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1/|/ majowym numerze naszego pisma zamieściliśmy artykuł dr hab. inż. Krystyny 
\/1 / Pawłowskiej na temat witraży Stanisława Wyspiańskiego - tych zrealizowanych 
V V za życia artysty, i tych niezrealizowanych, które genialny twórca pozostawi! w po

staci kartonowych projektów, przechowywanych obecnie w zbiorach krakowskiego Mu
zeum Narodowego („O witrażach Wyspiańskiego”, ss. 12-16). Autorka podjęła w nim po

lemikę z entuzjastami wykonywania niezrealizowanych wi
traży w szkle, np. słynnego „Kazimierza Wielkiego", które
go, jak napisała, nie można obecnie oglądać „jako dzielą 
skończonego, czyli jako szklanego obrazu w promieniach 
słońca”. W zakończeniu artykułu czytamy: „[...] przedsta
wione uwagi nie są protestem przeciwko podejmowaniu 
takich prób, ale przeciw nazywaniu tego, co powstanie, 
witrażem Wyspiańskiego. Kartony rzeczywiście prowokują, 
jednak śmiałkowie powinni zdawać sobie sprawę, że 
rzecz może zakończyć się zupełnym fiaskiem. Może nawet 
uda się osiągnąć efekt z artystycznego punktu widzenia 
dobry lub nawet świetny, zawsze jednak będzie to tylko wi
traż Inspirowany kartonem Wyspiańskiego - nic więcej. 
Każdy ma prawo do Interpretacji, ale nikt nie ma prawa 
uważać, że robi to dokładnie tak, jak zrobiłby sam mistrz. 
Zatem jako prezes Stowarzyszenia Miłośników Witraży 
apeluję o ostrożność w podejmowaniu takich wyzwań 
i przede wszystkim nazywanie rzeczy po Imieniu” (ss. 15-16).

Trudno przewidzieć, jak za dziesięć, dwadzieścia czy 
pięćdziesiąt lat będziemy mówili o wykonanych właśnie 
przez Krakowski Zakład Witraży S. G. Żeleńskich na pod

stawie kartonów Stanisława Wyspiańskiego witrażach przedstawiających Świętego Sta
nisława, Kazimierza Wielkiego i Henryka Pobożnego, które umieszczono we frontowej 
ścianie Pawilonu Wystawlenniczo-lnformacyjnego Wyspiański 2000, przy placu Wszyst
kich Świętych w Krakowie; uroczyste odsłonięcie tego pawilonu odbyto się 2 czerwca br. 
w ramach obchodów 750-lecia lokacji miasta. Na razie jednak w informacjach praso
wych dotyczących tego wydarzenia rzetelnie informowano czytelników, że witraże zosta
ły wykonane „według projektu” lub „na podstawie kartonów Śtanislawa Wyspiańskiego”. 
A skoro tak, może warto wyjaśnić jak narodził się ten niezwykły pomysł?

O współczesnej realizacji witraży według projektów Wyspiańskiego można było prze
czytać już 14 kwietnia 2000 r. w krakowskiej mutacji „Gazety Wyborczej": „Koncepcja, 
która powstała we współpracy Andrzeja Wajdy i biura projektowego „Ingarden&Ewy, ar
chitekci” [Krzysztof Ingarden, Jacek Ewy] wląże się z reprezentacyjnym charakterem 
miejsca. Ekspozycja witraży Wyspiańskiego właśnie w tym miejscu ma uzasadnienie: 
Grodzką, koto placu Wszystkich Świętych, przebiega Trakt Królewski. Przechodzą tędy 
tłumy turystów, kierując się z Rynku na Wawel, gdzie - w katedrze - witraże miały być 
przed wiekiem zrealizowane. Poza tym w stojącym w bardzo bliskim sąsiedztwie ko
ściele Franciszkanów znajdują się inne witraże Wyspiańskiego” - zaznacza Andrzej Waj
da. Drugim ważnym sąsiadem pawilonu będzie Urząd Miasta Krakowa, który mieści się 
przy placu Wszystkich Świętych. Pawilon stanie się więc wizytówką miasta i urzędu".

Z realizacji Pawilonu Wyspiański 2000 i witraży zdecydowanie zadowolony jest jego 
pomysłodawca I inicjator. „-Te witraże - zapewnia Andrzej Wajda - są realizacją najbliż
szą temu, co pomyślał Wyspiański". Tylko jak to sprawdzić? Może po prostu, jeszcze te
go lata, należałoby przyjechać do Krakowa, by zobaczyć nowo otwarty pawilon, a potem 
choć na chwilę wstąpić do pobliskiego kościoła Franciszkanów, aby przyjrzeć się orygi
nalnym witrażom Wyspiańskiego „Bóg Ojciec”, „Święty Franciszek", „Błogosławiona Sa
lomea", „Żywioły"...

Werdykt wydany - pora na wystawy w krakowskich muzeach. W tym numerze szcze
gólnie polecamy wystawę na Wawelu o bursztynowej pasji Lucjana Myrty (ss. 30-31). 
A wszystko to w ramach wielkich jubileuszy: Roku Stanisława Wyspiańskiego i 750-lecia 
lokacji Krakowa.

Nakład: 6000 egz.



O O przeglądy 
Pogody

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 
otrzymało prestiżową nagrodę Europa 
Nostra. Laureaci tej przyznawanej co
rocznie nagrody wyróżniani są za 
ochronę oraz prezentację zabytków, 
ich adaptację do nowych funkcji, za po
pularyzowanie i inicjowanie na europej
skim kontynencie idei i doświadczeń 
oraz inicjatyw zmierzających do ochro
ny dziedzictwa kulturowego. Tegorocz
ny laureat, Biskupin - to nie tylko mu
zeum, ale także rozległy rezerwat ar
cheologiczny, prowadzi się tu prace 
z archeologii eksperymentalnej, organi
zuje międzynarodowe konferencje oraz 
słynne festyny archeologiczne.

W Konkursie na Wydarzenie Muzealne 
Roku „Sybilla 2006” w ramach dziesię
ciu kategorii przyznano 31 nagród i 18 
wyróżnień. Nagrodę Grand Prix otrzy
mało Muzeum Architektury we Wrocła
wiu za wystawę „Natura i miasto. Pu
bliczna zieleń miejska we Wrocławiu 
od schyłku XVIII do połowy XX wieku", 
a Muzeum Narodowe w Poznaniu 
uhonorowane zostało pierwszą nagro
dą za wystawę „Jerzy Kujawski. Mara- 
natha". Wśród pozostałych laureatów, 
m.in. w kategorii „Publikacje" pierwszą 
nagrodę otrzymało Muzeum Pałac 
w Wilanowie za katalog wystawy 
Grand Tour. Narodziny kolekcji Stani
sława Kostki Potockiego. W kategorii 
„Dokonania z zakresu konserwacji" 
przyznane zostały ąż dwie pierwsze 
nagrody: Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce za zabezpieczenie górni- 
czo-konserwatorskie zespołu zabytko
wych Komór Maria Teresa oraz Mu
zeum Pałac w Wilanowie za prace ba
dawcze, konserwatorskie i restaurator- 
skie przy elewacji pałacu w Wilanowie 
od strony dziedzińca. W kategorii „Do
konania z zakresu zarządzania i orga
nizacji" pierwszą nagrodę otrzymało 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku za 
organizację Muzeum Ikon w Supraślu.

W okresie od końca sierpnia do grud
nia 2006 r. na pl. Piłsudskiego w War
szawie przeprowadzone zostały wyko
paliskowe badania archeologiczno- 
-architektoniczne (zob. „Spotkania 
z Zabytkami", nr 2, 2007). Od chwili 
rozpoczęcia wykopalisk towarzyszyła 
im zawodowo jako archeolog, a także 
jako fotograf Joanna Borowska, zwią
zana z Warszawską Szkołą Fotografii. 
W ten sposób powstał cykl artystycz
nych zdjęć, które byty eksponowane 
na wystawie „Opowieści z Pałacu Sa
skiego”. Wystawa została pomyślana 
jako wydarzenie odbywające się rów
nocześnie w czterech miejscach. 
Główna prezentacja fotografii odbyła 
się w maju w salach warszawskiego 
hotelu „Sofitel Victoria Warsaw”, miej
scu znajdującym się nieopodal wyko
palisk. Wystawie towarzyszyły nastę
pujące imprezy: w Instytucie Archeologii 

na terenie Uniwersytetu Warszawskie
go w ramach VII Dni Archeologa po
kaz przedmiotów wydobytych pod
czas wykopalisk na terenie Pałacu Sa
skiego, w Green Gallery na warszaw
skiej Starówce prezentacja specjalnej 
edycji wystawy, w Instytucie Francu
skim multimedialny pokaz fotografii 
Joanny Borowskiej, obrazujący prowa
dzone na terenie Pałacu Saskiego pra
ce archeologiczne.

Dzięki unijnemu wsparciu wyremonto
wana została neogotycka baszta w Ka
zimierzy Wielkiej w Świętokrzyskiem. 
Baszta w przeszłości służyła jako za
plecze założonej w 1845 r. przez hr. 
Lubieńskiego cukrowni Lubna; w styli
zowanej budowli znajdowało się m.in. 
laboratorium zakładu i mieszkania 
służbowe. Obecnie stała się siedzibą 
izby regionalno-historycznej, galerii 
oraz punktem informacji turystycznej 
z atrakcyjnym tarasem widokowym. Na 
pierwszym piętrze trzykondygnacyjnej 
budowli zgromadzono dawne sprzęty 
używane w okolicznych gospodar
stwach domowych. Najstarszym eks
ponatem jest krzesło gdańskie z 1752 r. 
z dworskiej kolekcji mebli hr. Francisz
ka Lubieńskiego. Na drugim piętrze 
podziwiać można zdjęcia malowni
czych zakątków Kazimierzy i okolic, 
wykonane przez fotografików podczas 
ubiegłorocznego pleneru. W planach 
jest urządzenie stałej wystawy ekspo
natów archeologicznych.

Fasada późnobarokowego pałacu Kra
sińskich w Warszawie odzyska dawny 
blask. Jej remont sfinansuje firma Ciech 
SA. Pałac ten, zwany też Pałacem Rze
czypospolitej, powstał w latach 1677- 
-1683 dla Jana Dobrogosta Krasińskie
go, a zaprojektowany został przez archi
tekta Tylmana z Gameren. Od 1765 r. 
w pałacu mieściły się siedziby urzędów 
państwowych. W czasie zaborów była 
tu Izba Sądowa, a w latach międzywo
jennych Sąd Najwyższy. Odbudowany 
ze zniszczeń drugiej wojny światowej 
pałac przejęta Biblioteka Narodowa 
i obecnie mieszczą się tu zbiory specjal
ne Biblioteki - Dział Rękopisów i Staro
druków. Planowany obecnie remont fa
sady pałacu ma zakończyć się we wrze
śniu 2008 r. Biblioteka Narodowa otrzy
mała również dotację od Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
odbudowę tarasów ogrodowych na ty
łach pałacu.

Najcenniejsze pergaminy z archiwum 
rodziny Saint Genois d Anneaucourt 
przekazane w 2005 r. Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w depozyt przez po
tomków rodu powróciły z pracowni 
konserwatorskiej i można było je oglą
dać na wystawie „Archivum Familiae". 
Najstarszym z prezentowanych doku
mentów byt akt potwierdzający sprze
daż miasteczka targowego Haag 
przez rycerza Wolfganga Stanngla. 
Eksponowane było również poświad
czenie nadania Maksymilianowi 
Prócklowi ziemi w Bażanowicach 
przez księżnę cieszyńską z linii Pia

stów Elżbietę Lukrecję w 1628 r„ a tak
że akt nadania mu tytułu cesarskiego 
radcy przez Ferdynanda III w 1639 r. 
Hrabiowska rodzina Saint Genois 
d'Anneaucourt była właścicielem miej
scowości Jaworze kolo Bielska-Białej 
od 1792 do 1906 r. W tym czasie miej
scowość rozkwitła i stała się uzdrowi
skiem. Właściciele wybudowali wille, 
dom zdrojowy i udostępnili kuracju
szom przypalacowy park. W 1906 r. 
rodzina sprzedała Jaworze i wyjechała 
do Austrii. Zabrała ze sobą kilka meta
lowych skrzynek z pamiątkami. Archi
wum dziesiątki lat przeleżało na stry
chu u córki ostatniego właściciela Ja- 
worza. Kilka lat temu zainteresowały 
się nim jego wnuczki: Diana Voigt oraz 
Maria del Pilar Keuschnig i w 2005 r. 
zdecydowały się przekazać go cie
szyńskiemu muzeum.

W Muzeum Pałacu w Wilanowie udo
stępnione zostały zwiedzającym poko
je myśliwskie i chińskie, które z powo
du zniszczeń zamknięte były przez kil
kadziesiąt lat dla publiczności. Pokoje 
te, usytuowane na pierwszym piętrze, 
zbudował Stanisław Kostka Potocki dla 
swej dalekowschodniej kolekcji. W wy
niku żmudnych prac konserwatorskich 
odtworzone zostały w pokojach my
śliwskich ścienne dziewiętnastowiecz
ne polichromie, a w pokojach chiń
skich - tapety o motywach daleko
wschodnich i kasetony na stropie. 
Wrócić tu także mają eksponaty z ko
lekcji Potockiego. Z kolei na parterze 
Pałacu odzyskały świetność pokoje 
królowej Marysieńki - sypialnia, pokój 
zwierciadlany i tzw. antygabinet.

Cerkiewce z XVII w. w Brusnie Nowym 
na Podkarpaciu grozi zawalenie. W la
tach dziewięćdziesiątych XX w. rozpo
częto remont cerkwi, ale wkrótce prace 
przerwano z powodu braku funduszy. 
Jedyną nadzieją na uratowanie zabyt
kowego obiektu jest program przygo
towywany przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Stworzy on 
możliwość finansowania tego rodzaju 
prac przez władze centralne. A potrze
by są ogromne. W samym tylko pow. 
lubaczowskim, na terenie którego leży 
wieś Brusno, jest 36 cerkwi, w tym 22 
drewniane. Niektóre użytkowane są 
przez parafie rzymskokatolickie, inne 
czekają na ratunek. Walącą się cerkwią 
w Starym Dzikowie, także w pow. luba
czowskim, zajęli się filmowcy przy oka
zji kręcenia filmu Andrzeja Wajdy o Ka
tyniu. Obiekt został częściowo odre
montowany i obecnie zrodziła się myśl, 
by utworzyć w nim muzeum scenogra
fii z filmów Andrzeja Wajdy. Rozważa
na jest też koncepcja zorganizowania 
w nieużytkowanej cerkwi muzeum 
zbrodni katyńskiej.

W Państwowym Muzeum Archeologicz
nym w Warszawie w dniach od 1 maja 
do 29 lipca br. czynna była wystawa 
„Skarby starożytnej Łotwy". Wystawa ta, 
składająca się z prawie 1200 ekspona
tów, rekonstrukcji oraz opisów i ilustracji, 
była pierwszą w historii polskiego muze

alnictwa prezentacją kultury materialnej 
plemion łotewskich, od czasów najdaw
niejszych - od połowy IX tysiąclecia 
przed Chrystusem po okres średniowie
cza. Pokazano na niej zabytki kultury 
kundajskiej, Narva, ceramiki grzebyko
wej, a także kultury Sarnate, których go
spodarka opierała się na myślistwie, ry
bołówstwie i zbieractwie. Specjalne 
miejsce poświęcono cmentarzysku 
w Selu Zvejnieki, które wraz z przyległy
mi dwiema osadami tworzy największy 
na terenie dzisiejszej Łotwy kompleks 
stanowisk z epoki kamienia i jeden z naj
ciekawszych tego typu obiektów w pół
nocnej Europie. Na wystawie znalazły 
się także wytwory póżnoneolitycznej kul
tury ceramiki sznurowej oraz przedmioty 
z epoki brązu. Szczególnie bogato re
prezentowane były też wyroby pocho
dzące z epoki żelaza i średniowiecza. 
Ekspozycji towarzyszył 500-stronicowy 
katalog, pierwszy w języku polskim wy
kład o starożytności i wczesnohistorycz- 
nych dziejach ziem łotewskich. Wszyst
kie zaprezentowane na wystawie ekspo
naty pochodziły z Narodowego Muzeum 
Historii Łotwy w Rydze.

Zabytkowy spichlerz, znajdujący się 
w sąsiedztwie dawnego pałacu Lubomir
skich w Przemyślu - siedzibie Państwo
wej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropej
skiej, został gruntownie odremontowany 
i przystosowany do potrzeb biblioteki. Po 
odrestaurowaniu spichlerz stanowi no
woczesny obiekt biblioteczny, do które
go przeniesiony zostanie księgozbiór 
uczelni, liczący 33 tys. woluminów.

