedycznych, funkcja tkanin 
artystycznych we wnętrzach dworskich, rola 
dworu w kształtowaniu kultury ludowej, oficjaliści 
i służba w dworze polskim XIX i XX w., dwory pro
wincjonalne, tradycja i moda w rezydencjonal- 
nych ogrodach, muzyka i teatr w rezydencjach 
dworskich, dworskie pojazdy konne czy dworska 
sztuka sepulkralna. Jak czytamy w tekście Lesz
ka Kajzera, zawartość tego i wcześniej wydanych 
zbiorów referatów jest „zwierciadłem odbijającym 
obraz grupy pasjonatów i uczonych zarazem [...], 
którzy obserwują dwory „pod takimi kątami, jakie 
sami uważają za najkorzystniejsze". Wszystkie 
wystąpienia stanowią cenny materiał poznawczy, 
a ich publikacja przyczynia się do ratowania pol
skiej tożsamości kulturowej.

Książka ilustrowana jest rysunkami, pla
nami i czarno-białymi zdjęciami. Nabyć ją 
można w Kieleckim Oddziale Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki (28-300 Jędrzejów, pl. Ko
ściuszki 7/8, tel. 0-41 386-24-45) lub w biurze 
Zarządu Głównego SHS (00-272 Warszawa, 
Rynek Starego Miasta 27, tel. 0-22 635-87-01, 
www.shs.pl).
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Kolekcja ceramiki 
ćmielowskiej

D
o Muzeum Narodowego 
w Kielcach w listopadzie 
2006 r. trafiła kolekcja cera
miki ćmielowskiej Grażyny i Wiesła

wa Stachurskich, licząca 574 obiekty. 
Po ich opracowaniu - określeniu cza
su powstania, materiału i techniki 
wykonania, zmierzeniu, wycenie, 
sfotografowaniu, zinwentaryzowaniu 
w księdze inwentarzowej muzealiów 
i w muzealnym systemie ewidencyj
nym MONA, odbywa się obecnie 
w kieleckim muzeum jej pierwsza 
prezentacja (do 15 sierpnia 2007 r.).

Zadanie kieleckich muzealników 
było o tyle łatwe, że obiekty pochodzą 
z jednej wytwórni, tej najstarszej na zie
miach polskich, działającej nieprzerwa
nie od ponad 200 lat. Zbieraniu wyro
bów tej wytwórni profesor Politechniki 
w Białymstoku i Warszawie Wiesław 
Stachurski - wybitny specjalista od 
konstrukcji betonowych i żelbetowych 
- poświęcił niemal 60 lat swego życia. 
Urodził się we Włostowie w pow. opa
towskim 26 czerwca 1926 r. Jego oj

ciec pracował w cukrowni we Włosto
wie, a potem przeniósł się do najstar
szej na terenie Polski cukrowni w Czę- 
stocicach - dziś w granicach Ostrowca 
Świętokrzyskiego, a stąd już tylko kil
kanaście kilometrów do Ćmielowa, 
gdzie matka profesora zamówiła swoje 
wyprawowe serwisy i tam w latach 
trzydziestych XX w. uzupełniała je naj
modniejszymi wówczas wzorami. Z za
staw rodzinnych zachowały się m.in. 
serwisy „Belweder” i „Kula”. Profesor 
Stachurski utrzymywał z Ćmielowem 
stałe kontakty, m.in. z dawnymi pra
cownikami, którzy przekazali mu wiele 
cennych informacji na temat działalno
ści wytwórni w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego i w czasach wojny. 
Bardzo wcześnie też poświęcił się pasji 
kolekcjonerskiej, a ceramika ćmielow- 
ska stanowiła w niej najważniejszy, ulu
biony temat. Penetrował rynek anty
kwaryczny, objeżdżał targi staroci, jakie 
odbywały się w różnych miastach pol
skich, wymieniał się z innymi kolekcjo
nerami. Prowadził przy tym bardzo



profesjonalną analizę stylistyczną pozy
skiwanych obiektów, badał wnikliwie 
występujące na nich sygnatury i sporzą
dzi! pełną dokumentację swoich prze
myśleń.

Wśród obiektów przekazanej do 
Muzeum Narodowego w Kielcach ko
lekcji najstarsze - to kilkanaście na
czyń fajansowych z dekoracją druko
waną na wzór angielski: półmiski, ko
szyczki o ażurowych kołnierzach ple
cionych z pałączków, talerze i dzba
nuszki z czarnymi scenami pejzażowo- 
-rodzajowymi. Z pierwszego okresu 
wyrobu porcelany z czasów Gabriela 
Weissa, może jeszcze z lat czterdzie
stych, pochodzi czajnik o szkliwie po
krywającym niedoskonały jeszcze 
technicznie czerep, a także nieco póź
niejsze pojedyncze przykłady naczyń: 
puszka, wazon, sosjerka, dzbanek 
o fantazyjnie plecionym uchu, talerze, 
głównie z dekoracją kwiatową.

Duży, liczący ponad 90 obiektów 
serwis z czasów Kazimierza Cybul
skiego, zdobiony różowymi i czarny
mi paskami oraz monogramem „BD”, 
kompletował kolekcjoner przez kilka
dziesiąt lat. Zgromadził bogaty ze
staw, który oprócz podstawowych ta
lerzy, kilku typów półmisków, filiża
nek ze spodkami do kawy, herbaty 
i czekolady, zawiera także imbryk, 
maselniczkę, miseczki-muszelki do lo
dów. Warto dodać, że serwis ten uzu
pełniła znajdująca się już wcześniej 
w kieleckim muzeum waza. Ponadto 
z tego okresu i z czasów tzw. II Druc- 
kich Lubeckich (po 1887 r.) pochodzi 
piękny zestaw sosjerek i salaterek 
dwu- i trójdzielnych, zwanych kabare
tami, o bogatej, ręcznie malowanej 
dekoracji kwiatowej.

Wyjątkowy zestaw pozyskanej ko
lekcji stanowią naczynia z lat 1900- 
-1914, kiedy to po sprowadzeniu 
z Francji fachowców i najmodniejszych 
kalek zmieniła się znacznie stylistyka 
wyrobów ćmielowskich. Na wystawie 
zorganizowanej w pałacyku Hutten- 
-Czapskich w Krakowie w 1905 r. wy
twórnia zaprezentowała piękny zestaw 
naczyń w stylu secesji. Ich powierzch
nię o fantazyjnych, asymetrycznych, 
wirujących formach pokrywała deli
katna, reliefowa dekoracja, wzbogaco
na eleganckimi kalkami ze zróżnicowa
nymi, floralnymi wzorami, które czę

sto ręcznie podmalowywano. Ogrom
nym powodzeniem cieszyły się kom
plety inspirowane w formie i nazwach 
sztuką góralską, m.in. słynny „Gie
wont”. Oryginalną formę ośmiobocz- 
ną uzyskał serwis z dzbankiem i z czte- 
robocznymi filiżankami i spodkami, 
zdobiony pejzażami i kwiatami brat
ków. Różnorodna tematyka została 
przedstawiona na licznych talerzach 
z tego okresu: krajobrazy wzorowane 
na pracach polskich pejzażystów szko
ły krakowskiej, sceny z bitew napole
ońskich, a także kapelusze - jakie nosi
ły ówczesne eleganckie damy.

W okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego powstały zdobione go
dłami państwowymi serwisy wykona
ne na zamówienia polskiego rządu: 
serwis „Prezydencki” i „Konsularny” 
oraz trzeci, nieco skromniejszy, prze
znaczony dla urzędów państwowych. 
Bogatą dekoracją z reliefowym zlo
tem i ręczną kwiatową malaturą od
znacza się serwis do herbaty „Belwe
der”, delikatnością różowej masy 
porcelanowej urzeka serwis „Kula”, 
a estetykę art deco oddaje najlepiej 
projektowany przez Zofię Stryjeńską 
cykl „Tańce polskie”, który na talerze 
przeniósł Józef Kwiecień. W kolekcji 
znajduje się także duży zestaw - tak
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4. Patera trójdzielna (kabaret) z dekoracją 
owocowo-kwiatową, 1887-1900
5. Dzbanek z serwisu z pejzażykami 
wodnymi, 1887-1900
6. Talerzyk ze sceną „Napoleon pod Jeną”, 
wg H. Vemeta, 1900-1914

(obiekty w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Kielcach;

zdjęcia: Paweł Suchanek) 

popularnych w tym okresie i w czasie 
drugiej wojny światowej - figurek, 
projektowanych przez Tadeusza Sza- 
frana, Bogumiła Marcinka, Józefa 
Szewczyka, Franciszka Kalfasa i Hali
nę Burtanówną.

Po drugiej wojnie światowej kon
tynuowane były wspaniałe tradycje 
w dziedzinie plastyki figuralnej. 
W Ćmielowie, a także w innych wy
twórniach (Chodzież, Tułowice) re
alizowano projekty artystów z Insty
tutu Wzornictwa Przemysłowego 
w Warszawie, takich jak: Lubomir 
Tomaszewski, Mieczysław Narusze
wicz, Henryk Jędrasiak, Hanna 
Orthwein. Stworzone przez nich fi
gurki - to oryginalny, często nieco 
karykaturalny świat ludzi i wspaniały 
„zwierzyniec”, złożony ze zwierząt 
z różnych rejonów świata, współcze
snych i prehistorycznych.

Dzięki pozyskaniu kolekcji Pań
stwa Stachurskich zbiory ceramiki 
ćmielowskiej kieleckiego muzeum 
stały się najbogatsze w Polsce i liczą 
już ponad 1200 obiektów. Około 
2010 r. przewiduje się przygotowa
nie katalogu tej kolekcji i zorganizo
wanie wielkiej wystawy.

Anna Kwaśnik-Gliwińska
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Bronisław Kryński
twórca ćmielowskiej różowej porcelany

G
dy mówimy o osobach związanych 
z ceramiką, na ogół mamy na myśli 
jej autorów, a więc - w wypadku ce
ramiki fabrycznej - projektantów form 

i wykonawców dekoracji. Sprawy technicz
ne i technologiczne wydają się kwestią dru
gorzędną. W niektórych jednak sytuacjach 
kwestie technologiczne mają znaczenie 
równie istotne, jak stylistyczne i artystycz
ne. Tak jest choćby w wypadku ćmielow
skiej różowej porcelany, której powstanie 
zawdzięczamy nie projektantom i dekorato
rom, lecz - niemal dziś zapomnianemu - 
Bronisławowi Kryńskiemu, odpowiadające
mu w fabryce za sprawy techniczne. Wspo
minają o nim opracowania, do których za
pewne wiele osób interesujących się cera
miką nie miało okazji dotrzeć: Słownik 
Techników Polskich (w z. 4/5 z 1994 r. za
mieszczony jest biogram Kryńskiego autor
stwa Zbigniewa Stadnickiego) oraz opraco
wanie Jerzego Moniewskiego Dokumenty 
wytwórni porcelany „Świt” w Ćmielowie 
(Radom 1996). 

i Chodzieży, należących do Spółki Akcyjnej 
fabryk porcelany. Funkcję tę pełnił do 
1 maja 1936 r. W tym czasie, jak podają 
biografowie, przeprowadzał prace badaw
cze dotyczące konstrukcji pieców, a także 
wykorzystania krajowych i zagranicznych 
glin do osłon ceramicznych, a kaolinów do 
produkcji porcelany. Zwieńczeniem tych 
badań był patent nr 23106 na „Sposób wy
robu tygli do porcelany”, który otrzymał 
w 1936 r. Kryński był również autorem re
ceptur mas porcelanowych do produkcji 
porcelany białej (wykorzystywanej dla faso
nu „Empire”) oraz barwnej - różowej i nie
bieskawej, a także receptur na szkliwo kolo
ru kości słoniowej („Elfenbein”) i kobalt 
podszkliwny. W latach 1930-1936 nadzo
rował również przyzakładową szkołę mala- 
rzy-zdobników oraz szkolił ćmielowskich 
modelarzy.

Porcelana różowa chyba wszystkim ko
jarzy się z Ćmielowem. Cienka i przejrzysta 
masa ma kolor jasnego, delikatnego, bardzo 
charakterystycznego różu, który - o czym

Według ćmielowskich prospektów re
klamowych z porcelany różowej produko
wane były garnitury do owoców oraz mo
dernistyczne serwisy do kawy czarnej i bia
łej w fasonach „Kula” oraz „Płaski”. O ile 
różowe serwisy w fasonie „Kula” są obecnie 
stosunkowo rzadko spotykane, o tyle te 
w fasonie „Płaski” znajdują się w licznych 
kolekcjach prywatnych i muzealnych. Moż
na je także spotkać w handlu antykwarycz
nym. Porcelanie różowej najczęściej towa
rzyszą srebrne w kolorze, platynowe uszka, 
uchwyty pokrywek i dzióbki dzbanków lub 
pasy akcentujące krawędzie naczyń. Rza
dziej występują złocenia, spotykane przede 
wszystkim w fasonie „Kula”, a także 
w kompletach do owoców. Ceny „różo
wych garniturów”, jak się łatwo domyślić, 
są wyższe od cen wyrobów z „normalnej” 
białej porcelany. Także przed wojną porce
lana różowa była droższa od białej.

Bronisław Kryński odszedł z fabryki 
„Ćmielów” w połowie 1936 r. do utworzo
nej właśnie na drugim końcu miasteczka wy-

Bronisław Kryński, przyszły kierownik 
Fabryki Porcelany i Wyrobów Ceramicz
nych w Ćmielowie, urodził się w 1887 r. 
Uczył się w Kijowie, a w latach 1911-1916 
studiował na Wydziale Chemii Kijowskiego 
Instytutu Politechnicznego, gdzie otrzymał 
dyplom inżyniera chemika. Po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej przyjechał do 
Warszawy i postanowił uzupełnić studia na 
Politechnice. Tu w 1928 r. uzyskał polski 
dyplom. Podczas studiów, w 1926 r. po raz 
pierwszy zetknął się z fabryką w Ćmielo
wie, gdyż odbył w tej fabryce praktykę wa
kacyjną, a wkrótce został w niej zatrudnio
ny. Był to okres zastępowania niemieckich 
fachowców polskimi specjalistami, a Broni
sław Kryński, jak mało kto, nadawał się do 
objęcia kluczowego stanowiska w wytwór
ni. W latach 1928-1932 pełnił więc funkcję 
kierownika technicznego fabryki w Ćmielo
wie, a w 1932 r. został kierownikiem tech
nicznym całej firmy, czyli obu - Ćmielowa 

dobrze wiedzą fotografowie - trudno jest 
sfotografować, gdyż na wielu zdjęciach 
okazuje się zbyt blady. Pierwszą różową 
porcelanę wyprodukowano w Ćmielowie 
najprawdopodobniej w 1933 r., bowiem 
„masa różowa” właśnie w tym roku pojawi
ła się po raz pierwszy w notatkach Bronisła
wa Kryńskiego. Z początku 1934 r. pocho
dzi natomiast duża, okrągła, różowa bom
bonierka ozdobiona dekoracją roślinno- 
-geometryczną w kolorach pomarańczo
wym, szarym, czarnym i złotym, ze złotą 
dedykacją wewnątrz pokrywki: ,,Najser
deczniejsze życzenia / «Wesolych Swiąt» / 
Kraków, 1. PV. 1934 r. / Fburtan”. W trady
cji rodzinnej właścicieli bombonierki za
chowało się przekonanie o wyjątkowości 
tego przedmiotu (przed laty należał on do 
osoby blisko z fabryką w Ćmielowie i z sa
mym Stanisławem Burtanem związanej), 
może więc rzeczywiście to jeden z najwcze
śniejszych przykładów różowej porcelany? 

twórni porcelany „Świt”. Był w niej wspólni
kiem i sprawował ogólne kierownictwo 
techniczne. Oprócz niego akt założycielski 
nowej spółki podpisało dziewięć osób, 
w większości dawnych pracowników „Ćmie
lowa”. Byli wśród nich Bronisław Wysocki, 
który miał kierować modelarnią, oraz Bogu
mił Marcinek, który został kierownikiem 
malarni, a „w wolnych chwilach” miał opra
cowywać nowe modele. W lutym 1937 r. 
„Świt” rozpoczął produkcję porcelany. Ża
den z trzech wymienionych udziałowców 
„Świtu” nie przeżył wojny. Bronisław Kryń
ski został aresztowany przez Niemców na 
początku 1942 r. i osadzony w Oświęcimiu. 
Zmarł 10 lutego 1945 r. w Buchenwaldzie.