W Muzeum Kresów w Lubaczowie 
czynna jest do końca sierpnia br. wy
stawa prac Leona Wyczółkowskiego 
„Kresy i nie tylko". Zgromadzonych kil
kadziesiąt prac artysty pochodzi z ko
lekcji Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Na 
wystawie możemy m.in. obejrzeć „Or
kę na Ukrainie", „Cerkiew drewnianą”, 
„Zachód słońca", rysunki i grafiki, 
a także osobiste pamiątki artysty.

Zakończył się remont zabytkowej stró
żówki w Przygodzicach w woj. wielko
polskim. Stróżówka zbudowana została 
prawie 200 lat temu. W swojej długiej hi
storii pełniła wiele funkcji. Była m.in. bu
dynkiem mieszkalnym, więzieniem, 
a raczej aresztem dla oskarżonych 
o drobne przewinienia. Trzymano w niej 
złodziejaszków, wszelkich złoczyńców 
i kłusowników polujących w rozległych 
lasach hrabstwa książąt Radziwiłłów. 
Budynek usytuowany jest przy bramie 
głównej prowadzącej do dawnego zało
żenia dworskiego. Jest parterowy, mu
rowany z cegły, z piwnicami nakrytymi 
sklepieniem kolebkowym. Tuż obok nie
go znajduje się dworek Przebendow- 
skich z XVIII w. - do 1775 r. właścicieli 
Przygodzic i Ostrowa Wielkopolskiego. 
Po przeprowadzonym remoncie stró
żówka przeznaczona została na tzw. 
chatę regionalną i muzeum. Będą w niej 
organizowane wystawy stałe i okolicz
nościowe. Utworzone zostanie także 
centrum informacji turystycznej.
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W Europie aż trzy kraje - Francja, Niemcy i Anglia - uważają się za kolebkę 
stylu w architekturze, zwanego neogotykiem. Każdy z nich wysuwa mocne 

argumenty, ale spór pozostaje do dziś nierozstrzygnięty. Przykładem pięknej 
budowli neogotyckiej w Polsce jest zamek w Kórniku kolo Poznania.

Kórnik 
najpiękniejsza budowla neogotyku 

angielskiego w Polsce

1. Zamek w Kórniku na litografii według rysunku Napoleona Ordy w: Album widoków 
historycznych Polski Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich zrysowane z natury przez 
Napoleona Ordę, po 1880 r.

MAGDALENA BIALIC Wyjątkowo pięknym i najlepiej do naszych czasów za
chowanym przykładem neogotyku w Polsce jest zamek 
w Kórniku koło Poznania. Obecna budowla została oble
czona w dziewiętnastowieczną szatę architektoniczną, 
otoczona jest fosą i stoi pośrodku rozległego parku w sty
lu angielskim. Historia zamku jest jednak znacznie starsza 
i swoimi korzeniami sięga późnego średniowiecza. Nie 
jest do końca jasne, kto i kiedy zbudował pierwszą bu
dowlę. Najprawdopodobniej miało to miejsce w XIV w. 
za sprawą jednego z przedstawicieli szlacheckiego rodu 
Górków, w którego władaniu miejscowość ta była już od

^7 ierwsza neogotycka budowla w Polsce powstała 
- - w 1764 r., a była to brama triumfalna, zbudowana na 
Starym Mieście w Warszawie z okazji koronacji króla 
Stanisława Poniatowskiego. Siedząc trasy polskich tury
stów w Anglii w drugiej połowie XVIII w., można 
stwierdzić, że prawie każdy z nich odwiedzał neogotyc
ką siedzibę Horace’a Walpole’a w Strawberry Hill, uwa
żanego za ojca neogotyku angielskiego. Dlatego i u nas 
szybko pojawiły się podobne, budowane na zamówienie 
naszych anglomanów. Przykładem te
go może być neogotycki pałac w Kor- 
suniu, wzniesiony w latach 1787-1789 
przez Jana Lindsaya dla bratanka kró
la Stanisława - księcia Stanisława Po
niatowskiego. Również Izabela 
z Czartoryskich Lubomirska po swo
im powrocie z Anglii kazała prze
kształcić zachodnią elewację zamku 
w Łańcucie w stylu neogotyckim. Po
pularność stylu neogotyckiego w Pol
sce była podyktowana z jednej strony 
zjawiskiem anglomanii, a z drugiej - 
wielką popularnością angielskich pu
blikacji dokumentujących gotyk an
gielski, takich jak np. kompendia Joh
na Brittona (1771-1853) Architectural 
Antiquities of Great Britain (9 tomów 
wydawanych w latach 1805-1814) 
oraz Cathedra Antiquities of England 
(14 tomów wydawanych w latach 
1814-1935), które znajdowały się 
w wielu polskich bibliotekach.
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2
2. Plan parteru zamku w Kórniku
(wg Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. V, z. 25, 
Warszawa 1961)
1- przedsionek, 2 - sień, 3 - Sala Czarna,
4 - Gabinet, 5 - Salon, 6 - Sala Jadalna,
7 - Pokój Marii Zamoyskiej, 8 - baszty

XII w. Pierwszą pewną datą w historii kórnickiej rezyden
cji jest rok 1426. Wtedy to ówczesny właściciel Kórnika 
- Mikołaj Górka, kanclerz katedry poznańskiej, zawarł 
umowę z niejakim Mikołajem z Poznania (cieślą) na 
wzniesienie nowych domów w obrębie zamku. W tym 
okresie zamek otoczony był czworobokiem murów z bra
mą wjazdową i okrągłą wieżą narożną. Wewnątrz murów 
znajdował się budynek mieszkalny zbudowany z cegieł. 
Na mocy umowy z 1426 r., wewnątrz murów obwodo
wych, po zachodniej stronie, wybudowano dwa nowe bu
dynki mieszkalne, trójkondygnacyjne, z dwoma kolistymi 
alkierzami na zewnątrz murów. Natomiast do pierwotnej 
siedziby mieszkalnej, zamienionej na spichlerz, dobudo
wano piętro, a bramę wiodącą do zamku obudowano 
tzw. budynkiem bramnym, do którego prowadził most 
zwodzony (most ten istniał w tym samym miejscu, co 
obecny murowany).

Następnej przebudowy zamku dokonał w latach 
1552-1574 kolejny właściciel - Stanisław Górka. W tym 
samym czasie gościł on w swoich włościach króla Henry
ka Walezego. O rezydencji, która wtedy powstała, mó
wiono, że jest „wykwintna i w całości murowana”. Za
chowano średniowieczne mury z narożną wieżą oraz je
den z alkierzy. Ówczesne pomieszczenia mieszkalne były 
trzytraktowe ze znajdującym się pośrodku ciągiem komu
nikacyjnym - podwórcem lub krytą sienią, po bokach 
której znajdowały się pokoje mieszkalne. Ten szesnasto- 
wieczny układ wnętrz mimo późniejszych przebudów za
chował się w ogólnym zarysie do dnia dzisiejszego.

Od 1676 r. zamek stał się własnością Działyńskich. 
W drugiej połowie XVIII w. Teodora z Działyńskich 
Szołdrska-Potulicka (1714-1790), zwana „Białą Damą”, 
zainicjowała następną przebudowę kórnickiej rezyden

cji. Przebudowa ta miała jednak tylko powierzchowny 
charakter i dotyczyła zewnętrznej formy zamku. Od 
frontu rezydencji, po bokach dawnego budynku bram- 
nego, dobudowano dwa ryzality, kryte kopulastymi da
chami, pomiędzy którymi wznosił się szczyt koronowa
ny rzeźbami. Między ryzalitami, nad wejściem usytu
owano taras. Aby usprawnić komunikację wewnątrz re
zydencji, w sieni zbudowano reprezentacyjne dwubiego- 
we schody. Po bokach dziedzińca dodano dwie oficyny, 
dzięki którym „zamek w Kurniku” (taka pisownia obo
wiązywała aż do XIX w.) swoim planem przypominał 
barokowe rezydencje w guście francuskim w typie entre 
cour et jardin.

Pod koniec XVIII i w pierwszej ćwierci XIX w. zamek 
uległ zaniedbaniu, a nawet pewnej ruinie na skutek 
opuszczenia go przez dawnych właścicieli. W tym okresie 
trwał proces pomiędzy rodzinami Szołdrskich i Działyń
skich o podział majątku. Na mocy wyroku sądowego 
w 1801 r. zamek w Kórniku przypadł Ksaweremu Dzia- 
łyńskiemu (1756-1819). Niezbyt dobrą kondycję rezy
dencji pogorszył fakt, iż w latach 1811-1817 ówczesny 
właściciel wydzierżawił zamkowe pomieszczenia na ma
gazyny państwowe, a następnie wojskowe. Zła passa nie 
trwała długo. W 1826 r. posiadłość w Kórniku przeszła 
we władanie syna Ksawerego Działyńskiego - Tytusa 
(1796-1861), który, mimo iż miał do wyboru inne rezy
dencje znajdujące się w o wiele lepszym stanie, to jednak 
wybrał zamek kórnicki. Ponieważ byl wielkim miłośni
kiem pamiątek narodowych, postanowił doprowadzić za
mek do świetności oraz przemienić w ważny ośrodek kul
tury polskiej.

Pierwsze plany przebudowy wyszły spod ręki dwóch 
znanych architektów pochodzenia włoskiego: Antoniego
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Corazziego (1792-1877) oraz Henryka Marconiego 
(1792-1863). Stało się to już w 1827 r., rok po przejęciu 
przez Tytusa Działyńskiego rezydencji na własność. Oby
dwaj architekci, planując przebudowę zamku w Kórniku, 
pragnęli upodobnić go do średniowiecznego pałacu we
neckiego. Plany te nie przypadły jednak do gustu Dzia- 
łyńskiemu i w 1828 r. zwrócił się do jednego z najwybit
niejszych ówcześnie architektów - Karola Fryderyka 
Schinkla (1781-1841), aby to on opracował inny wariant 
przebudowy rodzinnej rezydencji. Schinkel był nie tylko 
architektem, ale również malarzem i scenografem, a pro
jektując budowle nie trzymał się niewolniczo jednego sty
lu. Tworząc plany przebudowy zamku w Kórniku, nawią
zał do modnego ówcześnie neogotyku, który idealnie 
nadawał się dla tak wiekowej budowli, w znakomity spo
sób podkreślał jej bogatą historię oraz doskonale pasował 
do naturalnego otoczenia. Projekt przebudowy opraco
wany przez Schinkla był już gotowy około 1831 r., nato

miast został opublikowany w 1835. Nawiązywał on do 
skromnego neogotyku w stylu angielskim, co znalazło 
uznanie i akceptację Działyńskiego.

Udział właściciela Kórnika w powstaniu listopado
wym doprowadził do nałożenia sekwestru na jego posia
dłość, co znacznie opóźniło realizację ambitnych pla
nów przebudowy zamku. Przystąpiono do niej dopiero 
w 1843 r. i trwała aż do 1870 r., kiedy to prowadzono 
ostatnie prace we wnętrzach. W końcu, pomimo iż Ty
tus Działyński był w posiadaniu trzech interesujących 
projektów przebudowy, w całości nie wykorzystał żad
nego z nich. Z każdego przejął to, co mu się najbardziej 
podobało i przy pomocy budowniczego Mariana Cybul
skiego, który również kreślił szczegółowe plany przebu
dowy, realizował swoją wizję, opartą na projektach Co
razziego, Marconiego, Schinkla oraz architektonicznych 
wydawnictwach angielskich. Od Schinkla przejął Dzia
łyński oszczędne w dekoracje, proste bryły budowli, 
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a od Corazziego i Marconiego drobne elementy kompo
zycyjne. Dodał też wiele elementów od siebie, które 
nadały rezydencji charakter jednocześnie malowniczy 
i obronny, przybliżając ją w ten sposób do romantycznej 
budowli neogotyckiej, rodem z popularnych ówcześnie 
„powieści gotyckich”.

Całość nadbudowano dodatkową kondygnacją 
i zwieńczono krenelażem. Od strony południowej na na
rożach wzniesiono prostokątne wieże, pomiędzy nimi 
umieszczono wydatny ryzalit, flankowany smukłymi wie
życzkami. Pośrodku niego umieszczono ostrołukową ar
kadę, w głębi której znajdowały się wysokie, ostrołukowe 
okna. Ta część zamku, czyli elewacja południowa (ogro
dowa) była inspirowana hinduską budowlą Ajun Murbu- 
di, znajdującą się w pobliżu Benares. Od frontu dostawio
no dobudówkę zwaną babińcem, która swoją formą przy
pominała barbakan (element ten został rozebrany w 1937 r.). 
Tu również znajdowało się główne wejście do zamku, do 
którego prowadziły kamienne schody oraz przerzucony 
nad fosą most, wsparty na ostrołukowych arkadach. Od 
wschodu ustawiono wysoką, ceglaną wieżę z krenelażem 
i smukłą wieżyczką, doczepioną do niej po prawej stro
nie. Od strony zachodniej znajdowała się duża loggia, 
wsparta na wysokiej, parterowej kondygnacji, osłoniętej 
potrójnymi lukami ostrymi. Neogotycki charakter bu
dowli podkreślały liczne elementy architektoniczne: 
ostrołukowe fryzy arkadkowe, smukłe wieżyczki i fiale, 
ostrołukowe obramowania okien i otworów drzwiowych, 
staranna dekoracja kamieniarska z uproszczonymi ele
mentami maswerku, piękne, kamienne wykusze oraz za
stosowanie tzw. łuków tudorskich, stanowiących jeden 
z charakterystycznych elementów gotyku angielskiego.

Modernizacji poddane zostały również wnętrza rezy
dencji. Na parterze, gdzie znajdowała się sień, dawną 
dwubiegową klatkę schodową zastąpiono jednobiego- 
wą. Część tego obszernego pomieszczenia wydzielono, 
tworząc w ten sposób tzw. Salę Czarną. Oprócz niej na 
parterze znajdowały się jeszcze: Pokój Władysława Za
moyskiego (ostatniego właściciela Kórnika), Pokój Ge
nerałowej, Salon, Salonik, Sala Jadalna, Buduarek, Po
kój Marii Zamoyskiej oraz Kącik Myśliwski. Na pierw
szym piętrze obszerny hol przekształcony został w halo
we, neogotyckie wnętrze, a od strony parku powstała 
tzw. Sala Mauretańska. Każde z wnętrz kórnickiej rezy
dencji otrzymało nowy wystrój w postaci dekoracyj
nych, drewnianych portali, posadzek, sufitów oraz sztu
katerii. W każdym ponadto znajdowało się wiele zabyt
kowych mebli, obrazów, bibelotów oraz pamiątek po 
dawnych właścicielach, np. mahoniowe, empirowe biur
ko, na którym według rodzinnej legendy miał sypiać 
ostatni właściciel zamku, ponieważ złożył w dzieciń
stwie przysięgę, iż do końca życia będzie sypiał na nie
wygodnym posłaniu, jeśli kraj odzyska niepodległość 
(Pokój Władysława Zamoyskiego), czy marmurowy ko
minek, obok którego znajdowała się skrytka na drewno, 
w której - jak mówi legenda - ukrył się Tytus Działyń- 
ski, kiedy Prusacy przyszli do zamku aresztować go za 
udział w powstaniu listopadowym.

7-9. Sale: Czarna (7), Jadalna (8) i Mauretańska (9)

(rys. 2 - Stanislaw Grzelachowski, zdjęcia: 3-9 - Roman Pawlak)

Do najciekawszych pomieszczeń w zamku należą: Sa
la Czarna, Sala Jadalna oraz Sala Mauretańska. Sala 
Czarna swoją nazwę zawdzięcza czarnej, cementowej 
posadzce, która znajdowała się w tym pomieszczeniu do 
1961 r., a obecnie została zastąpiona marmurową. Jej 
największą ozdobę stanowi kryształowe sklepienie, 
wsparte na czterech ośmiobocznych filarach. Pomiesz
czenie to pełniło funkcję paradnego przedpokoju, łączą
cego korytarz z Salonem i Salą Jadalną, zwaną inaczej 
Herbową.