Podobno po wojnie próbowano w Ćmie
lowie odtworzyć skład opracowanej przez 
Bronisława Kryńskiego masy dla porcelany 
różowej. Próby te nie przyniosły jednak ocze
kiwanych rezultatów.

Bożena Kostuch
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Z kryminalnej kroniki

Skrytobójstwo za zdradę

W ogarniającej Europę Wojnie Trzydzie
stoletniej (1618-1648) nie zabrakło wy
bitnych wodzów (m.in. Peter Ernst Mansfeld, 

Johann hrabia Tilly, Charles Bucquoi, Am- 
brogio Spinola), lecz najsławniejszym oka
zał się Albrecht Wallenstein (właściwie 
Waldstein, 1583-1634), którego niebotyczne 
ambicje i zamierzenia, niemal u progu ich 
realizacji, doprowadziły do zguby.

Ten znakomity kondotier, niemający so
bie równych w szybkim werbowaniu wieloty
sięcznych zastępów, wywodził się ze starej 
szlachty czeskiej. Początkowo protestant, ry
chło pod wpływem jezuitów przyjął katoli
cyzm. Wykształcony (studia 
w Bolonii i Padwie), zwiedził ca
łą zachodnią Europę, interesu
jąc się matematyką i astrologią. 
Jego prawdziwym powołaniem 
stały się wszakże sztuka wojen
na i służba wojskowa. Tę ostat
nią rozpoczął w oddziałach ce
sarza Rudolfa Habsburga, odz
naczywszy się w walkach z Tur
kami (1604) i z Wenecją (1617). 
Wkrótce, mianowany pułkowni
kiem, otrzymał tytuł hrabiego. 
Majętny (należał do najbogat
szej czeskiej szlachty), pomno
żył jeszcze swoje dobra, zaku
pując - po stłumieniu powstania 
w Czechach - od cesarza Fer
dynanda II sześćdziesiąt skonfi
skowanych protestantom mająt
ków, za sumę przeszło siedmiu 
milionów guldenów (cały mają
tek Wallensteina szacowano po
dobno na 30 milionów gulde
nowi). W nagrodę za wierność 
został obdarowany tytułem księcia Friedlan- 
du (1624). Prestiż Wallensteina wzrósł jesz
cze po zawarciu małżeństwa z Izabelą, cór
ką Karola von Harrach i ulubienicą cesarza.

Habsburg powierzył mu zorganizowa
nie armii, zdolnej do walk w Niemczech. Od 
1625 r. Wallenstein rozpoczął werbunek, 
przyjmując żołnierzy bez względu na po
chodzenie, narodowość, a nawet religię. 
W latach 1626-1628 zdołał zgromadzić 
w ten sposób ponad 100 tys. ludzi. W woj
sku utrzymywał żelazną dyscyplinę, ale też 
patrzył przez palce na rabunki, traktowane 
jako system zaopatrzenia armii. Obdarzony 
najwyższymi tytułami wojskowymi i niezwy
kle rozległymi pełnomocnictwami, zyskał 
ogromną popularność, wzrastającą z kolej
nymi świetnymi zwycięstwami nad obozem 
protestanckim. Jego apetyty jednak wciąż 
rosły, pomimo nadanych w 1628 r. nowych 
dóbr i tytułów (księstwa żagańskie i me- 
klemburskie). Niepowodzenie w oblężeniu 
Stralsundu dało pretekst przeciwnikom 
Wallensteina, sarkającym otwarcie na jego 
rosnącą potęgę i wpływy. W efekcie cesarz 
zdymisjonował go na sejmie w Ratyzbonie 
w 1630 r. Rozgoryczony wódz usunął się do 
jednej ze swych rezydencji. Doznane upo
korzenie skłoniło go nawet do zaoferowania 
swoich usług Gustawowi II Adolfowi, który 
właśnie wkroczył do Niemiec. W obliczu 

prowadzonych z nim pertraktacji książę 
Friedlandu odmówił udania się na dwór ce
sarski i zachowywał się wyniośle, zgodził 
się jednak uformować nową armię. Od 
grudnia 1631 r. do kwietnia roku następne
go zebrał 50 tys. żołnierzy, lecz bitwa pod 
Lutzen (1632) nie przyniosła zwycięstwa ni
komu: król szwedzki zginął, a Wallenstein 
wycofał się do Lipska, a stamtąd do Czech.

Na dworze cesarskim wciąż miano 
nadzieję, że rozprawi się z przeciwnikami 
na Śląsku, wódz jednak zwlekał. Poprze
stając na nieistotnych zdobyczach, spra
wiał wrażenie pogrążonego bez reszty 

w nierealnych marzeniach, głuchy na 
prośby, polecenia i sygnały z Wiednia. 
Swoją przyszłość łączył teraz z obozem 
antyhabsburskim, nawiązując rozmowy 
ze Szwedami, Saksonią elektorską, a na
wet Francją. Jak utrzymuje Ludwik Bazy- 
low, „strasznie powikłany jest ten ostatni 
rok jego życia, nie wszystko występuje ja
sno, w żadnym wypadku nie można 
wszystkiego zrozumieć" (L. Bazylow, Hi
storia powszechna 1492-1648, wyd. III, 
Warszawa 2001, s. 483). W końcu Ferdy
nand II stracił cierpliwość i na początku 
1634 r. odebrał mu dowództwo, a na 
dworze coraz głośniej zaczęto przebąki
wać o zdradzie.

Upadek księcia Friedlandu nastąpił 
szybko. Energicznie działali w tym kierun
ku m.in. cesarski generał Gallas oraz Ot
tavio Piccolomini, najbardziej zorientowa
ny w tajnych matactwach Wallensteina. 
Patentem z 18 lutego 1634 r. cesarz zwol
nił wszystkich od jakichkolwiek zobowią
zań wobec dotychczasowego - rozwi
chrzonego dowódcy, który z nielicznym 
oddziałem postanowił przedrzeć się do 
Saksonii, drogą na Eger (Cheb) w za
chodnich Czechach. 24 lutego przybył do 
Egeru w otoczeniu 200 dragonów pod 
wodzą Irlandczyka, Waltera Butlera, oraz 
swego włoskiego astrologa Seni. Tutaj, 

w nocy z 25 na 26 lutego, został zamordo
wany, niemal we własnym łożu. Wraz 
z Wallensteinem zginęło wtedy trzech naj
wierniejszych mu oficerów.

Inicjatorem zabójstwa byt właśnie ów 
Butler, przekupiony wcześniej przez Galla- 
sa; innymi spiskowcami okazali się: Johann 
Gordon - szkocki komendant Egeru (który 
wydał zgodę na zabójstwo), Walter Leslie - 
tamtejszy dowódca wojsk, oraz kapitan 
Walter Deveroux, który dokonał bezpośred
niego mordu, przebijając ofiarę halabardą.

Mroczna historia Wallensteina już 
w 1634 r. została przybliżona polskiemu 

czytelnikowi dwiema drukowa
nymi relacjami. Najobszerniej
szą (Krótka ale prawdziwa Re- 
latia [...]) wydała w Warszawie 
wdowa po Janie Rossowskim, 
a wkrótce ukazało się pirackie 
wydanie tego samego tekstu, 
pod zmienionym nieco tytułem 
Krótkie, ale prawdziwe Opisa
nie [...]. Obie są ubarwione 
zmyślonymi opowieściami 
o takich zamiarach kondotiera, 
jak: zajęcie i spalenie Wiednia, 
zamordowanie cesarza wraz 
z rodziną, planowana korona
cja na króla Czech.