Na szczególną uwagę zasługuje wystrój tego ostatnie
go pomieszczenia, które zaliczyć można do jednego 
z najbardziej reprezentacyjnych w całej rezydencji kór
nickiej. Jego prawdziwą ozdobę stanowi drewniany, ka
setonowy strop, który w siedemdziesięciu jeden skrzyń- 
cach mieści tarcze z herbami piętnastowiecznego rycer
stwa polskiego. Dekoracja ta została wykonana na pod
stawie dzieła Jana Długosza Insignorum Clenodiorum 
Regis et Regni Poloniae. Tytus Działyński żartobliwie 
tłumaczył, iż pusty kaseton uzupełniany był wtedy, gdy 
w rezydencji przebywał gość, którego herbu nie 
uwzględniono w stałej dekoracji sali. Warto dodać, że
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drewniane skrzyńce wypełnione tarczami herbowymi 
pełniły nie tylko funkcję dekoracyjną, ale również pa
triotyczną. W ten sposób Działyński chciał nawiązać do 
historii polskich rodów oraz przypomnieć ich zasługi. 
Bardzo interesujące jest również wnętrze oraz wystrój 
Sali Mauretańskiej, która obecnie pełni funkcję galerii 
muzealnej. Sala ta składa się z trzech pomieszczeń, połą
czonych ze sobą w jedną całość. Pierwsze z nich przy
kryte jest drewnianym stropem oraz z trzech stron oto
czone mauretańskim portykiem kolumnowym, przez co 
nawiązuje charakterem do architektury Alhambry 
w Grenadzie. Druga część sali przykryta jest drewnia
nym stropem belkowym, który swoim charakterem na
wiązuje do odkrytej więźby dachowej, często spotykanej 

w reprezentacyjnych pomieszcze
niach angielskich dworów. Z trze
cią częścią sali, przykrytą trzy- 
przęsłowym sklepieniem gwiaź
dzistym, łączą ją wsparte na ko
lumnach ostrołukowe arkady. 
Oprócz oryginalnych sklepień Sa
la Mauretańska może również po
szczycić się bogatą dekoracją stiu- 
kową autorstwa Konstantego Ce- 
prowskiego. W Sali Mauretańskiej 
- galerii muzealnej obejrzeć moż
na różnego rodzaju zbroje, orde
ry, broń, rzędy końskie, biżuterię, 
naczynia ze srebra i złota, porcela
nę oraz portrety i miniatury daw
nych właścicieli Kórnika oraz wy
bitnych Polaków. Najnowszym 
pomieszczeniem, dostawionym 
w 1977 r., jest Powozownia, 
w której znajduje się ciekawa 
i unikatowa kolekcja powozów 
angielskich, zakupionych w Pary
żu w 1856 r. przez Jana Działyń- 
skiego od lorda Pembrock.

Tytus Działyński, zajmując się 
przebudową i modernizacją rezy
dencji kórnickiej, zatroszczył się 
również o ogród. Pierwotny ogród 
i sad zostały założone najprawdo
podobniej już w XVII w. Następ
nie aż do XVIII w. w pobliżu rezy
dencji znajdował się regularny 
ogród w stylu francuskim, w któ
rym były dwie oranżerie z rzadki
mi okazami roślin egzotycznych, 
budynek przeznaczony na hodow
lę jedwabników, ptaszarnie i wo
dotryski. Ogród założony przez 
Działyńskiego i jego żonę Celinę 
różnił się całkowicie od poprzed
niego założenia. W myśl najnow
szych tendencji sztuki ogrodniczej 
barokowe założenie w regularnym 

stylu francuskim zostało zamienione na malowniczy 
ogród w stylu angielskim, ze swobodnie wijącymi się 
dróżkami, ogromnymi trawnikami, zapierającymi dech 
w piersiach widokami i malowniczymi grupami drzew, 
krzewów i kwiatów. W ogrodzie tym znajdował się rów
nież staw ocieniony drzewami, skryte w zieleni pawilony 
oraz przerzucone nad strumieniami mostki.

Zamek w Kórniku pełnił nie tylko funkcję rezyden- 
cjonalną, w jego murach znajdował się wspaniały zbiór 
biblioteczny, który zaczął gromadzić Tytus Działyński, 
a dzieło to kontynuowali jego spadkobiercy. Obecnie Bi
blioteka Kórnicka stanowi samodzielną placówkę Polskiej 
Akademii Nauk.

Magdalena Bialic
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W Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli (Oddział Muzeum 
Fryderyka Chopina w Warszawie w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina) 

i wokół niego dzieje się ostatnio wiele dobrego.
Przed przypadającą w 2010 r. dwusetną rocznicą urodzin artysty zaplanowano 

bowiem wykonanie prac badawczych i konserwatorskich, 
tak by za trzy lata można było godnie obchodzić jubileusz wielkiego kompozytora. 
Do zaskakujących wniosków doprowadziły m.in. badania i prace konserwatorskie, 

podjęte na początku br. w dworku Chopina.

Dworek Chopina
w Żelazowej Woli

ROBERT M. KUNKEL
l7
/ elazowa Wola, wieś mazowiecka, leży w odległości 
/ 150 km na zachód od Warszawy, a 2 km od Sochacze- 
—twa, nad rzeczką Utratą, dopływem Bzury. W doku
mentach nazwa wsi pojawia się już w wieku XVI, gdy 
Mikołaj i Piotr Zelazowie płacili od tych gruntów poda
tek łanowy.

Na początku XIX w. wieś była własnością wielko
polskiej rodziny hrabiów Skarbków. Stał tam, wysunię
ty nieco ku rzece, dwór, zwany 
optymistycznie pałacem, oraz 
dwie, flankujące gazon przed pa
łacem, symetryczne parterowe 
oficyny - lewa, o charakterze go
spodarczym, mieszcząca też 
mieszkanie dla oficjalistów, 
i prawa, w której znajdowały się 
pokoje gościnne (Józef Nyka, 
Żelazowa Wola, Warszawa 1960, 
s. 17). We dworze mieszkali hra
bia Kacper i jego żona, Ludwika 
z Fengerów, wraz z dziećmi. 
W 1802 r. objął tu posadę gu
wernera Francuz, Mikołaj Cho
pin, pracujący poprzednio u Łą- 
czyńskich w Czerniewic niedaleko 
Płocka. W 1806 r. poślubił on Ju
stynę Krzyżanowską, stale u nich 
mieszkającą. Małżeństwo za
mieszkało w trzech pokojach le
wej oficyny. Ta lewa oficyna, jak 
opisuje Kazimierz Hugo-Bader,

„był to nieduży budynek murowany, o wysokim, stro
mym dachu, z dużymi oknami o drobnych szybach, 
z dwiema facjatkami w dachu, bez ganeczków. We
wnątrz siedem niedużych izb, wapnem bielonych, z pu
łapem drewnianym z grubych belek sosnowych. Nie we 
wszystkich izbach były podłogi drewniane. Sień była 
brukowana, izba kuchenna miała polepę z gliny bitej, in
ne zaś były cegłą na płask wykładane” (K. Hugo-Bader, 
O dawnej i nowej Żelazowej Woli, s. 3, w: „Chopin”, 
nr 1, 1937).
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1.2. Dworek Chopina w Żelazowej Woli, widok obecny
3. Żelazowa Wola, plan sytuacyjny dworku

W trakcie działań wojennych 1812-1814 dwór został 
spalony, a jego funkcje przejęła druga, gościnna oficyna, 
stając się mieszkaniem właściciela. Młody hrabia Fryde
ryk Skarbek (1792-1866), wychowanek Mikołaja Chopi
na i późniejszy autor Dziejów Księstwa Warszawskiego 
(Poznań 1860), zamieszkiwał ją wraz z matką, a przy oka
zji ślubu z Praksedą Gzowską w lipcu 1818 r. odrestauro
wał ją i dobudował do niej ganek. Lewa oficyna nie była, 
jak się zdaje, wówczas przerabiana. Relikty fundamentów 
spalonego dworu odsłonięto po roku 1931 w trakcie 
urządzania parku, jednak nie sporządzono wówczas żad
nej dokumentacji, nie zachowała się również ikonografia 
ani opis tej budowli.

Po Skarbkach majątek był kolejno w posiadaniu 
Szubertów, Peszlów i w końcu, w 1859 r., nabył go 
Adam Towiański. W 1860 r. rozbudował on dwór, 
czyli dawną prawą oficynę, dostawiając do niej po
mieszczenia kuchenne i służbowe. Dzięki temu wypro
wadził z lewej oficyny kuchnię i izbę czeladną. Prze
prowadził w niej gruntowny remont, chcąc umieścić tu 
kaplicę dworską, służącą też mieszkańcom wsi, cho
dzącym do kościoła do odległego Sochaczewa lub Bro
chowa. Kaplica miała ponadto służyć celowi „uczcze
nia genialnego muzyka”, a zawisnąć w niej miał obraz 
przedstawiający św. Fryderyka.

Przebudowa w roku 1860, mająca na celu urządzenie 
w budynku kaplicy, polegała na wyburzeniu ściany we
wnętrznej, dzielącej trakty przy zewnętrznej ścianie 
wschodniej i oddzielającej pokój mieszkalny w narożu 
północno-wschodnim od alkierza w narożu południowo- 
-wschodnim. Powstało w ten sposób długie pomieszcze
nie, zajmujące całą szerokość budynku. Wymieniono 
również i podwyższono strop belkowy w części kaplicy. 
Ściana wschodnia, szczytowa oficyny, pierwotnie bez-
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okienna, z dwiema symetrycznymi wnękami, otrzymała 
drzwi na osi i dwa flankujące je okna. Wszystkie trzy 
otwory zwieńczone zostały odcinkowymi naczółkami, 
połączonymi gzymsem o tym samym profilu. Rozebrano 
też wysoki dach oficyny oraz pokoiki na piętrze, burząc 
częściowo szczyty wschodni i zachodni, po czym założo
no dach namiotowy o znacznie mniejszym spadku ze 
stryszkiem nieużytkowym. Do otwarcia kaplicy nigdy jed
nak nie doszło, ponieważ z uwagi na brak funduszy na jej 
utrzymanie, władze kościelne nie wyraziły na to zgody.

Po Towiańskim, w 1879 r. Żelazowa Wola przeszła 
w ręce Aleksandra Pawłowskiego, gospodarnego ziemia
nina, lecz mało zainteresowanego historią i muzyką, któ
ry lewą oficynę wykorzystywał jako budynek gospodar
czy, przez co ulegała ona postępującemu niszczeniu. Od
wiedzający relacjonowali, że w jednej z izb mieszkali ofi
cjaliści, w innych był skład rupieci, a „w pokojach zajmo
wanych niegdyś przez rodzinę Fryderyka suszą się jabłka, 
a pachciarz mleko kwasi”. Prawdopodobnie wówczas do
stawiono też do drugiej elewacji szczytowej niewielką 
dobudówkę o przeznaczeniu gospodarczym, przekrytą 
dwuspadowym dachem, widoczną na najstarszych ryci
nach i fotografiach oficyny. Opis z roku 1891 zamiesz
czony w „Tygodniku Ilustrowanym” podaje, że „domek, 
choć rudera, trzyma się dobrze, okna bez okiennic wpraw

dzie, ale o całych szybach, tylko w narożnym alkierzu, w któ
rym według wszelkich danych Fryderyk się urodził, jedno 
okno zabite deskami, drugie zamurowane, i ciemno też tutaj, 
zaś obok w przyległej komnatce poprzedni właściciel, p. To- 
wiański, rozpoczął kiedyś urządzać domową kapliczkę, a dziś 
obecny właściciel trzyma tu kapustę i rupiecie” („Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 98, 1891). W 1894 r. wystawiono przed 
domem żelazny obelisk, upamiętniający narodziny kompo
zytora, fundacji rosyjskiego muzyka Mikołaja Bałakiriewa.

Na jesieni 1917 r. spłonęła prawa oficyna, pełniąca 
funkcję dworu, a teren dawnego parku i folwarku Paw
łowski w grudniu następnego roku rozparcelował i roz- 
sprzedał wśród miejscowych włościan. Z pierwotnego 
zespołu dworskiego z dworem i dwiema oficynami po
została jedynie lewa oficyna - miejsce urodzenia Fryde
ryka Chopina. Oficyna ta cudem ocalała od rozbiórki, 
ponieważ wprowadził się do niej jeden z trzech nabyw
ców majątku, Piotr (czy Roch?) Szymaniak, wraz z ży
wym inwentarzem, i urządził w części pomieszczeń 
chlew oraz oborę. Jak pisał w 1925 r. Juliusz Kaden- 
-Bandrowski - „jedna część oficyny użyczona bydelku, 
kurki, świnki, krowiny chroni, w drugiej części rodzina 
właściciela przemieszkuje doraźnie” (J. Kaden-Bandrow- 
ski, Jak powstała Żelazowa Wola, „Tygodnik Ilustrowa
ny”, nr 43, 1937, s. 830).
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4.5. Oficyna (4) i pokój, w którym urodzit się Fryderyk Chopin (5) 
na rycinach zamieszczonych w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1891 r.

6.7. Oficyna około 1925 r. (6) i w trakcie przebudowy w 1931 r. (7)

8-10. Dworek Chopina w czasie prac konserwatorskich w 2007 r.: 
fragment elewacji (8) oraz fragmenty ścian działowych zbudowanych 
z cegieł z przełomu XVIII i XIX w. (9) i z około 1931 r. (10)

W 1926 r., w związku z odsłonięciem pomnika Chopina 
w warszawskich Łazienkach, dziennikarze, a w ślad za nimi 
przedstawiciele opinii publicznej żywo zainteresowali się lo
sami domu, w którym urodził się kompozytor. Powstało To
warzystwo Przyjaciół Domu Chopina w Warszawie i Socha
czewie, które za 40 tys. zł nabyło w listopadzie 1928 r. 
wschodnią, sześciomorgową część parku wraz z oficyną. 
W marcu 1930 r. powstał Sochaczewski Komitet Odbudo
wy Domu Chopina, który po uzyskaniu funduszy ze składek 
publicznych i dotacji państwowej zajął się gruntowną restau
racją budynku.

Dawna lewa oficyna, podniesiona do rangi „dworku”, 
stała się punktem centralnym parku, zaprojektowanego 
w latach 1931-1932 przez prof. Franciszka Krzywdę- 
-Polkowskiego, kierownika Katedry Parkoznawstwa i Archi
tektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej
skiego. Odbudowę samej oficyny prowadziła przez kilka 
miesięcy inż. arch. Anna Ptaszycka. Jak informuje Kazimierz 
Hugo-Bader, przed przystąpieniem do odbudowy, w 1931 r. 
przeprowadzono pod kierunkiem konserwatora wojewódz
kiego, doktora Zygmunta Kokowskiego, szczegółowe bada
nia architektoniczne budowli, jednak sprawozdanie z tych 
badań nie zachowało się w aktach konserwatora zabytków, 
również późniejsza literatura przedmiotu nie powołuje się 
na nie (K. Hugo-Bader, op. cit, ss. 5, 9).

Nad urządzeniem wnętrz domu przez kilka jeszcze lat 
pracowali plastycy i konserwatorzy, tworząc w starych 
murach fikcyjny obraz „polskiego dworku”. Skrupuły 
projektantów, wynikające z braku dokumentacji z czasów 
Chopina, ponoć autorytatywnie rozstrzygał generał Kazi
mierz Sosnkowski, sprawujący rządowy patronat nad 
urządzaniem muzeum.

Pod koniec drugiej wojny światowej, mimo pełnego 
poświęcenia zaangażowania pracowników muzeum, bu
dynek został całkowicie zdewastowany, rozbite były 
drzwi i okna, zaś jedynym nieukradzionym sprzętem by
ło zniszczone pudło fortepianu, pozbawione nóg i strun. 
Jesienią 1946 r. Żelazowa Wola przekazana została pod 
opiekę Instytutowi Fryderyka Chopina. Do 1948 r. 
wnętrze domu odnowiono i urządzono meblami w stylu 
właściwym dla początku XIX w. Dokonano wówczas 
pewnych adaptacji według projektu arch. Mieczysława 
Kuzmy.

W 1950 r. czasowo zarząd nad domem i parkiem 
przejęło Muzeum Narodowe w Warszawie, jednak w ma
ju 1953 r. wróciły one do rąk Instytutu, przekształcone
go w Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Przeprowa
dzono wówczas kolejny remont, odnowiono pokoje oraz 
powołano specjalną komisję do zmiany urządzenia 
wnętrz. Ustalono też program muzeum, utrwalając nada
ne w latach trzydziestych fantazyjne nazwy poszczegól
nych pomieszczeń domu.

Dzisiaj miejsce urodzenia Fryderyka Chopina w Żela
zowej Woli jest parterowym, murowanym budynkiem 
z użytkowym poddaszem. Przechodząca na przestrzał 
przez środek wąska sień dzieli budynek na dwie równe 
części. Układ pomieszczeń jest dwutraktowy, przy czym 
w każdym trakcie mieszczą się dwa pomieszczenia. Syme
tryczna elewacja frontowa ma wejście na osi, poprzedzo
ne dwukolumnowym ganeczkiem. Dach jest dwuspado
wy z naczółkami, poddasze użytkowe, dostępne jednobie- 
gowymi schodami z sieni. Pokoiki na poddaszu, niegdyś 
oświetlone oknami w lukarnach, dziś mają jedynie okna 
w szczytach.

W 1931 r. w trakcie przebudowy oficyny na „dwo
rek” rozebrano przybudówkę przy zachodniej ścianie 
szczytowej. Zdjęto niski dach i więźbę wykonaną po 
1860 r. Nowy dach, znacznie wyższy, umożliwił przy
wrócenie użytkowego poddasza. Uzupełniono też 
szczyty. Przelicowano partie ścian zewnętrznych, 
zwłaszcza (ze względu na znaczne zawilgocenie) w po
ziomie cokołu, oraz wykonano na całym obwodzie 
gzyms zewnętrzny, powtarzający w przybliżeniu profil 
gzymsu ściany wschodniej. Duży fragment ściany ob
wodowej w elewacji północnej (podwórzowej) wymie
niono w całości. Naprawiono i przemurowano narożni
ki szczytowej ściany wschodniej, ościeża większości 
otworów okiennych oraz bodaj wszystkie nadproża. 
Przed drzwiami frontowymi dostawiono niewielki por
tyk z trójkątnym tympanonem, wsparty na dwóch okrą
głych słupach bez głowic i baz. Przywrócono wykonane 
w 1860 r. i później zamurowane drzwi zewnętrzne na 
osi ściany wschodniej.
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11. Układ pomieszczeń 
w dworku i rozwarstwienie 
chronologiczne murów na 
podstawie badań w 2007 r.