Temat ów podjęli w swo
ich sztukach Friedrich Schil
ler (trylogia dramatyczna: 
Obóz Wallensteina, Dwaj Pi- 
kolomini, Śmierć Wallenste
ina, 1800) oraz Beniamin 
Constant (Wallenstein, 1809). 
W malarstwie za najsłynniej
szy obraz Karla von Pilo- 

ty'ego uznano dzieło „Seni nad ciałem 
Wallensteina” (1855). Reprodukowany tu 
miedzioryt, zamieszczony w jednym z to
mów drukowanego w Lejdzie w 1703 r. 
dzieła Le Grand Theatre Historique ou No- 
uvelle Historique Universelle, przedstawia 
tragiczną scenę zabójstwa, rozgrywają
cego się w sypialnym pokoju w kwaterze 
wodza. Przez otwarte na oścież drzwi 
brutalnie wkraczają spiskowcy. Wyrwany 
ze snu Wallenstein w bieliźnie dopada 
otwartego okna, zamierzając bądź zeń 
wyskoczyć, bądź wzywać pomocy. Za 
późno - stojący tuż za nim Deveroux za 
chwilę zada śmiertelny cios halabardą. 
Sztych, wykorzystujący światło sztuczne 
(pochodnia i świeca), z połowicznym 
skutkiem pretenduje do miana nokturnu, 
ale jest interesujący jeszcze z innego po
wodu. Otóż ukazuje także ówczesne wnę
trze mieszkalne (łoże z kotarami, stół 
z palącą się świecą, przeszklone gomół
kami okno), ożywione kilkoma akcentami 
życia codziennego, takimi jak złożone 
w kącie ubranie lokatora, jego kapelusz 
na ławie, oraz buty i szpada zawieszone 
na ścianie. Autor opisanego miedziorytu, 
najprawdopodobniej holenderski grafik, 
pozostaje nieznany.

Hanna Widacka

„Śmierć Wallensteina”, miedzioryt, wyd. Lejda 1703

(zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

„Zielnik" Stanisława Wyspiańskiego

W
 ramach obchodów Ro
ku Stanisława Wyspiań
skiego w Muzeum Na

rodowym w Krakowie, w Kamie
nicy Szołayskich czynna jest wy
stawa „Zielnik Wyspiańskiego”. 
Główny cel ekspozycji - to zesta
wienie rysunków Stanisława Wy
spiańskiego stworzonych do tzw. 
„Zielnika” z fotografiami współ
czesnymi tych roślin wykonanymi 
w plenerze. Interesującym tłem 
dla prezentowanego na wystawie 
szkicownika artysty są niewątpli
wie arkusze autentycznych zielni
ków botanicznych (wypożyczone 
z Instytutu Botaniki UJ) oraz kar
ty roślin rysowane przez botani
ka. Zestawione ze szkicami roślin 
wykonanymi przez Wyspiańskie
go do winiet i okładek oraz pro

jektem pastelowym do polichromii 
franciszkańskiej tworzą interesują
cą dla widza całość oraz pozwalają 
na skontrastowanie dwóch różnych 
punktów widzenia na daną roślinę: 
spojrzenia botanika oraz spojrzenia 
artysty. Jako swoisty komentarz do 
wystawy służą fragmenty listów 
Wyspiańskiego m.in. do Lucjana 
Rydla, opisujące wędrówki artysty 
po okolicach Krakowa w celu zbie
rania i rysowania roślin. Prezento
wane są również narzędzia florysty 
- zbieracza kwiatów - i opis stoso
wanej przez niego metody.

Autorzy wystawy pragną uka
zać mniej znane oblicze twórczości 
Stanisława Wyspiańskiego z jednej 
strony, a z drugiej odpowiedzieć 
na interesujące pytanie natury 
przyrodniczej: w jaki sposób zmie-
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WOKÓŁ TRADYCJI

1.2. Rysunki Stanisława Wyspiańskiego 
do „Zielnika”

niła się flora Krakowa oraz jego 
okolic sto lat po tym, jak artysta 
wykonywał rysunki do swojego 
„Zielnika”. Nie mniej fascynująca 
dla odwiedzających wystawę jest 
refleksja, w jakim stopniu Wy
spiański opierał się na znanych 
sobie przykładach ze wzorników, 
w jakim na naturze, a w jakim 
stopniu stylizował rysowane przez 
siebie rośliny.

Artysta pragnął wydać swój 
„Zielnik” jako „studium ros'lin 
stylizowanych, a materiałów dla 
celów zdobnictwa dekoracyjne
go”, co jednak mu się nie udało. 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
z okazji Roku Stanisława Wy
spiańskiego podjęło się tego za
dania. Publikacja, która towarzy
szy wystawie, zawiera - obok in
teresujących tekstów autorstwa 
botaników oraz historyka sztuki - 
wybór trzydziestu reprodukcji 
najpiękniejszych kart „Zielnika” 
oraz odpowiadające im współcze
sne fotografie, a także spis kart 
z tego szkicownika. Książce towa
rzyszy płyta CD, na której znaj
dują się ilustracje wszystkich od
nalezionych do tej pory kart 
„Zielnika”.

□

Bogactwo tradycji i obrzędów

D
obiegła końca trzynasta edycja 
konkursu plastycznego dla 
dzieci i młodzieży, zorganizo
wanego w ramach prowadzonego od 

18 lat przez Krajowe Stowarzyszenie 
Pomocy Szkole programu „Rozwój 
i promocja uzdolnień dzieci i młodzie
ży”, na który składają się ponadto: Ga
la Laureatów, letni plener plastyczny 
oraz wystawy prac młodych plasty
ków. Hasłem przewodnim tegorocz
nego konkursu, ogłoszonego w roku 
szkolnym 2006/2007 i odbywającego 
się pod patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Kazimie
rza Michała Ujazdowskiego, było „Bo

wawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie 
za „Choinkę w domu”. Także w katego
rii dzieci starszych, 13-16 lat, dwa czoło
we miejsca zdobyli młodzi plastycy z Ry- 
dzyńskiego Ośrodka Kultury - pierwsze 
Wojciech Weiss (14 lat) za pracę „Smi- 
gus-dyngus”, drugie Małgorzata Jusko- 
wiak (14 lat) za „Darcie pierza”, trzecie 
przypadło w udziale Angelice Beceli (14 
lat) z Gimnazjum w Sierakowie za pracę 
„Kolędnicy”.

Tak znakomity wynik osiągnięty 
przez młodych twórców z Rydzyny jest 
w dużej mierze sukcesem ich opiekuna Je
rzego Koprasa, instruktora plastyki w Ry- 
dzyńskim Ośrodku Kultury, który wcze-

gactwo tradycji i obrzędów polskich”, 
a jego celem m.in. wzbogacenie wie
dzy na temat obrzędów i tradycji, 
wzbudzenie zainteresowania twórczo
ścią ludową, kształtowanie postaw pa
triotycznych oraz rozwijanie wyobraź
ni twórczej.

Na konkurs przysłano ponad czte
rysta prac z całej Polski. Zadanie do 
wykonania nie było jednak łatwe. Każ
dy z uczestników musiał nie tylko 
przedstawić w formie plastycznej wy
brany obrzęd lub tradycję polską zwią
zaną z regionem zamieszkania, ale tak
że wykonać krótki opis tego obrzędu 
lub tradycji oraz zaprojektować zwią
zaną z wybranym tematem kartkę 
pocztową.

W kategorii wiekowej 7-12 lat 
pierwsze miejsce zdobyła Sara Borowiec
ka (7 lat) z Rydzyńskiego Ośrodka Kul
tury za pracę zatytułowaną „Para młoda 
w dawnym stroju”, drugie -jej koleżan
ka Sandra Szorc (10 lat) za „Smigus-dyn- 
gus”, a trzecie - Joanna Lewandowska 
(7 lat) z Placówki Opiekuńczo-Wycho

1. „Śmigus-dyngus” - nagrodzona praca 
Wojciecha Weissa
2. Laureaci pierwszych miejsc w konkursie
- Wojciech Weiss i Sara Borowiecka oraz ich 
opiekun Jerzy Kopras z Rydzyńskiego 
Ośrodka Kultury

(zdjęcia: Łukasz Treter)

śniej przez kilka lat prowadził podobne 
zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

Nagrodzone i wyróżnione prace by
ły prezentowane na 22. Targach Książki 
Edukacyjnej „Edukacja XXI” w dniach 
15-18 marca 2007 r. w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie, a zwycięskich 
sześć prac (po trzy w każdej z kategorii 
wiekowych) i związane z nimi projekty 
pocztówek były na krótko ozdobą i tak 
bardzo pięknej, zabytkowej sali Domu 
Technika w Warszawie podczas Gali 
Laureatów, która odbyła się 16 marca 
2007 r.

Już wkrótce nagrodzeni plastycy 
pojadą na wakacje do miejscowości Bo
ro wno koło Bydgoszczy. Tam w miej
scowym ośrodku wypoczynkowym od
będą się zajęcia plenerowe, (wjp)
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Miasto szewców i sukienników
J

eśli człowiek jest związany ze swoim 
miejscem zamieszkania, pragnie po
znać jego historię, kulturę i tradycję. 
Zaangażowanie w poszukiwanie śla

dów przeszłości w swojej małej ojczyź
nie jest próbą podtrzymania więzi ze 
społecznością lokalną, więzi, która 
określa samego poszukującego i dlatego 
jest bardzo ważna. Nierzadko uciekamy 
od zobowiązań wobec ojczystej historii.

Świat dziedzictwa kulturowego, za
bytków materialnych i niematerialnych, 
rozbudza wyobraźnię, wystarczy chcieć 
go poznać. Dzieci ze Szkoły Podstawo
wej im. św. Wojciecha we Włodowicach 
postanowiły otworzyć stronice historii 
ziemi noworudzkiej. W ramach progra
mu „Ślady przeszłości - uczniowie adop
tują zabytki” postanowiły poszukać za
bytkowych obiektów w swoim regionie, 
poznać ich dzieje i zaopiekować się nimi.

Po lewej stronie Włodzicy, przy ul. 
Nadrzecznej w Nowej Rudzie stoją do- 

Dzieci rozpoczęły swoje działania 
od spotkania z panem Zbyszkiem Ki- 
liańskim, który w 2006 r. w ramach 
programu „Ślady przeszłości” wraz ze 
swoimi uczniami realizował projekt pt. 
„Nowa Ruda na dawnej i współczesnej 
fotografii”. Pan Zbyszek - miłośnik hi
storii miasteczka i kolekcjoner starych 
zdjęć, bardzo chętnie udostępnił swoje 
zbiory poszukiwaczom śladów. Wiele 
ciekawych fotografii i poniemieckich 
widokówek uczniowie odnaleźli rów
nież na łamach noworudzkich stron 
internetowych. Bardziej jednak inspi
rujące są bezpośrednie rozmowy z oso
bami, które z wielką pasją przekazują 
dzieciom swoją wiedzę o lokalnej hi
storii, tradycji i kulturze.

Najlepszym źródłem informacji, 
a zarazem największym wyzwaniem 
okazały się kroniki napisane na począt
ku XX w. przez Josepha Wittiga, nie
mieckiego kronikarza, poetę, filozofa, 

łeczność miała kultura czeska i nie
miecka. Taka wiedza pozwoliła mło
dzieży lepiej zrozumieć nie tylko histo
rię lokalną, ale również całej Polski. Co 
jest bardzo ważne, może skłonić do 
szacunku i otwartości wobec odmien
ności narodowych i kulturowych.

Nowa Ruda powstała za czasów pa
nowania na ziemi kłodzkiej czeskich 
królów. Najstarsza zachowana wzmian
ka pisana o miejscowości pochodzi 
z 1337 r. i znajduje się w dokumentach 
sprzedaży dóbr noworudzkich. Gdyby 
nie złoża rud metali w okolicznych gó
rach i położenie przy ważnym szlaku 
handlowym, być może Nowej Rudy 
nikt do dziś nie odnalazłby na mapie 
Polski. Dzięki szybkiemu rozwojowi 
w połowie XIV w. osada otrzymała pra
wa miejskie. Ze względu na niesprzyja
jące warunki geograficzne i klimatycz
ne, noworudzcy osadnicy, pochodzący 
głównie z Niemiec, zajmowali się ho

my podcieniowe. Potocznie zwane „do
mami tkaczy”, pochodzące z XVII 
i XVIII w., zamieszkiwane były przez 
niemieckich sukienników i garbarzy. 
Dlaczego dzieci postanowiły odtworzyć 
włókienniczy rodowód Nowej Rudy? 
„Nić jest symbolem wyjścia z trudności, 
tak jak w przypadku pięknego mitu o Te- 
zeuszu, który dzięki niej wyszedł z labi
ryntu... W przypadku mojego miasta do 
nici można porównać wszystkie ścieżki 
życia ludzi w dziejach Nowej Rudy. 
Przed wiekami w domach na ulicy Za
ułek żyli Tkacze, ich zawodowa, rze
mieślnicza tradycja ciągnęła się długo 
i tworzyła historię tego miejsca, ale z bie
giem czasu ta nitka pokoleniowa została 
zerwana i zostały po sługach krosien tyl
ko zabytkowe domy...”. Ich ścieżki życia 
czy też nici życia - jak nazwał je Kamil 
Fecko, autor tego cytatu, uczeń z Nowej 
Rudy - przeplatają się z losem współcze
snych mieszkańców. Uczniowie z Wło
dowic, jako spadkobiercy sukienników, 
postanowili wrócić do swoich korzeni.

a przede wszystkim mieszkańca Nowej 
Rudy i lokalnego patriotę. „Uczniowie 
przebijali się, dosłownie, bo to nieła
twe, przez przetłumaczone części kroni
ki [...]” - relacjonuje koordynator pro
jektu Anna Grzybowska - „Tekst jest 
napisany trudnym językiem, naszpiko
wany różnego rodzaju historyjkami [...] 
jest mnóstwo faktów, nazwisk, rzeczy 
często niezrozumiałych dla dzieci”. 
Dzięki tej lekturze uczniowie mogli od
tworzyć historię noworudzkich sukien
ników, ale nie tylko. Uświadomili so
bie, jak duży wpływ na lokalną spo

dowlą owiec, co dało początek rozwojo
wi przemysłu tkackiego. W 1416 r. pa
nująca rodzina von Donyn nadała tka
czom statut cechu rzemieślniczego su
kienników. Dzięki Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej dzieci dotarły do tłumaczenia 
tego statutu. Archaiczny język doku
mentu nie zniechęcił ich do zapoznania 
się z jego treścią. Uczniowie mogli pra
cować na prawdziwym materiale histo
rycznym, a przede wszystkim poznać 
kodeks postępowania rzemieślników. 
„Kto chciałby zajmować się wytwarza
niem ubiorów i szat w Nowej Rudzie, ten
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1.2. Domy tkaczy w Nowej Rudzie na dawnej 
pocztówce (1) i obecnie (2)

3. Podcienia domów tkaczy

4.5. Pieczęć cechu sukienników z Nowej Rudy, 
1634 r. (4) oraz tiok pieczętny cechu postrzygaczy 
sukna, 1715 r. (5) (w zbiorach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu)

(zdjęcia: 1-3 - Centrum Edukacji Obywatelskiej,
4, 5-wg „Zabytki cechów śląskich", katalog zbiorów 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wroclaw 2002)

powinien je tkać z wełny [...] z niczego 
innego wytwarzać mu ich nie wolno. 
Sierść wołowa, wełna z garbowania, weł
na czesankowa, osowa, tego wszystkiego 
nikt nie powinien używać, kto jednak zo
stanie na tym przyłapany [...] ten powi
nien samodzielnie, na własnych plecach 
zanieść to do ognia i powinien sam to 
spalić i powinien też dać za karę panom 
20 groszy, miastu też 20 groszy, rzemio
śle też 20 groszy” (Statut cechu sukienni
ków w Nowej Rudzie, 1416, w: W kraju 
Pana Boga. Źródła i materiały do dzie
jów Ziemi Kłodzkiej od X do XX wieku, 
Wyd. „Maria”, Kłodzko 2003, s. 108). 
Statut dowodzi tego, że zwykłe tkactwo 
ewoluowało do bardziej zaawansowa
nych technologii wytwarzania.

Nową Rudę na wiele wieków zdo
minowało sukiennictwo. Do XIX w. 
na 4500 mieszkańców przypadało 500 
mistrzów sukienniczych. Rozwój prze
mysłu tkackiego zablokowały wojny 
napoleońskie, ale w połowie XIX w. 
nastąpił ponowny jego rozkwit. Po
wstały nowe zakłady włókiennicze 
w Nowej Rudzie, Drogosławiu, Ludwi- 
kowicach, Włodowicach, Scinawce 
Średniej oraz Radkowie. W 1931 r., 
z powodu kryzysu okresu międzywo
jennego, cech sukienniczy został roz
wiązany. Niestety, świadectwa świet
ności i zamożności rzemieślników włó
kienniczych nie przetrwały do naszych 
czasów. Jedynie „domy tkaczy” przy
pominają o ich dawnych mieszkańcach.