(ilustracje:
1,2- fot. Jan Łoziński,

3, 11 - rys. Robert M. Kunkel,
6, 7-wzbiorach Zakładu 

Architektury Polskiej PW 
w Warszawie,

8-10-fot. Robert M. Kunkel)

XVIII/XIX w. 

przemurowania 
1860 i 1931 r. 

1931 r.

We wnętrzu wymieniono duże partie ścian komino
wych, rozdzielających trakty, oraz znacznie przemuro- 
wano cienkie ścianki działowe między pomieszczeniami 
w traktach. Zlikwidowano dawne przedsionki oraz 
zburzono i odtworzono kilkanaście centymetrów dalej 
południowy odcinek ściany sieni, by uzyskać obszer
niejszą część wejściową, którą poprzedzono małym, 
drewnianym wiatrołapem. By zasłonić uskok ściany po
między szerszą a węższą częścią sieni, wykonano w tym 
miejscu niewielką, ceglaną arkadę, na której oparto 
również policzki jednohiegowych schodów na podda
sze. Poza tą niewielką zmianą w sieni, ściany wewnętrz
ne, mimo przemurowań, pozostały na swoich miej
scach. Dużą zmianą pierwotnego układu wnętrza było 
natomiast wyodrębnienie w południowo-zachodnim 
narożu budynku, w zachodniej części dawnej izby cze
ladnej, wąskiego pomieszczenia, zwanego dziś „alko
wą”, oświetlonego jednym oknem, przebitym w za
chodniej ścianie szczytowej. Pomieszczenie to przekry
te zostało murowaną kolebką z dwiema lunetami nad 
drzwiami i nad oknem. Łuki tarczowe kolebki oparte 
zostały na bruzdach wykutych w pierwotnych licach 
północnej ściany zewnętrznej oraz ściany międzytrakto- 
wej. Cel utworzenia tego pomieszczenia i przekrycia go 
sklepieniem nie jest jasny; ze względu na szczupłość je
go wymiarów nie mogło ono sugerować pierwotnego 
pokoju mieszkalnego. Mimo to podczas remontu bu
dynku, zapewne w roku 1948, drzwi do „alkowy” po
szerzono, tworząc obszerną arkadę, oraz umieszczono 
tablicę, sugerującą, że w tym miejscu właśnie urodził się 
kompozytor.

Pierwotne przeznaczenie pomieszczeń oficyny, 
w czasach gdy zamieszkiwało w niej małżeństwo Cho
pinów, można ze znacznym prawdopodobieństwem 
ustalić na podstawie najstarszych przekazów zawar
tych w dziewiętnastowiecznych artykułach prasowych 
oraz skąpej ikonografii budynku, porównując je 
z ustalonym podczas badań przebiegiem oryginalnych 
ścian.

Wejście na osi ściany południowej prowadziło do 
wąskiej, brukowanej sieni, przechodzącej na przestrzał 
przez budynek do wyjścia na podwórze gospodarcze. Le
wa (zachodnia) strona budynku była płytko podpiwni
czona. W sieni wydzielone były drewnianymi ściankami 
dwa przedsionki. Bezpośrednio z przedsionka południo
wego na prawo i na lewo prowadziły drzwi do pomiesz
czeń kuchennych (oddzielna kuchnia dworska i służeb
na); zapewne w lewej kuchni znajdował się piec chlebo
wy. Za tą lewą (zachodnią) kuchnią znajdował się pokój 
z jednym oknem, określany później jako „pokój gospo
darczy”. Długa izba w tylnym (podwórzowym) trakcie 
była izbą czeladną. Nie jest jasne, czy niesymetryczny 
układ trzech okien tej izby w elewacji podwórzowej wy
nikał z pierwotnego jej podziału na dwa pomieszczenia, 
ponieważ odcinek ściany północnej z oknami został 
w całości wymieniony w roku 1931.

W dalszym odcinku sieni, za drzwiami z przedsionka- 
-wiatrołapu, znajdowały się schody na piętro, a następ
nie para drzwi, z których lewe prowadziły do izby cze
ladnej, zaś prawe do trójizbowego mieszkania, zajmo
wanego w latach 1806-1810 przez małżeństwo Chopi
nów. Pierwszy pokój, oświetlony dwoma oknami w ele
wacji północnej, pełnić mógł funkcje saloniku i jadalne
go. Z kuchnią łączył go krótki korytarzyk z dwojgiem 
drzwi, dzięki czemu kuchenne wonie nie przenikały do 
części mieszkalnej. Kolejna izba, w narożu północno- 
-wschodnim, z jednym oknem od północy, była zapew
ne pokojem mieszkalnym, za nią, w narożu południo
wo-wschodnim znajdował się niewielki alkierz. To jego 
wnętrze widnieje na najstarszym rysunku z 1891 r., za
tytułowanym „pokój, w którym się urodził Chopin'’. 
Drzwi łączące ten alkierz z kuchnią mają zapewne cha
rakter wtórny. Alkierz miał pierwotnie jedno tylko 
okno od południa. I właśnie w tym alkierzu, a nie w „al
kowie”, co sugerowała umieszczona w niej tablica, uro
dził się najprawdopodobniej Fryderyk Chopin.

Robert M. Kunkel
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O zabytkach inaczej

Mija dwieście lat od pamiętnego roku 1807, w którym to Polacy śnili 
o wolności, bo ukochany przez nich cesarz Francuzów, rękami Flamandów, 

Włochów, Szwajcarów, Sasów i nas Polaków, dal łupnia Austriakom, 
Rosjanom i Prusakom tak skutecznie, że aż stanął na brzegu Niemna. 

Rzecz się działa w Tylży, a Niemen w dolnym biegu nie był jeszcze rzeką 
graniczną. W tym samym roku urodził się Ferdynand von Quast, późniejszy 

pierwszy państwowy konserwator zabytków w królestwie pruskim.

Pruski konserwator
polskich zabytków

f / ANDRZEJ RZEMPOŁUCH

/ lawarcie pokoju w Tylży powiększyło grono wasali i - 
*—uchowaj Boże - sprzymierzeńców boga wojny o oby
wateli wieloetnicznego i wielowyznaniowego państwa ze 
stolicą w Berlinie i Poczdamie, 
państwa, które wówczas zaledwie 
od wieku było królestwem, a po 
niespełna siedemdziesięciu latach 
miało stać się cesarstwem, II Rze
szą. Oczywiście na wzór i kosztem 
Francji, pod wodzą nieporadnego 
(to najlżejsze określenie) Ludwika 
Napoleona, znanego nam pod 
imieniem Trzeciego, z tych Bona- 
partych, którym jakże łatwo przy
chodziło uzurpowanie sobie tytu
łów.

Ten Pierwszy, genialny wódz 
i niezmordowany żołnierz, nie 
dość, że sam był kiepskim polity
kiem, to nie miał przy sobie kogoś, 
kto by mu wytłumaczył prawidło
wość znaną nam w brzmieniu 
„z niewolnika nie ma robotnika”, 
jak również to, że nowa trzoda po
trzebuje dodatkowych pasterzy. 
Było, minęło... Anglicy ostateczne 
zwycięstwo koalicji przypisują wielkiemu Wellingtonowi, 
Rosjanie twierdzą, że było ono skutkiem Berezyny i odwe
tu za spalenie Moskwy. My w Prusach wspominamy prze
mowę gen. Johanna Davida Ludwiga Yorka von Warten- 

burg (przydomek von Wartenburg otrzymał wraz z pru
skim tytułem hrabiowskim w 1814 r.) w królewieckim 
Standehaus i szarżę czarnych huzarów marszałka Gebhar- 
da Bliichera pod Waterloo, a wcześniej - zakończone nie
powodzeniem Francuzów oblężenie Rygi, w którym po

stronie obleganych (czyli Rosjan) wyróżnił się Carl von 
Clausewitz, jeden z niewielu Prusaków, którzy nie poszli 
na współpracę. Clausewitz w początkowym okresie wojny 
stacjonował czasowo (1795) w Neuruppin, na północny

1. Panorama Fromborka widziana od zachodu, rys. F. von Quasta z 1844 r.
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2.3. Kościoły św. Jakuba (2) i NMPanny (3) w Toruniu, litografie 
według rys. F. von Quasta zamieszczone
w „Zeitschrift fur Bauwesen”, 1850

zachód od Berlina. Niedaleko od powiatowego Neurup
pin, rodzinnego miasta Karola Fryderyka Schinkla, leży 
majątek Radensleben, gdzie w pamiętnym roku 1807 
przyszedł na świat Ferdynand von Quast, syn Wilhelma 
i Charlotty von Rohr, bohater tej opowieści.

Narody, jak pojedynczy ludzie, dochodzą do tego same
go własnymi drogami. Nie inaczej rzecz się miała z ochro
ną zabytków. Francuzi musieli zburzyć setki romańskich 
i gotyckich klasztorów (taka była cena rewolucji), by do
strzec, że niszczeją ich wspaniałe katedry. Ale jak już się 
wzięli do pracy, stworzyli nową specjalność w architektu
rze: budowę zabytków. Niemcy, a z nich najpierwsi Prusa
cy, potrzebowali - jak to oni - idei. I ta się znalazła. Ujął ją 
w słowa urodzony w Tylży młody poeta Max von Schen- 
kendorf, który dewastowanie przez wojsko krzyżackiego 
zamku w Malborku odebrał jako krzywdę czynioną mu 
osobiście. Od tej pory - a był to rok 1803 - zabytki są emo
cjonalną własnością wszystkich, którzy się do nich przyzna
ją. Mądry król Fryderyk Wilhelm III wystąpienie studenta 
przeczytał (a ściślej: królowi je przeczytano), zapytał do
radców o zdanie i - przeniósł magazyny wojskowe w inne 
miejsce, a zamek oddał w ręce konserwatorów.

Właśnie: czy konserwatorów? Nie było takiej profesji, 
nie było nawet specjalizacji w programie berlińskiej Aka
demii Architektury. Zabytkami zajmowali się czynni ar
chitekci, a jak wiadomo, zawsze były to jednostki niezwy
kle twórcze, a w tamtych czasach również niezwykle 
wszechstronne. Najwybitniejsi na polskim gruncie Chry
stian Piotr Aigner, Adam Idźkowski i Franciszek Maria 
Lanci wypowiadali się także na temat wartości dawnych 
budowli, swe osobiste preferencje stylowe - w owym 
okresie osobliwe upodobanie do neogotyku - uzasadnia
jąc względami estetycznymi, historycznymi i patriotycz- 

4.5. Kolegiata w Kruszwicy przed restauracją (4) i po restauracji z lat 
1856-1859 (5) (wg Jerzy Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków 
architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975)

6. Kamienice przy Starym Rynku 49-51 w Poznaniu, 
rys. F. von Quasta z 1841 r., zmodyfikowany do publikacji 
przez Juliusa Kohtego (Verzeichnis der Kunstdenkmaler 
der Provinz Posen, Berlin 1895-1898)

nymi. Gdy krakowiacy sypali, na wzór „mogiły” Krakusa 
i Wandy, słynny Kopiec Kościuszki (od 1820 r.), a na
stępnie chcieli restaurować królewski zamek na Wawelu 
(projekt Lanciego 1830-1833, szczęśliwie niezrealizowa
ny), Wielkopolanie - z Edwardem Raczyńskim na czele - 
najpierw wsparli ich finansowo, a wkrótce potem przy
stąpili do restaurowania „swoich” zabytków, zarówno 
publicznych, jak katedra w Poznaniu, przy której urzą
dzono Złotą Kaplicę (mauzoleum Mieczysława i Bolesła
wa), jak i prywatnych (kościół i zamek w Kórniku, zamki 
w Szamotułach i Będzinie; ten ostatni na Górnym Ślą
sku). Nie miejsce tu na referowanie okoliczności i prze
biegu kształtowania się ochrony zabytków architektury 
na ziemiach polskich, uczynił to znakomicie Jerzy Frycz, 
którego książka [Restauracja i konserwacja zabytków ar
chitektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975) 
sprzed ponad trzydziestu lat w obecnym czasie jakby od- 
młodniala. Dość tutaj powiedzieć, że - jak w przepowied
niach - powstał problem i urodził się właściwy człowiek. 
Ferdynand von Quast (1807-1877), wychowanek Schin
kla, przyjaciel i podopieczny Fryderyka Augusta Stillera, 
jako pierwszy państwowy konserwator zabytków w kró
lestwie pruskim (nominowany w 1843 r., pełnił funkcję
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Historyczne Warmii), założone we From
borku przez grono uczonych księży przy 
aprobacie biskupa Józefa Ambrożego 
Geritza (1856).

Quast już na kilka lat przed objęciem 
urzędu konserwatora objeżdżał kraje i pro
wincje ówczesnego państwa pruskiego. 
W Wielkopolsce był po raz pierwszy 
w 1839 r. (na Warmii trzy lata później). Od
nalazł w tej prowincji to, co było szczegól
nie bliskie jego sercu i naukowym zaintere
sowaniom, a zarazem inspirujące w doktry
nie i działaniach konserwatorskich: liczne 
budowle romańskie z kamienia, często zdo
bione rzeźbą (słynne kolumny strzelneńskie 
odkryto dopiero w 1946 r.) oraz budowle 
gotyckie z rozmaitymi nawarstwieniami.

do śmierci) objął opieką większość obecnego terytorium 
naszego kraju: Śląsk, Pomorze, Prusy i prawie całą Wiel- 
kopolskę.

W zaborze pruskim znalazły się najważniejsze w wy
miarze symbolicznym pomniki architektury Polski pia
stowskiej: związane z początkiem naszej państwowości 
budowle Gniezna i Poznania, opactwa w Mogilnie 
i Trzemesznie, romańskie kościoły Strzelna, Lednica 
i Kruszwica. Wiele z nich (Inowrocław, Kruszwica, 
Strzelno, Ostrów Lednicki) zostało za pruskich rządów 
upaństwowionych. I tutaj wkraczamy na grunt nauko
wej opieki nad zabytkami, którą tak uparcie zaszczepiał 
Ferdynand von Quast we współpracy z elitami kultural
nymi i towarzyskimi Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 
a która w sensie realnym była możliwa tam, gdzie znaj
dował oparcie w organach władzy i w powstających 
około połowy XIX w. towarzystwach wyższej użytecz
ności. Dla przypomnienia: w 1854 r. powołano w To
runiu Coppernicus Verein fur Kunst und Wissenschaft 
(Stowarzyszenie Artystyczno-Naukowe im. Kopernika), 
w 1857 powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Po
znaniu, z Wydziałem Historyczno-Literackim, który się 
zajmował sprawami zabytków. Pomiędzy nimi znalazło 
się Historischer Verein fiir Ermland (Stowarzyszenie

Podczas tego i dwóch następnych pobytów (1841, 1844) 
wykonał wiele rysunków, które chyba jeszcze bardziej niż 
rysunki warmińskie okazały się ważne jako niezastąpione 
źródła ikonograficzne. Julius Kohte, konserwator zabyt
ków i autor czterotomowego inwentarza zabytków Wiel
kopolski i Kujaw (Verzeichnis der Kunstdenkmaler der 
Provinz Posen, Berlin 1895-1898) - a do tego zasłużony 
biograf Quasta jako konserwatora - wymienia tylko te 
(stanowczo za mało!), które wykorzystał do zilustrowania 
swego dzieła i które okazały się przydatne w badaniach 
nad budowlami przekształconymi już w drugiej połowie 
XIX w. W Poznaniu Quast narysował widok kościoła św. 
Marcina, patrona miasta, oraz fasady trzech kamienic 
mieszczańskich przy Starym Rynku (1841), które zostały 
później rozebrane, w Grodzisku Wlkp. - panoramę mia
sta (1841), w Bydgoszczy - kościoły bernardynów i kla
rysek (1844), w Inowrocławiu - wieżę ratuszową, 
w Kruszwicy - romańską kolegiatę i ruiny zamku, ze zna
ną każdemu polskiemu dziecku Mysią Wieżą. W Łabiszy
nie nad Notecią wykonał „szkicową inwentaryzację” ruin 
romańskiego kościoła, spalonego jeszcze w XVIII w. Mo
żemy tylko ubolewać, że dzieło Kohtego było nader 
skromnie ilustrowane, zwłaszcza w części dotyczącej ar
chitektury, a rysunki Quasta autor przerobił na własną,
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7. Kościół NMPanny
w Inowrocławiu

^9 Ermlandische
■k Ansichten
Bl Ferdinand von Quast

Widoki z Warmii

typową dla architekta sztywną manierę. W celu bliższego 
zapoznania się z tą częścią spuścizny po pruskim konser
watorze należy się udać wprost do Zbiorów Rysunków 
Architektonicznych politechniki w Berlinie - Plansamm- 
lungen der Technische Universitat Berlin.

Sukcesem Ferdynanda von Quasta była w dobrym sen
sie tego słowa zachowawcza restauracja późnogotyckiej 
kolegiaty NMPanny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 
(1860-1862), dla której przygotował wytyczne. Następnie 
nadzorował restaurację kościoła bernardynów w Bydgosz
czy (1864-1865). Interesował się stanem rotundy św. Pro
kopa w Strzelnie, która była w tym czasie użytkowana jako 
spichlerz (w 1892 r. została odrestaurowana ze środków 
państwowych). Nie mógł natomiast zapobiec zepsuciu 
kompletnej (wzbogaconej tylko w XVIII w. akcentami ba
rokowymi) i w pełni oryginalnej architektury kolegiaty 

w Kruszwicy, którą bez jego 
wiedzy niepotrzebnie, acz
kolwiek w tzw. dobrej wie
rze, przebudowano na mo
dłę jeszcze romantyczną, 
zmieniając proporcje bryły 
i wielkość okien, a w miejsce 
hełmów barokowych - da
jąc neogotyckie (architekt 
Hiissner z Berlina, 1856- 
-1859). Paradoksalnie, w wy
padku tej budowli lokalne 
władze natychmiast zareago
wały na postulat Quasta 
i Stillera o konieczności prze
prowadzenia prac restaura- 
torskich, co w ówczesnych 
warunkach pozostało poza 
możliwością kontroli.

Naprawdę niewiele bra
kowało, aby pruski konser
wator podjął współpracę 
z Wielkopolanami przy pla
nowanych obchodach mile
nijnych w roku 1860, które 

zamierzano upamiętnić usypaniem w Kruszwicy kopca ku 
czci pierwszych Piastów oraz odbudową spalonego 
w 1834 r. romańskiego kościoła NMPanny, zwanego 
„Ruiną”, w Inowrocławiu. Na przeszkodzie tym ambit
nym planom stanął sprzeciw władz rejencji w Bydgoszczy, 
które zakazały świeckich uroczystości. Ale król Fryderyk 
Wilhelm IV przeznaczył „całe” 360 talarów (równowar
tość rocznej pensji wikarego w Kościele luterańskim) na 
konserwację Mysiej Wieży. Kościół w Inowrocławiu zo
stał odbudowany w 1900 r. przez wspomnianego już Ju- 
liusa Kohtego, który okazał się godnym spadkobiercą idei 
propagowanych przez Quasta.

O pierwszym pruskim konserwatorze pamiętali polscy 
autorzy, a szczególnie Jerzy Frycz, który nie szczędził 
słów uznania dla jego działań związanych z polskimi za
bytkami. Obecnie, w związku z okolicznościową wystawą 
dorobku Quasta, która gościła już przed rokiem w Pocz
damie i Olsztynie, a będzie wkrótce pokazana w Neurup
pin (22 czerwca - 22 sierpnia), Munster (9 września - 
8 października) i Marburgu (październik - listopad 
2007), na nowo doceniamy - zdawałoby się oczywistą, 
ale on to ogłosił w memoriale 170 lat temu, a następnie 
usilnie starał się realizować! - doktrynę o szczególnej 
wartości nawarstwień stylowych w zabytkach architektu
ry. Quast stwierdzał również, że „żadne zniszczenie nie 
jest w stanie tak dalece zmienić pierwotnego charakteru 
zabytku, jak niejedna tak zwana restauracja” (J. Kohte, 
ibidem). To spostrzeżenie, odnoszące się do rugowania 
bądź zacierania oryginalnej substancji zabytku, pozostaje 
jakże aktualne, i zaiste nie brak w naszych czasach przy
kładów na jego prawdziwość.

Andrzej Rzempoiuch

8. Brama południowa 
warowni katedralnej
we Fromborku - okładka 

katalogu wystawy 
„Ferdynand von Quast. 
Widoki z Warmii”

(ilustracje: 1 - w zbiorach 
Instytutu Sztuki PAN 

w Warszawie, fot. Krzysztof 
Piłat; 2,3-w zbiorach

Archiwum Państwowego 
w Olsztynie, fot. Andrzej

Ulewicz; fot. 7 - Piotr Jamski)
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Kościół w Warężu

1. Fragment elewacji kościoła od strony południowo-zachodniej

O
 kościele w Warężu pisali 
już na łamach „Spotkań 
z Zabytkami” Zbigniew 
Hauser (nr 3, 1993) i Tadeusz 

Kukiz (nr 7, 1993), wróćmy jed
nak jeszcze do tego zabytku, 
apelując o niedopuszczenie do 
jego zagłady.

Autorzy dziewiętnasto- 
i dwudziestowiecznych opisów 
popijarskiego kościoła św. Mar
ka w Warężu są niemal jedno
myślni w ocenie tego dzieła, 
uważając je za najwybitniejsze 
osiągnięcie Wojciecha Lenarto
wicza i najpiękniejszy zabytek ar
chitektury w powiecie sokal- 
skim. Spoglądając dziś z przygra
nicznej drogi w Uśmierzu na po
tężną sylwetę dwuwieżowej fasa
dy, oczekujemy podobnych wra
żeń. Po stronie ukraińskiej może
my podziwiać imponującą bryłę 
kościoła od strony prezbiterium, 
otoczoną parterowymi wiejskimi 
domkami, która odbija się ma
lowniczo w stawie.

Północna elewacja, widoczna 
od polskiej strony, ozdobiona 
doskonale zachowaną marmuro
wą tablicą i wyniosłymi wieżami, 
również nie przygotowuje nas na 
spotkanie z prawdziwym dramatem. 
We wnętrzu bowiem zamiast sklepie
nia z wizerunkiem Boga Ojca na tronie 
z obłoków, otoczonego aniołkami, wi
dać puste, błękitne niebo, a pod nim 
gęstwę krzewów - na ziemi, nad zieją- 
cymi otworami krypty, na wystających 
zalomkach murów, na ścianach. Zato
pione w zieleni doskonale jeszcze za
chowane fragmenty iluzjonistycznych 
malowideł, sceny biblijne, wizerunki 
świętych wzbudzają z jednej strony 
ogromny żal, z drugiej jednak determi
nację, by ratować to niezwykłe dzieło.

W 1538 r. wieś Warrans otrzymu
je od króla Zygmunta I przywileje 
miejskie na prawie magdeburskim, 
a w 1544 r. powtórny przywilej, po
zwalający na pobieranie opłat w celu 
zachowania w należytym stanie dróg, 
ponieważ miasto Warąsch położone 
było na uczęszczanym szlaku prowa
dzącym z Wołynia na Litwę. Wszyst
kie te przywileje uchwała sejmu 
z 1676 r. przyznaje nowemu właści

cielowi Waręża, koniuszemu koron
nemu Markowi Marczyńskiemu. 
W 1688 r. Matczyński, uczestnik wy
praw wojennych Jana III Sobieskiego 
i jego ulubieniec, zakłada w Warężu 
kolegium dla pijarów. Mimo prote
stów Akademii Zamojskiej, która 
obawiała się konkurencji, zasługi 
Marczyńskiego przeważyły i szkoła 
została zatwierdzona, on sam zaś 
w 1693 r. funduje „wspaniałą świąty
nię” (Bronisław Sokalski, Powiat so- 
kalski pod względem geograficznym, 
etnograficznym, historycznym i eko
nomicznym, Lwów 1899). Datę tę 
powtarzają inni autorzy opracowań. 
Zbigniew Hornung w artykule 
o Wojciechu Lenartowiczu, zamiesz
czonym w „Biuletynie Historii Sztuki 
i Kultury” {Wojciech Lenartowicz. 
Nieznany architekt polski z końca 
XVII wieku, nr 3, 1934) pisze: „da
chowana ponad portalem głównym 
tablica erekcyjna głosi, że budowa zo
stała ukończona w r. 1693”. Nato

miast Marek Wojcik (Malowi
dła ścienne w kościele popi jar
skim p. w. Sw. Marka w Warężu 
i ich pierwowzory graficzne - 
dzieła Pozza i Rubensa, w: Sztu
ka Kresów Wschodnich, t. 3, 
Kraków 1996) twierdzi, że 
„Wizytacja tej placówki w roku 
1690 zastała jedynie drewniane 
pomieszczenia kolegium, szkoły 
i takąż kaplicę. Nie jest więc 
prawdą, że kościół ten wybudo
wano w latach 1688-93, jak po
dają niektóre publikacje. Data 
1693 widnieje wprawdzie na fa
sadzie, ale jako data fundacji 
świątyni”. Niemniej jednak już 
w 1695 r. Matczyński w testa
mencie daje wyraz pragnieniu, 
by pochować go w tym kościele 
(ciało jego złożono w skrom
nym sarkofagu pod ołtarzem).

Do dziś nie ustalono także 
jednoznacznie ani autorstwa 
projektu architektonicznego, 
ani wykonawcy wspaniałych 
malowideł we wnętrzu kościo
ła. Zbigniew Hornung za twór
cę tej imponującej budowli 
uznaje architekta lubelskiego, 
Wojciecha Lenartowicza. Autor 
dokonuje wielu porównań ko

ściołów w Warężu i nieodległym 
Uhnowie, które według niego są dzie
łami tego samego architekta. A po
nieważ na fasadzie kościoła w Uhno
wie odkryto w 1922 r. pod tynkiem 
napis: „Extruxit Adalbertus Lenarto
wicz A.D.MDCXCV”, autorstwo ko
ścioła w Warężu nie budzi według 
niego żadnych wątpliwości. Istotnie, 
dziś jeszcze, mimo zniszczeń obydwu 
zabytków, możemy znaleźć w nich 
wiele analogii. Podziały ścian 
w ośmiobocznych wieżach obydwu 
kościołów są niemal identyczne, na
tomiast wieże w Warężu ozdobione 
zostały ażurową attyką i odmiennymi 
niż w Uhnowie hełmami. Te ostatnie 
uległy całkowitemu zniszczeniu 
(ostatni hełm zawalił się zaledwie kil
ka lat temu), natomiast w Warężu są 
jeszcze w stosunkowo dobrym stanie. 

Podobieństwa, zdaniem Hornun- 
ga, nie ograniczają się tylko do brył 
kościołów. We wnętrzach obydwu 
świątyń zastosowano „podwójne pila- 
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stry o ciężkich i niezgrabnych pseudo- 
jońskich głowicach”. O ile w Uhno- 
wie, w mrocznym, ciemnym wnętrzu 
pilastry owe robią istotnie wrażenie 
masywniejszych i bardziej topornych, 
o tyle brak sklepienia w kościele 
w Warężu i bujna zieleń (pokrywająca 
nawet niektóre głowice) ożywiają do
brze jeszcze zachowane błękity, róże 
i fiolety, czyniąc pilastry pozornie de
likatniejszymi i lżejszymi. Dodatkowo 
efekt ten potęguje również ich pozor
ne żłobkowanie. W Uhnowie dekoro
wane są one motywami roślinnymi, 
w Warężu na tle jasnego błękitu na
malowano na nich postacie ewangeli
stów i apostołów - dziś, niestety, 
w większości zatarte — co skraca je 
optycznie i przydaje im lekkości. 
Trudno zresztą opiniować w sytuacji, 
kiedy przyroda dokonała niezamie
rzonych przez twórcę przekształceń, 
a budzące niegdyś podziw i zachwyt 
wnętrze stało się przerażającą ruiną.

Mimo oczywistego podobieństwa 
obydwu kościołów oraz nieulegającej 
wątpliwości autentyczności podpisu 
Lenartowicza na fasadzie kościoła 
w Uhnowie niektórzy badacze, m.in. 
Jerzy Kowalczyk (Inżynier Jan Michał 
Link, autor tzw. lenartowiczowskiej 
grupy kościołów, „Biuletyn Historii 
Sztuki”, nr 2, 1961), przypisują autor
stwo projektu kolegiaty waręskiej za
mojskiemu architektowi, Janowi Mi
chałowi Linkowi, który zmarł w 1695 r. 
Również w Polskim Słowniku Biogra
ficznym (t. XVIII, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław-Warsza- 
wa-Kraków-Gdańsk 1973) Jerzy Ko
walczyk kwestionuje autorstwo pro
jektu Lenartowicza w omawianych tu 
przypadkach, twierdząc, że można go 
uznać za ucznia Linka, z którym 
współpracował.

Nie ma również zgodności wśród 
badaczy co do tego, kto był twórcą 
niezwykłych fresków pokrywających 
wnętrze świątyni w Warężu. Można 
sobie wyobrazić, jakich wrażeń do
znawali oglądający niegdyś wystrój 
kościoła, skoro i dziś - kiedy miejsce 
Boga Ojca na tronie z obłoków zastą
piły rzeczywiste obłoki przepływające 
nad naszymi głowami, kiedy między 
niebem i ziemią nie pozostał nawet 
ślad bogatej dekoracji sklepienia - je
steśmy poruszeni mistrzostwem wy
konania zachowanych fragmentów 
iluzjonistycznej architektury, przed
stawień figuralnych, ornamentów ro
ślinnych, żywych barw przetrwałych 
niemal cudem pośród tego przerażają

cego zniszczenia. Stosy cegieł spię
trzonych na czymś, co było niegdyś 
posadzką, pokrywa gruba warstwa 
mchu i liszajów. Nic już nie przywró
ci życia unikatowemu sklepieniu. Na 
szczęście pozostały dziewiętnasto
wieczne opisy i niezwykle cenna do
kumentacja fotograficzna J. Jawor
skiego, wykonana w 1913 r., dzięki 
której możliwe było opublikowanie 
w 1994 r. przez Marka Wójcika wni
kliwego opracowania poświęconego 
freskom waręskiej kolegiaty. Mimo 
braku szczegółowych informacji usta
lił on na podstawie herbów występu
jących wśród malowideł dokładną da
tę ich powstania. Fundatorem był za
pewne biskup antypatryjski i sufragan 
chełmski (od 1738 r.), Józef Antoni 
Łaszcz, którego herb Prawdzie wid
nieje pod przedstawieniem św. Jana. 
Z jego to fundacji w 1728 r. zaczęto 
wznosić murowane gmachy kolegium 
pijarskiego, a ukończono je dzięki 
funduszom jego spadkobiercy, Fran
ciszka Salezego Potockiego. Herb Po
tockich Pilawa sugeruje, że freski go
towe były nie wcześniej niż w roku 
1748, tzn. wówczas, gdy Waręż prze
szedł w ręce Potockich.

Według M. Wójcika autor warę- 
skich fresków z pewnością znał rozpo
wszechniony już w owym czasie na te
renie Rzeczypospolitej traktat Andrea 
Pozza, Perspectiva pictorum et architec- 
torum Andreae Putei e societate Jesu 
(Romae 1693-1700). Dokładniejsza 
analiza pozwala wskazać co najmniej 
pięć rycin z jego wzornika, które po
służyły jako inspiracja dla twórcy ilu- 
zjonistycznych dekoracji architekto
nicznych. Natomiast niezachowane 
malowidło nad nawą, a także inne 
fragmenty wzorowane były na 
„Triumfie Nowego Prawa” Piotra 
Pawła Rubensa. Pewne analogie po
zwalają domniemywać, iż autorami 
głównych partii malowideł mogli być 
tacy malarze tworzący w kościołach pi- 
jarskich, jak Antoni Dembiński (Opole 
Lubelskie), Jakub Sroczyński (Sokal), 
Giuseppe Balzani z Bolonii (Krystyno- 
pol). Wiele argumentów przemawia 
jednak przeciwko takiej interpretacji. 
Prawdopodobnie byli oni jedynie 
twórcami niektórych elementów wy
stroju, np. kwiatowych girland.

Z opisanych przez Wójcika kon
kretnych fragmentów malowideł, 
a przede wszystkim zaprojektowane
go i wykonanego z niezwykłym roz
machem sklepienia (nieistniejącego 
dziś) zachowała się tylko niewielka 

część, ale i ona pozwala zasygnalizo
wać pewną niejednorodność styli
styczną i różnice w poziomie wykona
nia owych fresków. Już po pobieżnym 
oglądzie dostrzec można wyraźną od
mienność w przedstawieniu postaci, 
podkreślaną zresztą przez autorów 
opracowań. Wizerunek Maryi Niepo
kalanie Poczętej z zakrystii (jedno 
z lepiej zachowanych malowideł) zde
cydowanie odbiega od postaci biblij
nych umieszczonych pod chórem mu
zycznym, co Wojcik tłumaczy „po
śpiechem w pracy”. Trudno się z tym 
zgodzić, porównując twarze Matki 
Bożej z twarzą Samarytanki na obra
zie noszącym znamiona prymitywnej 
sztuki ludowej, który różni się nawet 
od pozostałych malowideł pod chó
rem, tzn. „Miłosiernego Samaryta
nina” i „Uzdrowienia paralityka”, bra
kiem ekspresji, schematycznym przed
stawieniem roślin, błędami perspekty
wy, co jest szczególnie zaskakujące 
w wypadku mistrza malarstwa iluzjo- 
nistycznego.