Obecnie przy ul. Nadrzecznej stoi 
pięć domów, każdy podcieniem zwró
cony w kierunku rzeki. Jeszcze w latach 
siedemdziesiątych XX w., po prawej 
stronie Włodzicy, przy ul. Łukowej sta
ło dziewięć obiektów, ale zostały roze

brane z wyjątkiem jednego. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej we Włodowicach, 
aby poznać szczegóły architektoniczne 
„domów tkaczy”, sięgnęły do licznych 
przewodników noworudzkich. Dowie
działy się z nich, że architektura domów 
stylem odpowiada tradycyjnemu bu
downictwu z XVII i XVIII w., chociaż 
wyróżniają się tym, że znajdują się 
w nich duże pomieszczenia gospodar
cze, w których prawdopodobnie produ
kowano sukno. Budynki charakteryzuje 
również dwu- lub trzytraktowy rozkład 
pomieszczeń. Domy zbudowane są z ka
mienia i tworzą ciąg uliczny podcienia
mi skierowany do rzeki. Sklepienia 
większości budynków mają formę krzy
żową, pozostałe - łukową. Arkady zo
stały wsparte na słupach, wykonanych 
z czerwonego piaskowca. Wejścia do 
budynków znajdują się w podcieniach, 
a sienie są na przestrzał i prowadzą do 
wyjścia na podwórze. Wszystkie domy, 
oprócz jednego, pokryte są spadzistymi 
dachami. Domy przebudowano i pod
wyższono w drugiej połowie XIX w., 
w wyniku czego zmieniły swój pierwot
ny kształt. W latach sześćdziesiątych XX w. 
z ciągu budynków wyburzono jedyny 
drewniany dom, dom nr 4.

Dzieci zwróciły uwagę na specyficzne 
elementy budynków, które świadczą 
o zmianach, jakim podlegały na przeło
mie wieków. Najbliżej kładki ul. Nad
rzecznej stoi dom nr 7. Na jego portalu 
widnieją data „1818” oraz numer „202”, 
który jest częścią starej numeracji, kiedy 
ulice nie miały jeszcze nazw. Jedynie na 
portalach dwóch z sześciu domów nie ma 
dat ich budowy. Datę powstania budynku 
nr 5 można odnaleźć na jego metalowych 
ozdobach secesyjnych, z pięknymi orna

mentami roślinnymi i kwiatowymi. Budy
nek nr 6 obok drzwi wejściowych miał 
drugie wejście, które prawdopodobnie 
prowadziło do pracowni tkackiej bądź 
sklepu, a obecnie jest zamurowane.

Domy, chociaż są zaniedbane, nadal 
stanowią atrakcję Nowej Rudy. Włodo- 
wiccy poszukiwacze śladów przeszłości 
zamierzają zrobić zdjęcia, które posłużą 
im jako materiał na wystawę. Oprócz 
pleneru fotograficznego dzieci chcą 
zorganizować plener malarski. Uzupeł
nieniem wystawy będą również napisa
ne przez nie na podstawie materiałów 
źródłowych opowiadania historyczne. 
Nastąpi uroczysta adopcja „domów 
tkaczy”, podczas której uczniowie za
prezentują społeczności lokalnej efekty 
pracy nad realizacją projektu. Być może 
dzięki ich zaangażowaniu „domy tka
czy” zyskają wielu sojuszników, którzy 
zadbają o ich przyszłość. „Domy tka
czy”- to ważna część historii lokalnej. 
Dopóki mieszkańcy ziemi noworudz
kiej o tym pamiętają, dopóty będą mo
gli być dumni z tego, kim są.

Magdalena Wojno

Program „Ślady przeszłości - uczniowie adoptują 
zabytki” organizowany jest przez Centrum Eduka
cji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym 
Centrum Kultury i Fundacją Bankową im. Leopol
da Kronenberga, Uczestnicy programu poszukują 
zabytkowych obiektów oraz miejsc, które stanowią 
część ich dziedzictwa kulturowego. Dokonują uro
czystej adopcji wybranego zabytku - publicznie 
podejmują się opieki nad nim, poznają jego histo
rię i prowadzą dokumentację. Program „Ślady 
przeszłości - uczniowie adoptują zabytki” jest re
alizowany w ramach programu operacyjnego Mi
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Pa
triotyzm Jutra”.
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Ulica Foksal

1. Samuel Wale, „Vauxhall Gardens”, 1779 r.

2.3. Ulica Foksal w Warszawie, widok obecny w kierunku 
Nowego Światu (2), tabliczka ulicy z krótką notką informacyjną (3)

4. Pałac Zamoyskich od strony ogrodu na skarpie

(zdjęcia: 2-4 - Jan Łoziński)

Dla większości warszawia
ków, nie wspominając już 
o turystach, tajemnicą pozosta- 

je pochodzenie nazwy jednej 
z piękniejszych stołecznych uli
czek - odchodzącej od Nowe
go Światu ul. Foksal. Dużym 
zaskoczeniem może być fakt, 
że jej nazwa wywodzi się z języ
ka angielskiego i wiąże się ze 
zjawiskiem anglomanii, które 
w osiemnastowiecznej Warsza
wie przybierało bardzo różne, 
niekiedy zadziwiające formy. 
Do grona zagorzałych wielbi
cieli wszystkiego, co angiel
skie, należał m.in. słynny war
szawski bankier Fryderyk Ca- 
brit (1745-1801), szczególnie 
zafascynowany angielskimi 
parkami rozrywki tzw. pleasure 
gardens. I choć jego postać 
dawno już odeszła w zapo
mnienie, właśnie nazwa Foksal 
pozostała trwałym śladem tych 
zainteresowań.

Cabrit pochodził z rodziny 
mieszczańskiej i przybył do sto
licy z Prus Wschodnich, krótko 
przed pierwszym rozbiorem Pol
ski. Od razu zaczął rozkręcać 
interesy, z czasem stając się 
jednym z najważniejszych ban
kierów warszawskich; udzielał 
kredytu samemu królowi. Za 
swoją działalność na rzecz po
prawy sytuacji gospodarczej 
w kraju, wraz z innymi bankiera
mi warszawskimi, został nobili
towany i mógł sygnować się 
herbem Lubicz. Od początku in
teresował się też nabywaniem 
dóbr ziemskich, które rozrzuco
ne byty po całym obszarze ów

czesnej Rzeczypospolitej. Jed
ną z takich posiadłości, w której 
skład wchodził pałac i rozległy 
ogród, nabył w 1766 r. od Marii 
Anny Bruhlowej. Za czasów Ma
rii Anny została przeprowadzo
na aleja łącząca pałac z ul. No
wy Świat - późniejsza ul. Fok
sal. Wcześniej właścicielami tej 
warszawskiej parceli była rodzi
na Czapskich.

Zaniedbaną i z lekka zdewa
stowaną rezydencję wraz z ogro
dem Cabrit zamienił na popular
ne miejsce zabaw publicznych, 
które nazwał Vauxhall, na cześć

miejsca rozrywki, cieszącego się 
od ponad 200 lat ogromną po
pularnością w Londynie. Z cza
sem angielska nazwa „Vauxhall” 
uległa spolszczeniu i tak powsta
ła nazwa „Foksal".

Angielski Vauxhall założony 
został około 1661 r. przez Samu

ela Morelanda i swoimi atrakcja
mi cieszył widzów aż do 25 lipca 
1859 r. W parku tym można było 
spacerować szerokimi alejami 
oraz słuchać muzyki, a wieczora
mi podziwiać fajerwerki lub ka
skadę wodną i zasiąść do kolacji 
w specjalnie do tego celu zbudo
wanych tzw. supper boxes. Vau
xhall Gardens było swoistą areną 
życia publicznego, szczególnie 
w epoce królów z dynastii Hano
werskiej. To tu przychodzono, 
aby pokazać się z nową metre-
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są, pochwalić nową fryzurą czy 
suknią, która następnego dnia 
byta już kopiowana przez cafy 
mniej lub bardziej elegancki Lon
dyn. Ponieważ ogród w Vauxhall 
byt miejscem bardzo pięknym 
i malowniczym, sta) się częstym 
tematem prac malarskich, np. 

Thomasa Rowlandsona, Samu
ela Wale czy Canaletta.

Nie wiadomo na pewno, 
czy Fryderyk Cabrit byt w Lon
dynie, czy miat możliwość po
dziwiania uroków Vauxhall 
i przy jakiej okazji. Wiele jednak 
wskazuje na to, że mógł ze

tknąć się z Vauxhall choćby 
w ramach wizyty służbowej 
związanej z długami i pożycz
kami, które zaciągali u angiel
skich bankierów rozrzutni pol
scy anglomani, tłumnie odwie
dzający Anglię w drugiej poło
wie XVIII w.

W warszawskim ogrodzie, 
urządzonym na wzór angiel
skiego, również nie brakowało 
rozrywek - działał tu stały cyrk 
Staniewskich, często odbywały 
się pokazy fajerwerków, 
a w 1789 r. Jean Blanchard wy
startował z tego miejsca balo
nem. Był to pierwszy tego typu 
lot nad Warszawą, który trwał 
49 minut, podczas którego od
ważny Francuz doleciał aż do 
Białołęki.

Wspaniałą passę Frydery
ka Cabrita przerwał dopiero 
wybuch wielkiego kryzysu ban
kowego w lutym 1793 r. Cabrit 
został zmuszony zamknąć 
swój bank. Po tym krachu ni
gdy już się nie podźwignąl 
i zmart w zapomnieniu.

Foksal od 1844 r. stał się 
własnością rodziny Prze- 
ździeckich, którzy rozparcelo
wali część ogrodu i pobudo
wali kilka pałaców. Obecnie 
ul. Foksal zamyka dawny pa
łac Zamoyskich, wybudowa
ny w 1878 r. według projektu 
Leandra Marconiego, a za 
pałacem rozciąga się na 
skarpie malowniczy ogród - 
jedyna pamiątka, która prze
trwała do dnia dzisiejszego 
po warszawskim parku roz
rywki, ukochanym dziecku 
warszawskiego bankiera - 
anglomana.

Magdalena Bialic

Spotkanie z książką
SPACEROWNIK WARSZAWSKI

\ A/ubiegłym roku dziennikarze „Gazety Stołecznej" (lokalnego dodatku do 
V V „Gazety Wyborczej") Dariusz Bartoszewicz, Jerzy S. Majewski i Tomasz 
Urzykowski organizowali spacery po Warszawie, które - jakże inne od wędró
wek stereotypowymi szlakami - cieszyły się dużą popularnością wśród 
mieszkańców stolicy. Trasy wytyczone z dala od reprezentacyjnych ulic, uka
zały mało znane oblicze miasta. Autorzy publikowali szlaki wy
cieczkowe po poszczególnych dzielnicach w specjalnych ze
szytach dodawanych w 2006 r. do „Gazety Stołecznej" (do
datki te zostały uznane za jedną z najlepszych publikacji var- 
savianistycznych, które ukazały się w latach 2005-2006). 
W końcu przyszedł czas na zwartą publikację - wydany 
w 2007 r. Spacerownik warszawski, w którym opracowane 
przez Dariusza Bartoszewicza, Jerzego S. Majewskiego i To
masza Urzykowskiego projekty zwiedzania miasta zostały 
szczegółowo opisane i zilustrowane.

W przewodniku zamieszczono dziesięć tras wyciecz
kowych: pp Południowym Śródmieściu, Mariensztacie 
i Powiślu, Żoliborzu, Woli, Ochocie, Mokotowie, Ursyno
wie, Saskiej Kępie, Grochówie i Konstancinie (choć poło
żony jest 20 km od centrum miasta, stanowi jedyny niemal 
całkowicie zachowany fragment mieszczańskiej Warsza
wy początku XX w.). Wybór szlaków i opisanych obiektów jest subiektyw
ny; są to autorskie trasy uwzględniające zainteresowania dziennikarzy, 
którzy je opracowali, i to stanowi jeden z atutów publikacji.

Każdy z dziesięciu rozdziałów rozpoczyna mapka opisywanej tu dziel
nicy Warszawy, na której zaznaczono największe atrakcje turystyczne. Na
stępnie razem z autorami rozpoczynamy wędrówkę po nieznanych, ma
gicznych czy używając modnego ostatnio słowa „kultowych" zakątkach.

Aby zachęcić do przeczytania przewodnika, przedstawmy choć kilka 
opisanych przez autorów miejsc: jeden z ostatnich na świecie fotoplastyko

nów w kamienicy nr 51 w Al. Jerozolimskich, jedyny w Warszawie kościół 
w stylu socrealizmu św. Piotra i Pawła na rogu Emilii Plater i Wspólnej, je
den z najstarszych w mieście neonów (siatkarka odbijająca pitkę) przy pl. 
Konstytucji, jedyna istniejąca budowla sakralna stolicy w stylu secesyjnym 
- kaplica stowarzyszenia Przytulisko przy ul. Wilczej 7. Opisy wzbogacone 

zostały fragmentami dzieł literackich, w których wspomina
ne obiekty były już prezentowane. Na marginesach prze
wodnika zamieszczono wiele ciekawostek, legendy związa
ne z opisywanymi obiektami, krótkie notki historyczne i bio
grafie znanych osób mieszkających w prezentowanych ka
mienicach. Są też adresy modnych i mniej znanych restau
racji, kawiarni i pubów, przykłady najsmaczniejszych dań 
tam serwowanych (oczywiście bez podawania ich cen - 
mogą się w każdej chwili zmienić, a to mogłoby zmylić po
tencjalnych klientów!). Zresztą przekształcenia samej zabu
dowy Warszawy, która w szybkim tempie się rozwija, nastę
pują tak często, że jeszcze przed wydrukowaniem publika
cji autorzy wielokrotnie aktualizowali informacje.

Jeden z autorów przewodnika Jerzy S. Majewski pisze 
w tekście na okładce książki: „Wszystkich, którzy nie mogli 
z nami spacerować po Warszawie, zapraszamy do samo

dzielnego odkrywania naszego miasta". W tym samodzielnym zwiedzaniu 
pomoże Spacerownik warszawski, który można kupić w kioskach „Ruchu” 
i empikach (kosztuje 29,90 zł). Twórcom tej nietypowej książki o Warsza
wie radni przyznali Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy. Wręczenie dy
plomów zaplanowano na 31 lipca br.

Autorzy publikacji przygotowali następne jej części - w formie ze
szytowej dodawane są do „Gazety Stołecznej”, wraz z nimi można udać 
się na spacer, a później - pewnie przeczytać kolejny przewodnik - 
„spacerownik”.
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Zabytki na znaczkach Watykańskie skarby

Można się spierać, która 
z antycznych rzeźb jest 
najwspanialsza, ale niewąt

pliwie wśród tych, które na
leżą do arcymistrzowskich 
dziel, znajduje się „Grupa 
Laokoona”, praca aż trzech 
najprzedniejszych artystów 
dłuta: Agesandrosa, Polido- 
rosa i Atenodorosa z wyspy 
Rodos. Powstała w ich pra
cowniach prawdopodobnie 
około 150 r. przed Chrystu
sem. Rzeźba przedstawia 
ostatnie chwile życia trojań
skiego kapłana Laokoona 
i jego dwóch synów-bliźnia- 
ków, Antiphantesa i Thym- 
braeusa, zmagających się 

m.in. Atena, która oczywi
ście pragnęła, aby szala 
zwycięstwa przechyliła się 
na stronę Greków. Nie 
spodobało jej się więc, że 
Laokoon chciat pokrzyżo
wać ich plany, i postanowiła 
go ukarać. Gdy więc Laoko
on składał ofiarę Posejdo
nowi, z otchłani morskich 
wynurzyły się przysłane 
przez nią dwa wielkie węże, 
Porkes i Chariboia, szybko 
owinęły się wokół kapłana 
i jego synów, i równie szyb
ko sprawiły, że wyzionęli 
ducha.