Już Julian Zachariewicz w 1892 r. 
sugerował potrzebę konserwacji fre
sków. Domniemywał, iż ich autorem 
może być Stanisław Stroiński, na
dworny malarz arcybiskupa lwow
skiego W. H. Sierakowskiego, który 
wykonał iluzjonistyczne polichromie 
ścienne m.in. w kościele bernardynów 
w pobliskim Krystynopolu. Nato
miast Zbigniew Hornung sądzi, że au
torstwo malowideł waręskich przypi
suje się Stroińskiemu niesłusznie, nie 
podaje jednak żadnego innego nazwi
ska domniemanego twórcy.

Tragedia kolegiaty w Warężu za
częła się w roku 1951, kiedy to żyzne 
tereny pow. sokalskiego z kwitnący
mi miastami - Sokalem, Bełzem, 
Uhnowem i Warężem - oraz pokłada
mi węgla kamiennego przeszły na stro
nę ZSRR. W zamian za to otrzymali
śmy 480 km2 wyludnionych ziem 
w Bieszczadach. Waręż przemianowa
no na „Nowoukrainkę”, a ludność pol
ska została wysiedlona, podobnie jak 
większość Polaków zamieszkałych na 
Sokalszczyźnie, m.in. do pow. ustrzyc- 
kiego w ramach tzw. Akcji H-T (Hru- 
bieszów-Tomaszów). Mieszkańcy 
Bełza, Sokala, Krystynopola, Uhnowa 
i Waręża starali się wówczas urato
wać z opuszczanych świątyń jak naj
więcej elementów wyposażenia, któ
re przetrwały do dziś w wielu kościo
łach i dawnych cerkwiach greckoka
tolickich na wschodnich terenach 
woj. lubelskiego i podkarpackiego.
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2.3.4. Pozostałości wnętrza kościołaMieszkańcy Waręża, słusznie oba
wiając się, że kościół ulegnie dewasta
cji, przenosili i przewozili wozami 
konnymi do najbliżej położonych 
miejscowości wszystko, co zdołali 
z niego wynieść. W ten sposób urato
wano od zniszczenia m.in. dwa cenne 
obrazy. Siedemnastowieczny portret 
fundatora klasztoru i kościoła pija
rów, Marka Marczyńskiego, trafił do 
dawnej cerkwi w Sulimowie, skąd 
w latach osiemdziesiątych XX w. zo
stał zabrany do muzeum w Lubaczo
wie. Kopię wizerunku Matki Bożej 
Śnieżnej uratował ostatni proboszcz 
Waręża, ks. Edward Godlewicz, prze
wożąc ją do Czarnej Ustrzyckiej, do
kąd został wysiedlony w 1951 r. 
Obecnie obraz ten, po renowacji, 
znajduje się w Stalowej Woli. Nie 
wiadomo natomiast, jaki los spotkał 
umieszczony pod chórem konny por
tret króla Jana III Sobieskiego, wal
czącego z Turkami. Towarzyszący mi 
w Sulimowie dawni mieszkańcy Wa
ręża, panowie Tadeusz Przygoda 
i Franciszek Królewicz, których 
wspomnienia stanowią źródło cen
nych informacji, opowiedzieli o bez
skutecznych jego poszukiwaniach.

Do dziś z dawnego wyposażenia 
waręskiego kościoła zachowało się 
w Sulimowie dziesięć pięknych roko
kowych osiemnastowiecznych ławek. 
Niestety, przewiezione tu z niemałym 
trudem, zostały na miejscu pomalowa
ne farbą olejną w sposób urągający po
czuciu estetyki i szacunku dla dzieła 
sztuki. Podobny los spotkał zabytko
wy konfesjonał z malowanym zapiec
kiem. Obecny proboszcz, ks. Janusz 
Dudzicz, może już tylko ubolewać 

z tego powodu, zresztą cerkiew w Su
limowie poniosła niegdyś wiele innych 
tego rodzaju nieodwracalnych strat, 
które pozbawiły ją niemal całkowicie 
zabytkowego charakteru. Jedynie 
krucyfiks z Waręża zachował się 
w dobrym stanie. Znaczna część wy
posażenia waręskiej świątyni została 
w 1951 r. przewieziona również do 
dawnej cerkwi w pobliskim Hulczu. Tu 
też, podobnie jak w Sulimowie, znajdo
wało się dziesięć ławek (w kościele wa- 
ręskim były ich cztery rzędy), konfesjo
nał, dwie rzeźby oraz ornaty z osiemna
sto- i dziewiętnastowiecznych tkanin. 
Cerkiew ta spłonęła w 1974 r.

Ks. Edward Godlewicz, który był 
proboszczem waręskiej kolegiaty jesz
cze przed wojną (od 1935 r.), po wy
siedleniu przyjeżdżał do Waręża, po
dejmując próby ratowania kościoła 
przed ruiną. Pierwsza wizyta skończy
ła się jego aresztowaniem, bowiem 
nowi gospodarze nie życzyli sobie od
wiedzin Polaków na swoim terenie, 
tym bardziej tych, którzy interesowali 
się kościołem. Ksiądz ponawiał póź
niej rozmowy w sprawie remontu, in
terweniując nawet w polskiej ambasa
dzie w Kijowie. Właśnie z jego inicja
tywy rozpoczęto wówczas remont da
chu, który, niestety, został przerwany.

I tu pojawia się najbardziej istotne 
pytanie: jak to możliwe, że ta monu
mentalna świątynia o tak dobrze za
chowanej fasadzie, wieżach, ścianach, 
prezbiterium, w ciągu kilkunastu zale
dwie lat stała się smutną ruiną? Oby
dwaj moi informatorzy są przekonani, 
że pierwotną przyczyną zawalenia się 
stropu była próba usunięcia krzyży, 
która spowodowała naruszenie kon

strukcji sklepienia. Skończyła się ona 
zresztą tragicznie dla sprawców tego 
haniebnego czynu, bowiem kiedy usiło
wano ściągnąć krzyż za pomocą liny 
przyczepionej do traktora, pojazd prze
wrócił się, a traktorzysta zginął. Nikt 
już potem nie ośmielił się ponawiać po
dobnych prób i wszystkie krzyże do 
dziś pozostały na swoich miejscach.

Na jednej z dawniejszych fotogra
fii, wykonanej prawdopodobnie w la
tach siedemdziesiątych XX w., ko
ściół pozbawiony jest połaci dacho
wych. Czy mogły one zostać ściągnię
te i wykorzystane do innych celów? 
Możliwe, takie wypadki zdarzały się 
i na terenie Polski, i to niemal legal
nie. Brakowało wówczas materiałów 
budowlanych, a kościoły i cerkwie 
chętnie przystosowywano do różnych 
celów niesakralnych. Jest jednak ra
czej mało prawdopodobne, by z tego 
powodu w tak krótkim czasie doszło 
do katastrofy. Kościół w Uhnowie od 
dawna pozbawiony jest pokrycia da
chu, ale stoi do dziś z nieuszkodzo
nym stropem. Jak na ironię, właśnie 
tutaj zaczął działać Społeczny Komitet 
Odbudowy Fary, kościół w Warężu 
natomiast wciąż czeka na ratunek.

Podczas wojny niemiecko-radziec- 
kiej - opowiada Franciszek Królewicz 
- kościół w Warężu służył jako szpi
tal. Aby umożliwić dowóz rannych 
samochodami, Niemcy rozebrali 
część otaczającego go muru (do dziś 
zachowała się tylko brama, resztę 
usunięto zapewne po 1951 r.). Wnę
trze jednak nie ucierpiało, a po woj

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2007 19



SPOTKANIA NA WSCHODZIE ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

nie przywrócono kościołowi funkcję 
sakralną. Co zatem spowodowało 
późniejszą katastrofę?

Odwiedzający w 1993 r. Waręż 
Zbigniew Hauser pisał ze smutkiem: 
„Raz jeszcze spojrzałem za siebie na 
popijarską świątynię. Jak długo jesz
cze trwać będzie majestatycznie nad 
otaczającym ją pejzażem Grzędy So- 
kalskiej? Może za rok-dwa zniknie 
z niego na zawsze” (Waręż - wyrok na 
kościół, „Spotkania z Zabytkami”, nr 
3, 1993). Podobne obawy żywił Ma
rek Wojcik, który rok później uczest
niczył w akcji inwentaryzacyjnej na 
terenie Ukrainy.

5. Marmurowa tablica na fasadzie kościoła

(zdjęcia: Maria Kaniewska)

Po przeszło trzynastu latach, które 
upłynęły od czasu powstania tych rela
cji, kościół w Warężu nie przestaje jed
nak zadziwiać swoją potęgą, a wiele 
malowideł, zwłaszcza w kruchcie i za
krystii, gdzie zachowało się sklepienie, 
wykazuje zaskakującą odporność na 
ekstremalnie niekorzystne warunki. 
Zresztą nawet część fresków pozosta
jąca od wielu lat pod gołym niebem nie 
straciła swoich barw i wyrazistości. 
Zniszczenia jednak postępują.

Również umieszczone na marmu
rowej tablicy na fasadzie świątyni peł
ne skromności słowa fundatora ko
ścioła wydają się apelować do naszych 
sumień: ;,JEŚLI NIE MOZĘ CIĘ PO
MIEŚCIĆ NIEBO I NIEBIOSA NIE
BIOS, O ILEŻ BARDZIEJ TEN PRZY
BYTEK, KTÓRY CI ZBUDOWAŁEM” 
(na tablicy tekst w jęz. łacińskim). 
Kiedy stoimy pod tym napisem i spo
glądamy do wnętrza, ogarnia nas żal 
i poczucie bezradności, bowiem od
budowanie tak potężnego i tak znisz
czonego obiektu wydaje się przekra
czać ludzkie możliwości. Ukraińskie 
władze Waręża zasygnalizowały jed
nak chęć zmierzenia się z tym zada
niem. Tym bardziej nie możemy po
zwolić, by zabytek tej klasy uległ za
gładzie.

Maria Kaniewska

Mazowieckie grodziska

N
a Mazowszu przetrwało po
nad pięćdziesiąt pozostałości 
dawnych grodów - grodzisk, 
pierwotnie było ich w trójnasób. Wy

żynne, usypane na piaszczystych wy
dmach lub nadrzecznych skarpach, 
i nizinne, ukryte pośród nieprzeby
tych niegdyś bagien i trzęsawisk prze
mienionych dziś w poczciwe torfiaste 
łąki. Wyniosłe stożki, na wpół za
mknięte rogale, rozległe, wieloczło
nowe nasypy, rozwleczone przez or
kę, ledwie widoczne obwałowania. 
Dumne resztki, pozostałości minionej 
świetności i potęgi. Zespolone z ma
zowieckim krajobrazem, z jego histo
rią i mieszkańcami. Świadczą o tym 
nadawane im przez stulecia nazwy: 
Szwedzki Rogal albo Szwedzki Okop, 
które nawiązują do utrwalonej 
w mglistej ludowej pamięci zbrojnej 
inwazji z połowy XVII w., nazwanej 
szwedzkim „potopem”. Nazwy Na
poleońska Góra albo Napoleońska 
Reduta mylnie przypisują powstanie 
owych intrygujących fortyfikacji wiel
kiemu cesarzowi Francuzów. Równie 
nietrafne, niemające nic wspólnego 
z genezą tych budowli, są takie ich 
określenia, jak Góra Zamkowa, Za
mek, Stare Miasto, Góra Bony.

Grody i dzisiejsze ich pozostałości 
- grodziska są to konstrukcje obronne 
o wczesnośredniowiecznej metryce. 
Na Mazowszu większość z nich wy
budowali Słowianie już wkrótce po 
przybyciu na te tereny - na przełomie 
VI i VII w. Do tej najstarszej grupy 
należy grodzisko wyżynne w Szeli
gach koło Płocka, wykorzystujące na
turalnie obronny cypel ukształtowany 
przez rzekę Słupiankę, oraz pobliskie, 
położone niezwykle malowniczo na 
wyniosłym i urwistym brzegu Wisły 
grodzisko w Wyszogrodzie Drwalach. 
Są to jednak obiekty nieliczne.

Niedawno prowadzone na dużą 
skalę analizy dendrochronologiczne 
pni drzew użytych do budowy grodo
wych konstrukcji umożliwiły uzyska
nie rewelacyjnie precyzyjnych, odno
szących się do konkretnych lat kalen
darzowych, danych, umożliwiających 
datowanie mazowieckich grodzisk. 
Okazało się, że większość tych gro
dów (szczególnie te największe będą
ce ośrodkami dużych wspólnot opol- 
nych) powstała w drugiej połowie IX w. 

I tak drzewa na budowę rozległego 
grodziska w Woli Szydłowskiej na po
łudniowym Mazowszu ścięto w 882 r., 
a następnie, w celu naprawy i rozbu
dowy tej konstrukcji, w 897 r. Do bu
dowy grodziska w Raciążu, położone
go na północnych rubieżach Mazow
sza, drzewa powalano trzykrotnie, 
w zimy 863, 876 i 904 r.

Najnowsze badania dendrochro
nologiczne i archeologiczne mazo
wieckich grodzisk rzucają też nowe 
światło na jeden z najbardziej tajemni
czych epizodów w dziejach wczesno
średniowiecznej Polski, jakim jest 
okres powstawania naszej państwowo
ści. Na Mazowszu bowiem, podobnie 
jak na obszarze Wielkopolski i Kujaw, 
obserwujemy z jednej strony nagły 
upadek opolnych grodów powstałych 
i dobrze prosperujących w IX w. (śla
dy pożarów świadczą, że obiekty te pa- 
dły ofiarą wojennej pożogi), z drugiej 
zaś powstanie grodów nowych, zakła
danych zwykle w dziewiczych miej
scach. Były one potężniejsze niż po
przednie, często budowane według 
odmiennych technik. Archeolodzy i hi
storycy przypuszczają, że odkrycia te 
są świadectwem gwałtownych i krwa
wych zmian politycznych związanych 
z budową - drogą podbojów i niszcze
nia lokalnych struktur władzy - zjed
noczonego państwa pierwszych Pia
stów z ich pierwotnej siedziby w rejo
nie Gopła, Poznania i Lednicy.

Grodzisko w Słupnie, oddalone 
o zaledwie kilka kilometrów od pa
miętającego przybycie pierwszych 
słowiańskich osadników grodziska 
w Szeligach, zaczęto budować latem 
926 r., bo pnie drzew przeznaczone 
na ten cel ścięto zimą na przełomie 
925 i 926 r. Najważniejszy na ówcze
snym Mazowszu gród na Wzgórzu 
Tumskim w Płocku powstał nieco 
później, w drugiej połowie X w. 
(w tym wypadku brak jeszcze precy
zyjnych danych dendrochronologicz- 
nych), zapewne już po włączeniu ca
łego Mazowsza Płockiego do domeny 
Piastów. Ten potężny gród stał się też 
wkrótce jednym z najważniejszych 
ośrodków politycznych całego pań
stwa, a nawet jedną z jego kilku stolic.

Grodziska - to równocześnie intry
gujące, owiane zagadkową aurą ele
menty krajobrazu historycznego oraz
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Grodzisko w Grudusku, nazywane 
„Zamek”, ozdobna kapliczka
i okolicznościowy pomnik Tysiąclecia 
Państwa Polskiego
2. Nizinne grodzisko w Stupnie położone na 
tarasie zalewowym Wisty u ujścia Stupianki
3. Malowniczo ukryte pośród lasów i łąk 
grodzisko w Nidzgórze
4. Grodzisko w Sońsku z pozostałością „sali 
balowej” na wolnym powietrzu

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

cenne świadectwa naszego narodowe
go patrymonium, zabytki ilustrujące 
najdawniejsze okresy naszej państwo
wości. Z tej racji od dawna podlegają 
one ochronie prawnej, która jednak 
często nie znajduje potwierdzenia 
w stanie faktycznym, bo choć więk
szość mazowieckich grodzisk spoczywa 
w spokoju, niezagrożona ludzką zabor
czością, to przecież są i takie, które wy
magają obrony. Zagraża im niszczyciel
ski pług rolnika, chciwość niedouczo
nego poszukiwacza skarbów, a nawet 
bezmyślna samowola prywatnego wła
ściciela. Objazd po mazowieckich gro
dziskach, oprócz wielu niepowtarzal
nych wrażeń estetycznych i intelektual
nych, dostarczyć może nam również 
i takich obserwacji.

Na próżno na przykład poszuki
wać będziemy grodziska w Starej War
ce, położonego malowniczo na wynio

słym brzegu Pilicy, szczególnie gdy ma
my do dyspozycji dawne jego fotogra
fie, na których płaski stożek grodziska, 
wydzielony ze skarpy głębokimi jara
mi, porośnięty jest drzewami owoco
wymi. Dziś ten teren rozpoznamy 
z trudem, ponieważ stożek ów został 
zniwelowany, a na jego środku stanął 
pokaźnych rozmiarów murowany 
dom, patrzący swymi oknami na uro
cze zakole mazowieckiej rzeki. Grodzi
sko o wymownej nazwie Grodziszcze 
koło Mrozów, położone tuż przy trasie 
kolejowej Warszawa-Terespol, jest sys
tematycznie niszczone przez głęboką 
orkę, gdyż jego właściciele traktują je 
jak zwykłe pole uprawne. Na majda
nach grodzisk w Proboszczowicach, 
Nidzgórze i Stupsku świeże pozostało
ści głębokich wykopów świadczą, że 
i tu dotarli maniacy wyposażeni w wy
krywacze metali, wykopujący z ziemi 

wszelkiego rodzaju żelastwo i niszczą
cy przy tym zabytkowe obiekty, i nie- 
zdający sobie sprawy, że na wczesno
średniowiecznych grodziskach nigdy 
nie znajdą tego, co podpowiada im ich 
chciwa wyobraźnia. Nadal też widocz
ne są efekty „radosnej twórczości” cza
sów PRL-u, kiedy to lokalne władze 
w różny sposób starały się „zagospoda
rować” martwe, niesłużące ludziom 
pracy dawne nasypy ziemne. W Soń
sku nad Soną urządzono pośród wa
łów grodziska letnią salę taneczną. Na 
majdanie powstał oświetlony betono
wymi latarniami krąg taneczny, a na 
szczycie wałów rozrzucono metalowe 
stoliki, służące do biesiadowania. Do 
dziś owo złomowisko minionych 
uciech przywołuje pamięć peerelow
skiego upiora, choć z drugiej strony 
tradycja tego rodzaju wtórnych ada
ptacji sięga czasów o wiele bardziej od
ległych niż ostatnie półwiecze. Grodzi
sko w Stawiskach, położone przy trasie 
z Łomży do Rajgrodu, już w XIX w. 
zaadaptowane zostało na żydowski 
cmentarz. I dziś, przedzierając się przez 
porośnięty wysoką trawą i zbitą tarni
ną jego majdan, natrafić możemy na 
niepozorne, trójkątne głazy, na któ
rych dopiero przy uważnej obserwacji 
odkryjemy zatarte ślady hebrajskich 
napisów.

Zdzisław Skrok
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Szlak Doliny Liwca
O

d kilku lat można zaobserwo
wać wśród turystów z więk
szych miast rosnące zaintereso
wanie obszarami położonymi na ubo

czu głównych szlaków. Dotychczas 
ruch turystyczny koncentrował się tra
dycyjnie po zachodniej stronie Wisły 
oraz na południu (Karpaty) i północy 
Polski (Mazury i wybrzeże Bałtyku), te
raz wraz z rozwojem motoryzacji rośnie 
mobilność społeczeństwa, a co za tym 
idzie pragnienie poznania nowych 
miejsc. Szansą na samodzielne odkrycie 
mało jeszcze znanego mieszkańcom sto
licy obszaru jest teren wzdłuż Liwca, 
w średniowieczu rzeki granicznej dla

a jakże fascynujących miejsc, które wciąż 
czekają na większą popularność wśród 
turystów. Jego ukończenie planowane 
jest jeszcze w bieżącym roku.

Szlak Doliny Liwca przebiega dro
gami nr 697 i nr 62. Towarzyszy Doli
nie Liwca i jego dopływu - Kostrzynia, 
z odgałęzieniami z głównej trasy, do
chodzącymi do samych rzek w Suchej, 
Grodzisku, Liwie, Węgrowie, na So
wiej Górze. Pierwsza część szlaku: tra
sa Warszawa-Terespol, droga nr 697 - 
Trzebucza, Grębków (Sucha), Gro
dzisk, Liw, Węgrów; druga część: dro
ga nr 62 - Starawieś, Paplin, Kamion
na (Baczki), Łochów, Gwizdały.

skich herbu Dołęga. Ziemiańskie tradycje 
kontynuuje Muzeum Architektury Drew
nianej regionu siedleckiego, założone 
w 1987 r. przez profesora Marka Kwiat
kowskiego, dyrektora warszawskich Ła
zienek Królewskich. Dawna rezydencja 
Cieszkowskich - to modrzewiowy dwór, 
zbudowany w 1743 r. (portyk murowany 
z 1843 r.), miejsce urodzin znanego filo
zofa Augusta Cieszkowskiego.

Muzeum, popularnie zwane w okoli
cy skansenem, jest w rzeczywistości ko
lekcją zabytkowych budynków drewnia
nych z XVIII-XIX w., rozmieszczonych 
na terenie dawnego parku dworskiego 
i w jego najbliższej okolicy. Są to m.in.:

1. Mapka Szlaku 
Doliny LiwcaKsięstwa Mazowieckiego i Rusi. Ziemia 

Liwska stanowiła wówczas bastion bro
niący Mazowsza przed najazdami Ja- 
ćwingów, Rusinów i Litwinów, a zara
zem wyznaczała najdalszy zasięg łaciń
skiej cywilizacji Europy Zachodniej.

Spotkanie różnych nacji i kultur za
owocowało w tym rejonie intensywno
ścią życia gospodarczego i duchowego, 
widoczną do dziś dzięki koncentracji na 
niewielkim stosunkowo obszarze wyso
kiej klasy zabytków kultury. Ważne są 
też walory przyrodnicze: czysta, nieure
gulowana w większości swego biegu rze
ka Liwiec z dobrymi terenami wędkar
skimi i szlakiem kajakowym, duże skupi
ska leśne, zachowany do dziś naturalny 
krajobraz historyczny. Dodatkowym 
atutem jest odległość wynosząca zaled
wie 70 km od Warszawy. Z inicjatywy 
Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, 
PTTK i władz samorządowych powstaje 
„Szlak Doliny Liwca” - oznaczona pro
fesjonalnie trasa, która z założenia ma 
ułatwić dostęp do ciągle nieznanych, 

2. Dolina Liwca 
w środkowym 
biegu

3. Grodzisko
z XI-XIII w. we wsi 
Grodzisk

4. Zespól zamkowy 
w Liwie
(XV-XVIII w.)

Po zjeździe z szosy Warszawa-Tere
spol pierwszą większą wsią jest Gręb
ków. Znajduje się tu neoromański ko
ściół z 1903 r., zaprojektowany przez 
Kazimierza Zajączkowskiego. Skręca
jąc przed kościołem w prawo, drogą 
w kierunku na Kopcie, docieramy do 
Suchej, rodowego gniazda Cieszkow

wiatrak holenderski, dzwonnica, karcz
ma, maneż, plebania, chałupa - schronie
nie księdza Brzóski, ostatniego dowódcy 
powstania styczniowego. Ostatnio do te
go szacownego grona dołączył piękny 
dwór klasycystyczny z Rudzienka.

Jadąc szosą na Węgrów, za wsią 
Karczewiec trzeba skręcić w kierunku 
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wschodnim, aby dotrzeć do sennej wsi 
Grodzisk, położonej na wysokiej skar
pie Liwca, na skraju której ulokował się 
w XI-XIII w. potężny gród obronny, 
o rozmiarach chętnie porównywanych 
do powierzchni Wawelu (prawie 5 hek
tarów!). Gród otoczony był podwój
nym wałem ziemnym, wzmocnionym 
palisadą. Z dawnej warowni, chroniącej 
niegdyś przed najazdami Jaćwingów 
i Rusinów wschodnią rubież Mazow
sza, pozostały potężne wały i tradycja, 
że tu niegdyś kończyła się Polska. We
dług niektórych hipotez tutaj znajdował 
się Liw, zanim warunki zewnętrzne nie 
zmusiły mieszkańców do translokacji 
osiedla w obecne miejsce. Opuszczone 
przed wiekami grodzisko jest niezwykle 
nastrojowym, malowniczym uroczy
skiem z punktem widokowym na doli
nę rzeczną, usianą w lecie sylwetkami 
brodzących bocianów.

Dalsza trasa prowadzi do Liwa. 
Z oddali widać dwie smukłe, czerwo
ne wieże kościoła św. Leonarda Opata 
(proj. J. P. Dziekońskiego, 1907 r.). 
Wzdłuż głównej ulicy (Nowomiejskiej) 
usadowiły się rozłożyste, drewniane 
domy. Niektóre z nich pamiętają cza
sy, kiedy Liw był miastem (od 1421 do 
1869 r.).

Główny zabytek Liwa i całej doliny 
Liwca to gotycki zamek obronny. Pier
wotnie był tu drewniany gród kaszte
lański, kontrolujący przeprawę na gra
nicznej wówczas rzece Liwiec. Na po
czątku XV w. z woli księcia Janusza 
I Starszego postawiono na sztucznej 
wyspie wśród nadrzecznych bagien za
mek murowany. W zamku rezydowała 
m.in. księżniczka Anna, ostatnia z Pia
stów władających Mazowszem. Dzięki 
niej Ziemia Liwska pozostała jeszcze 
przez 10 lat niezależną dzielnicą, pod
czas gdy reszta Księstwa Mazowieckie
go została w 1526 r. wcielona do Kró
lestwa Polskiego. Kiedy Anna opuściła 
w 1537 r. Liw, zamek przeszedł we 
władanie królów Polski. Do 1555 r. 
administrowała nim królowa-wdowa 
Bona Sforza, znacznie rozbudowując 
zamek. Granica z Litwą na Liwcu prze
trwała do Unii Lubelskiej i wcielenia 
Podlasia do Korony w 1569 r.

Zamek, zniszczony przez Szwedów 
w 1656 i 1703 r., zmienił radykalnie 
swój wygląd w 1782 r. Obok zacho
wanej wieży bramnej powstał na zlece
nie starosty Tadeusza Grabianki dwór 
barokowy, będący siedzibą sądu i sta
rostwa, zaś mury obronne w znacznej 
części rozebrano na cegłę do jego bu
dowy; dwór spalił się około połowy 
XIX w. i pozostał w ruinie. W czasie

drugiej wojny światowej zamek unik
nął rozbiórki dzięki fortelowi Ottona 
Warpechowskiego, który przekonał 
hitlerowców o krzyżackim jakoby po
chodzeniu warowni (!) i doprowadził 
do jego częściowej rekonstrukcji przez 
Niemców (!). Prace renowatorskie, 
obejmujące zamek i dwór, ukończono 
już po wojnie, w 1961 r. Od 1963 r. we 
dworze mieści się Muzeum Zbrojownia 
z bogatymi zbiorami broni z XV-XX w. 
oraz unikatową kolekcją reprezentacyj
nego portretu sarmackiego. Według le
gendy nocą zamek nawiedza Żółta Da
ma, widmo niewinnie ściętej kasztelan
ki, krążące po murach i komnatach 
z odciętą głową pod pachą. Odbywają 
się tu imprezy kulturalne nawiązujące 
do dziejów Ziemi Liwskiej: Festyn Ar
cheologiczny (maj-czerwiec) i Ogólno
polski Turniej Rycerski o Pierścień 
Księżnej Anny (18-19 sierpnia).

Jadąc dalej na wschód, mijamy tzw. 
Liwskie Mosty, miejsce krwawych 
walk pomiędzy powstańcami listopa
dowymi i armią Dybicza w 1831 r. 
Warto na chwilę zjechać z głównej tra
sy, aby po przejechaniu 4 km w kie
runku wsi Jarnice dotrzeć do Sowiej 
Góry - morenowego wzniesienia gó
rującego nad szeroką w tym miejscu 
doliną Liwca. Panorama roztaczająca 
się z wierzchołka wzgórza jest niezwy
kła. Widać stąd w promieniu kilku ki
lometrów szerokie, zielone lęgi, uroz
maicone rozczochranymi przez wiatry 
kępami krzaków, czarnymi punktami 
jałowców i pojedynczymi, starymi 
drzewami, rozdzielone pasmami torfo
wisk i lasami, pomiędzy którymi prze
mykają niekiedy sylwetki saren. Rozle
głą przestrzeń łąk przecina wijący się 
w ciasnych skrętach Liwiec, obramo
wany gęsto rosnącą wikliną. Sowia 

Góra - to wyjątkowe miejsce, owiane 
tajemniczą aurą przeszłości (na począt
ku naszej ery były tu siedliska ludzkie, 
obok znajdowało się cmentarzysko 
z kamiennym kręgiem z głazów narzu
towych, następnie góra służyła jako 
miejsce obrzędów Nocy Kupały i zapa
lania tzw. wici sygnalizujących wojnę).

Wracamy na szlak i dojeżdżamy do 
Węgrowa. Osada, założona przed 1414 r. 
na skrzyżowaniu ważnych szlaków han
dlowych (Warszawa-Wilno, Wołyń- 
-Gdańsk), prawa miejskie otrzymała 
w 1441 r. z rąk księcia mazowieckiego, 
Bolesława IV. W XVI i XVII w. pod pa
nowaniem Kiszków i Radziwiłłów Wę
grów był jednym z głównych centrów 
polskiej reformacji, sławnym przede 
wszystkim dzięki ożywionej działalności 
braci polskich (arian), którzy mieli tu 
swoją drukarnię. W mieście istniały 
cztery dzielnice: polska, protestancka, 
żydowska i ruska. Od 1664 r. Węgrów 
był własnością rodziny Krasińskich her
bu Slepowron. Wojewoda płocki Jan 
Dobrogost Krasiński ufundował dwa 
wybitne w skali kraju obiekty: położoną 
przy rynku bazylikę Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i świętych 
Apostołów Piotra i Pawła oraz kościół 
i klasztor ojców reformatów przy ul. 
Kościuszki. Kościoły zaprojektował Tyl- 
man z Gameren, wznosił je Włoch z Val- 
soldy nad jeziorem Como - Carlo Cero- 
ni, freskami ozdobił florentczyk Michał 
Anioł Palloni, a sławny rzeźbiarz gdań
ski, Andrzej Schluter, pozostawił w nich 
kilka znakomitych posągów. Jeden z naj
okazalszych i najbardziej zagadkowych 
nagrobków polskich (1703-1712?) 
wybudował sobie w kościele porefor- 
mackim Jan Dobrogost Krasiński, który 
spoczywa w krypcie obok kilkudziesię
ciu zmumifikowanych ciał lokalnych
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szlachciców. Znanym w całej Polsce cu
riosum jest przechowywane w zakrystii 
bazyliki metalowe zwierciadło, zwane 
Lustrem Twardowskiego, którego uży
wał sławny mag do swoich czarnoksię
skich sztuczek (zob. „Spotkania z Zabyt
kami”, nr 12, 2001).

Warto także odwiedzić kościół pro
testancki z 1679 r. (najstarszy zabytek 
drewniany w regionie) i otaczający go 
cmentarz z XVII w. z kamiennymi na
grobkami szkockich tkaczy, m.in. z kla
nu Campbell, sprowadzonych przez 
Bogusława Radziwiłła. Należy wspo
mnieć, że Węgrów od XVII do schyłku 
XVIII w. był parafią dla luteran war
szawskich, pozbawionych własnej świą
tyni do czasu ukończenia w 1779 r. bu
dowy kościoła ewangelicko-augsbur
skiego, zaprojektowanego przez Szy
mona Bogumiła Zuga.

Pejzażu miejskiego w Węgrowie do
pełnia barokowy tzw. Dom Gdański, 
dawna faktoria kupiecka gdańszczan 
kontrolujących handel zbożem na szla
kach spotykających się na węgrowskim 
rynku, oraz barokowe kolegium księży 
komunistów i „drukarnia ariańska” - 
dom przy ul. Gdańskiej, utożsamiany 
z istniejącą od 1570 r. drukarnią, 
w której publikowali swoje dzieła Piotr 
z Goniądza i inni wybitni teologowie.

Druga część szlaku Łochów-Wę
grów zdominowana jest przez dawne 
siedziby ziemiańskie. Najokazalszy pa
łac w okolicy znajduje się w Starejwsi. 
Od XVI w. była to rezydencja: Kisz- 
ków, Radziwiłłów (m.in. osławionego 
księcia Bogusława opisanego w Potopie 
przez Henryka Sienkiewicza), Krasiń
skich, Golicynów i Ossolińskich. 
W pierwszej połowie XVII w. pałac 
otoczony był palisadą z „9 baszteczka- 
mi", a od 1657 r. - fortyfikacjami ziem
nymi w narysie bastionowym. W latach 
1841-1843 został przebudowany przez 
Ludwika Franciszka Martiniego na zle

cenie rosyjskiego księcia Sergiusza Goli- 
cyna, który podarował go w prezencie 
ślubnym pięknej żonie, Marii z Jezier
skich. Rezydencja, otoczona wielkim 
parkiem krajobrazowym, najeżona blan
kami i nadwieszonymi wieżyczkami, 
wygląda jak angielski zamek z epoki elż- 
bietańskiej. Jej wnętrza z lat 1855-1863 
zaprojektował architekt Bolesław Pod- 
czaszyński; hol i sale reprezentacyjne 
należą do najlepszych realizacji neogo- 
tyku w sztuce polskiej.