Co działo się z rzeźbą 
po jej ukończeniu, jakimi

1. Blok poczty 
watykańskiej oraz trzy 
znaczki z „Grupą 
Laokoona” wydane
z okazji 500. rocznicy 
założenia
Muzeów Watykańskich

2. Fragment obrazu 
Jana Matejki „Sobieski 
pod Wiedniem”
na znaczku Poczty 
Polskiej wydanym 
w 1933 r. z okazji 250. 
rocznicy zwycięstwa 
Jana III Sobieskiego 
w bitwie pod Wiedniem

z oplatającymi ich w śmier
telnym uścisku dwoma wę
żami. Jak doszło do tej dra
matycznej sceny? Otóż La
okoon ostrzegał wodzów 
trojańskich, aby nie wpusz
czali do oblężonego przez 
Greków miasta konia trojań
skiego, byt bowiem przeko
nany, że to podstęp. Miał 
rację. Ale trwającymi już nie
mal dziesięć lat walkami in
teresowali się też bogowie, 

drogami dotarta z dalekiej 
wyspy na Półwysep Apeniń
ski, nie wiadomo. Pierwsza 
wzmianka o jej na nim 
obecności zawarta jest 
w encyklopedycznym dziele 
Pliniusza Starszego Historia 
naturalis, w którym pisarz 
zanotował, że widział ją na 
dworze cesarza Tytusa (pa
nował od 79 do 81 r.) około 
80 r. n.e. Potem gdzieś 
przepadta. I oto 14 stycznia 

1506 r. przy pracach remon
towych w podziemiach 
rzymskiej winnicy, założonej 
na ruinach Złotego Domu 
Nerona na Eskwilinie (jed
nym z siedmiu wzgórz mia
sta), natrafiono na zamuro
wane pomieszczenie, w któ
rym odnaleziono „Grupę La
okoona”! Jak tam trafiła 
i dlaczego aż przez kilkana
ście wieków nikt nie wiedział 
o tym schowku, pozostanie 
tajemnicą.

Wieść o odkryciu obiegła 
cały Rzym, zainteresował się 
nim także papież Juliusz II 
i jeszcze tego samego dnia 
wystał na miejsce znaleziska 
swego nadwornego architek
ta, Guliana da Sangallo. Ten 
zachwycił się rzeźbą i opo
wiedział o niej swemu patro
nowi. Nie zwlekając, papież 
postanowił kupić rzeźbę i ją 
odrestaurować, co powierzył 
Michałowi Aniołowi. Co 
szczególnie ważne: nabytek 
stał się zaczątkiem watykań
skich zbiorów muzealnych, 
czyli Muzea Watykańskie 
(w minionym roku odwiedziło 
je ponad 4 miliony osób!) 
mają równo 500 lat. Poczta 
watykańska uczciła jubileusz 
wydanym 12 października 
2006 r. blokiem pokazującym 
„Grupę Laokoona” w całej 
okazałości (nakład: 120 000) 
oraz trzema znaczkami 
przedstawiającymi w zbliże
niu głowy ojca i jego dwóch 
synów, pozwalającymi do
strzec, z jakim wysiłkiem pró
bowali się uwolnić od śmier
telnie duszących ich gadów.

Skoro już trafiliśmy do 
Muzeów Watykańskich, to 
godzi się choćby wspo
mnieć, że w watykańskich 
zbiorach sztuki znajdują się 
liczne polonika, zarówno 
w Muzeach, jak i w Bazylice 
św. Piotra i jej skarbcu, w Bi
bliotece Apostolskiej, w Taj
nym Archiwum Watykańskim 
oraz w papieskiej rezydencji 
w Castelgandolfo. Wspania
ły ich opis znajdziemy w wy
danej niedawno, bogato ilu
strowanej książce Janusza 
St. Pasierba i Michała Jano- 

chy Polonika artystyczne 
w zbiorach watykańskich 
(połóżmy tu nacisk na słowo 
artystyczne, nie rejestruje 
ona bowiem poloników 
o charakterze dokumental
nym, historycznym). Przy
toczmy jedynie, że najstar
szym polonikiem jest regest 
Dagome Index, będący za
razem najstarszym doku
mentem państwowym zwią
zanym z Polską. Zawiera on 
prośbę księcia Dagome i je
go żony Ody tudzież ich sy
nów, adresowaną do pa
pieża Jana XV (985-996), 
o przyjęcie ich posiadłości 
pod opiekę Stolicy Apostol
skiej.

Lektura wymienionej książ
ki podsunęła mi myśl, którą 
kieruję pod adresem Poczty 
Polskiej. Otóż mogłaby ona 
wydać serię znaczków poka
zujących najcenniejsze pol
skie obiekty znajdujące się 
w zasobach watykańskich 
placówek muzealnych. Pre
cedens istnieje: w 1933 r. 
ukazał się znaczek przedsta
wiający obraz Jana Matejki 
„Sobieski pod Wiedniem", 
a malowidło to znajduje się 
przecież w specjalnej sali 
Muzeów Watykańskich, zwa
nej Salą Sobieskiego. Obraz, 

którego malowanie zajęto 
mistrzowi cały rok, rodacy 
chcieli odeń kupić, lecz on 
podarował go narodowi, ze 
wskazaniem, iż dzieło (był 
rok 1883, w którym obcho
dzono dwusetną rocznicę 
wiktorii wiedeńskiej) należy 
przekazać w darze papieżo
wi Leonowi XIII. Seria takich 
znaczków mogłaby nam 
unaocznić, jakie wspaniałe 
skarby polskiej proweniencji 
znajdują się w Watykanie.

Tadeusz Kurlus
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Szanowna Redakcjo,

“ z wielkim zaciekawie- 
\y-' niem przeczytałem arty- 

i kul Marka Tomiczka o Jó
zefie Belowie, opubliko

wany w lutowym numerze „Spo
tkań z Zabytkami". Pozwalam so
bie uzupełnić informacje dotyczą
ce zamieszczonej w tekście ilu
stracji 2. Otóż przedstawiona na 
niej płaskorzeźba zachowała się 
świetnie i jest umieszczona jako 
supraporta w miejscu swego 
przeznaczenia od 1930 r., tj. 
w gabinecie ministra w gmachu 
dawnego Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicz
nego w Warszawie, przy al. Szu
cha 25 (obecny MEN).

Pendant dla niej stanowi pła
skorzeźba nad przeciwległymi 
drzwiami, publikowana zresztą 
przed laty w moim artykule na ta
mach „Spotkań z Zabytkami" 
(„Sztuka w służbie państwa", nr 12, 
1994, s. 17, ił. 7). Obie płaskorzeź
by, wykonane z jesionu, atrybu- 
owane byty dotąd Stanisławowi 
Komaszewskiemu - co jak widać - 
nie jest stusznel

Cieszę się, że tekst Marka To
miczka potwierdził moje wcze
śniejsze wątpliwości, a opubliko
wana fotografia dowodnie te atry- 
bucje usankcjonowała. Przed kil
koma laty widziałem szkice tej 
kompozycji Belowa przy okazji 
którejś z wystaw w warszawskiej 
ASP. Należy jedynie sceptycznie 
odnieść się do domniemanego 
tytułu kompozycji „Praca pionier
ska". Sugerowałbym raczej przy
jęcie roboczego tytułu „Alegoria 
kultury" i odpowiednio „Alegoria 
natury" dla drugiej kompozycji.

Z poważaniem

Hubert Bilewicz
Uniwersytet Gdański

Akademia Sztuk Pięknych 
w Gdańsku
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Ceramika ćmielowska
(zob. artykuł na s. 30)

1. „Wazon Liść”, proj. ok. 1900 r., replika 1922-1940
2. „Upadla", proj. Bogumił Marcinek, 1929 r.
3. „Lajkonik”, proj. nieokreślony artysta z kręgu Tadeusza Szafrana, 
ok. 1930 r.
4. „Twardowski na kogucie”,
proj. Franciszek Kalfas, 1942-1944, replika po 1945 r.
5. „Para tańczących krakowiaków”,
proj. Zofia Stryjeńska, malował Józef Kwiecień, 1942-1945
6. „Taniec góralski” - patera dekoracyjna, 
proj. Franciszek Kalfas, 1942-1944
7. „Kotka leżąca”, proj. Mieczysław Naruszewicz, 1958 r.

(obiekty w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, fot. Paweł Suchanek)