Na fasadzie pałacu w Starejwsi 
umieszczone są stiukowe kartusze herbo
we kolejnych właścicieli i ich małżonek: 
u szczytu herb rodowy książąt Golicy
nów oraz Nowina Jezierskich z Pieleszem 
Jelskich, poniżej Junosza Bielińskich i Lis 
Sapiehów, a pod nimi widnieje Slepow- 
ron Krasińskich i Rola Gawrońskich 
(z 1879 r.). Pałac, zdewastowany przez 
Armię Czerwoną w 1944 r. i odbudowa
ny w latach siedemdziesiątych XX w., 
mieści obecnie ośrodek szkoleniowy Na
rodowego Banku Polskiego, trudno do
stępny, niestety, dla turystyki.

We wsi Bożychy znajdują się: czyn
na cały rok Ferma Strusi Afrykańskich 
i otwarta w sezonie wiosna-jesień Wio
ska Indiańska, prezentująca w atrak
cyjnej i przystępnej formie kulturę In
dian Ameryki Północnej.

Kilka kilometrów dalej leży Paplin, 
w którym znajduje się drewniany dwór 
z połowy XVIII w., zbudowany dla 
Glinków. Od frontu dwór ma ganek 
z falistym barokowym szczytem, 
a w elewacji ogrodowej — neobaroko- 
wy portyk murowany z 1877 r. (proj. 
M. Mierzanowski). Bywał tu ze swo
imi stronnikami przed elekcją ówcze
sny stolnik litewski Stanisław Ponia
towski. Od 1838 r. dwór należał do 
rodziny Cieleckich. W 1995 r. zdewa
stowany budynek kupiła i odremonto
wała z pietyzmem rodzina Toczyłow- 
skich. W parku dworskim stare dęby,

5.6. Kościół i klasztor poreformacki
z 1693-1711 r. (5) oraz bazylika mniejsza 
w Węgrowie (6)

(zdjęcia: 2,3 - Roman Postek,
4,5,6- Cezariusz Mikos)

jesiony i lipy otaczają dwa niewielkie 
stawy i trawiaste polany, tworząc ma
lowniczą kompozycję krajobrazową.

Następny obiekt projektowanego 
szlaku wart uwagi - to klasycystyczny 
dwór murowany Godlewskich z pierw
szej połowy XIX w. w Kamionnie, typo
wy przykład siedziby wiejskiej, pierwotnie 
otoczony sześciohektarowym parkiem.

Z Kamionny proponujemy wyciecz
kę do Baczek. Zachwyci nas tu widok 
dworu modrzewiowego rodziny Sta- 
rzeńskich z XVIII w., zatopionego we 
wspaniałej zieleni starych drzew wiel
kiego parku, zaprojektowanego ponoć 
przez słynnego Rolanda Mique, a nie
zwykłe historie o podziemnych przej
ściach, tajnej kaplicy ariańskiej i ukrytej 
w starym lamusie loży masońskiej pobu
dzą wyobraźnię. To urocze miejsce, oa
za ciszy i spokoju, obecnie mieści pry
watny pensjonat rodziny Figlewiczów.

W pobliskim Łochowie znajduje się 
kolejny dwór, zaprojektowany przez ar
chitekta Bolesława Podczaszyńskiego 
w 1876 r. Murowany, eklektyczny, na 
planie litery „H”, z wyższymi skrzydłami 
bocznymi. Mieszkali tu niegdyś Hornow- 
scy, Downarowiczowie, Zamoyscy i Kur
natowscy. Obecnie własność prywatna.

Na koniec wycieczki miła niespo
dzianka - Muzeum Gwizdków w miej
scowości nomen omen Gwizdały. 
W szkole podstawowej umieszczono 
zbiór kilku tysięcy różnego typu gwizd
ków z całego świata.

Różnorodność atrakcji oferowa
nych na „Szlaku Doliny Liwca” powin
na zadowolić różne gusta i zaintereso
wania.

Roman Postek

24 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2007



WOKÓŁ TRADYCJI

Kraina otwartych okiennic
W

 dorzeczu górnej Narwi, tam, 
gdzie jej prawy dopływ Rud
nia wije się wśród łąk i sosno
wych lasków, leżą trzy wioski: Puchły, 

Soce i Trześcianka. Od niepamiętnych 
czasów zamieszkiwali je - podobnie jak 
i całe dorzecze górnej Narwi - prawo
sławni Białorusini, nazywający siebie 
„tutejszymi”, niezbyt zasobni rolnicy, 
uprawiający niewielkie poletka w trady
cyjny sposób. Swoje domy stawiali przy 
granicy siedliska, szczytem do drogi bie
gnącej przez wieś, z częścią mieszkalną 
od ulicy. Tworzyły one zwarty rząd nie
wiele różniących się od siebie budyn
ków, o powtarzających się kształtach 
zrębów i dachów. Do domów mieszkal
nych dostawiali budynki gospodarcze: 
najbliżej - stajnie dla koni, potem obo
ry dla krów, owczarnie i kurniki, najda
lej zaś - chlewy dla świń. Te zabudowa
nia gospodarcze, które nie stanowiły 
przedłużenia budynku mieszkalnego, 
wciśnięte zostały w głąb podwórka, ale 
w jednej linii z domem.

W ten sposób wyrastały wsie szere
gowe, różniące się od ulicówek większą 
regularnością: ich zagrody były niemal 
jednakowe, miały nie tylko ten sam 
układ, ale i wielkość, a ulica biegła za
wsze w linii prostej. Szeregówki po
wstawały jedynie na Podlasiu w wyniku 
pomiary włócznej - reformy agrarnej 
przeprowadzonej w podlaskich kró- 
lewszczyznach w XVI i XVII w., która 
wprowadziła trójpolówkę jako jedyny 
dopuszczalny system uprawy. Występu
ją one teraz zwartym pasmem na linii 
Włodawa-Parczew-Białystok-Grodno.

Najstarsze z istniejących w tych wio
skach domów budowane były z okrągla
ków węgłowanych na obłap i ustawiane 
na polnych kamieniach. W ich ścianach 
wewnętrznych konstrukcję zrębową 
wspomogła konstrukcja sumikowa lub 
sumikowo-łątkowa. Ściany domów zo
stały od zewnątrz oszalowane, a później 
- w drugiej i trzeciej dekadzie XX w. - 
starannie ozdobione poprzez nadanie 
dekoracyjnych form futrynom drzwio
wym, okiennicom, nad- i podokienni- 
kom, listwom okapowym, wiatrowni- 
com, ościeżnicom i węgłom.

Zastosowanie dwuspadowych, wy
sokich dachów, których połacie ogra
niczały rozległe trójkątne szczyty, 
umożliwiało dodatkową dekorację bu
dynków. Polegała ona na zestawieniu 
różnych wzorów podczas deskowania 

szczytów. Nie układano już szalunko
wych desek tylko pionowo lub pozio
mo, ale nadawano im przebieg ukośny, 
promienisty, w jodełkę, a nawet półko
listy, co w rezultacie dawało symetrycz
ną, rzucającą się w oczy dekorację.

Dekoracje te nie mają miejscowego 
rodowodu - przywędrowały ze wscho
du wraz z powracającymi w rodzinne 
strony „bieżeńcami”, czyli mieszkańca
mi podlaskich wsi, których w 1915 r. 
rosyjskie wojsko zmusiło do wyjazdu 
w głąb Rosji. Tam zobaczyli na wiej
skich chatach ażurowe wiatrownice, 
ozdobione węgła, delikatne ornamenty 

Wiele z tych istniejących do dzisiaj 
domów ma świetne proporcje, piękne 
szalunki, bogato zdobione szczyty, nie
spotykane gdzie indziej elementy deko
racyjne na zewnętrznych ścianach. 
Zdają się trwać niczym świadkowie 
dziejów tej ziemi. Nic zatem dziwnego, 
że zwrócili na nie uwagę odwiedzający 
te okolice cudzoziemscy przyrodnicy. 
Niektórzy z nich bardziej interesowali 
się tymi chatami niż nadnarwiańskimi 
ptakami, które przyjechali obserwo
wać. Zauważyli to Roman Kalski i Mi
rosław Stepaniuk z Północnopodlaskie- 
go Towarzystwa Ochrony Ptaków, 

1. Soce, typowa zabudowa szeregowa

nad oknami. Przypadły im do gustu te 
upiększenia rosyjskich chałup i po po
wrocie do swoich własnych poczęli je 
odtwarzać z pamięci. Nie było to ścisłe 
naśladownictwo, często bowiem doda
wali ozdoby własnego pomysłu lub na
wet tworzyli zupełnie oryginalne wzory. 
Węgła i okiennice dekorowano elemen
tami geometrycznymi, natomiast w nad
okiennikach przeważały elementy ro
ślinne i ptaki. Dużym ułatwieniem było 
pojawienie się właśnie w tym czasie no
wych narzędzi stolarskich, zwłaszcza pił 
o cienkim brzeszczocie, umożliwiają
cych wycinanie misternych dekoracji 
przyjmujących wręcz formę koronek. 
Dla zwiększenia końcowego efektu 
wszystkie te ozdoby oraz drzwi i okien
nice malowano jaskrawymi farbami.

którzy często towarzyszyli jako prze
wodnicy zagranicznym ornitologom. 
Postanowili więc wykorzystać urodę 
tych wiosek do przyciągnięcia w te 
strony jeszcze większej liczby turystów, 
zwłaszcza takich, którzy przyjeżdżają 
na Podlasie nie tylko po to, aby podglą
dać ptaki. I wymyślili „Krainę Otwar
tych Okiennic”, do której zaliczyli trzy 
wioski: Puchły, Soce i Trześciankę. 
Przekonali do tego pomysłu sołtysów 
tych wiosek, a mieszkańców zachęcili, 
aby odnowili nieco swoje domostwa, 
uzupełnili brakujące elementy dekora
cji i pomalowali na nowo ściany, 
a przede wszystkim okiennice. Dostar
czyli nawet niezbyt zasobnym gospoda
rzom olejną farbę, a osobom starszym 
i niezupełnie sprawnym przysłali wo
lontariuszy z Północnopodlaskiego To
warzystwa Ochrony Ptaków, którzy
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2.3. Domy z przełomu XIX
i XX w. w Socach (2)
i Trześciance (3)
4. Dziewiętnastowieczna 
chata w Puchtach
5. Cerkiew Opieki Matki 
Bożej w Puchiach
6.7. Kapliczka słupowa (6) 
i krzyże wotywne (7) 
w Socach

(zdjęcia: Jerzy Samusik)

pomagali im odświeżać domy i malo
wać okiennice. Spontaniczna, doraźna 
akcja przekształciła się obecnie w dłu
gofalowy program mający na celu nie 
tylko renowację dziewiętnastowiecz
nych domów, ale i zachowanie miej
scowych tradycji i obrzędów. Przedsię
wzięcie to sponsoruje Duńska Agencja 
Współpracy dla Środowiska w Europie 
Wschodniej (DANCEE).

W „Krainie Otwartych Okiennic” 
oprócz zabytkowych, starannie deko
rowanych budynków mieszkalnych 
mamy jeszcze piękne prawosławne 
świątynie. Najmniej efektowna jest cer
kiewka w Socach, zbudowana dopiero 
w 1990 r., ale za to wieś ta przewyższa 
inne liczbą krzyży. Z której strony nie 
wjechalibyśmy do Soc, natkniemy się 
na krzyże wotywne ustawione w czasie 
zarazy w 1895 r. Śmierć zbierała wów
czas potężne żniwo. Epidemia była tak 
duża, że zmarłych nie nadążano grze
bać na cmentarzu parafialnym w odle
głych o 4 km Puchłach, lecz zakopywa
no w pobliskim lesie. Wtedy to jeden 
z mieszkańców wsi usłyszał we śnie 
głos nakazujący pozostałym przy życiu 
mężczyznom sporządzić w ciągu jednej

doby kamienne krzyże i postawić je na 
każdym z czterech krańców wsi, a ko
bietom połączyć te krzyże uprzędzoną 
w tym samym czasie nicią. Polecenie to 
zostało wykonane i stał się cud - cho
rzy zostali uzdrowieni, a zaraza ustąpi
ła. Tak przynajmniej mówi o tym miej
scowa legenda.

Najpiękniejszą świątynią szczycą 
się Puchły. Cerkiew Opieki Matki Bo
żej nie ma jeszcze stu lat - zbudowano 
ją w latach 1913-1919 jako trzecią 
z kolei w tym miejscu. Powstanie 
pierwszej, erygowanej w 1756 r., wią- 
że się z legendą ludową o objawieniu 
w XVI w. cudownej ikony Matki Bo
skiej Opiekuńczej.

Na niewielkim wzgórzu, na którym 
stoi cerkiew, rosła niegdyś olbrzymia li
pa. W jej cieniu zamieszkał w szałasie 
stary człowiek, cierpiący na bolesny 
obrzęk nóg uniemożliwiający chodze
nie. Kiedy pewnego dnia modlił się żar
liwie pod drzewem, zobaczył na jego 
wierzchołku obraz Matki Bożej. Wkrót
ce potem wyzdrowiał. Miejsce to zwa
no odtąd Puchły, a nazwę tę wzięto od 
słowa opuchli, którym określano 
w miejscowej gwarze obrzęknięte koń

czyny. Po raz drugi cudowne objawie
nie ikony Matki Boskiej Opiekuńczej 
miało nastąpić nieco później. Pokazała 
się ona na tej samej lipie mieszkańcom 
wioski, proszącym w zbiorowej modli
twie o obronę przed miejscowym dzie
dzicem, usiłującym zmusić ich do przej
ścia na wiarę greckokatolicką. Miesz
kańcy Puchłów zostali przekonani, że 
Matka Boża objawiła swą ikonę po to, 
aby dać im znak, że nie opuściła swego 
ludu i tym samym umocnić ich w chrze
ścijańskiej wierze prawosławnej.

Pierwszy opis cerkwi w Puchłach 
został zamieszczony w księdze metryk 
parafii rybołowskiej z lat 1752-1756. 
Jej fundatorem miał był miejscowy 
dziedzic, płk Wilczewski. Można są
dzić, że wzniesiono ją w pierwszej deka
dzie XVIII w., bowiem przy jej wejściu 
bocznym znajdował się niegdyś głaz 
z wyrytą datą „1710 r.”. W 1771 r. po
żar strawił świątynię doszczętnie i do
piero po ćwierćwieczu (w 1798 r.) po
stawiono nową, małą cerkiewkę, nie
wiele różniącą się od zwykłych chałup 
wiejskich. Szeroko zakrojoną rozbudo
wę rozpoczęto w 1864 r. Dobudowano 
przedsionek i dzwonnicę, wzniesiono 
kopulę nad ołtarzem głównym Matki 
Boskiej Opiekuńczej, obok którego 
urządzono ołtarz św. Grzegorza z Neo- 
cezarei. Postawiono też nowy ikonostas 
z 14 ikonami zamówionymi w Mo
skwie. Odbudowaną świątynię konse
krowano w listopadzie 1870 r., a trzy 
lata później otoczono ją wraz z przycer- 
kiewnym cmentarzem kamiennym mu- 
rem. Istniejącą obecnie, drewnianą - jak 
dwie poprzednie - świątynię wznoszo
no w latach 1913-1919.

Jest to budowla konstrukcji zrębo
wej z dyla, oszalowana deskami w mie
szanym układzie, złożona z wielu brył 
o różnych rozmiarach i wysokościach, 
osadzonych na fundamencie i wyso
kim cokole wykonanym z ciosanego
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kamienia. Nad całością dominuje trój- 
kondygnacyjna, prostopadlościenna 
wieża-dzwonnica, nakryta stożkowa
tym dachem zwieńczonym cebulastym 
hełmem. Dwukondygnacyjny korpus 
główny nakryty został czterospado
wym dachem, nad którym wznosi się 
sześcioboczna centralna latarnia z czte
rema małymi latarniami po bokach - 
wszystkie zakończone cebulastymi heł
mami z blachy miedzianej i zwieńczo
ne prawosławnymi krzyżami. Prezbite
rium i dwie zakrystie pokryte są da
chami wielospadowymi, zaś chór - ni
skim dachem dwuspadowym. Wszyst
kie wejścia do świątyni, a jest ich trzy, 
poprzedzone są przez ganki zdobione 
dekoracją snycerską.

Na cerkiewnym wzgórzu rosną na
dal okazałe lipy, ale żadna z nich nie 
jest tym drzewem, na wierzchołku któ
rego pojawiała się ikona Matki Boskiej 
Opiekuńczej. Tamtej lipy nie było już 
w XIX w., pozostawiła jednak po so
bie odrosty, z których po dwóch stule
ciach wyrosły potężne drzewa. Wraz 
z rosnącymi po sąsiedzku równie wiel
kimi dębami tworzą grupę 15 pomni
ków przyrody.

Cerkiew św. Michała Archanioła 
w Trześciance również stoi na niewiel
kim wzgórzu, usytuowanym w samym 
środku wsi. Jest nieco starsza od cerkwi 
w Puchłach - wzniesiono ją w latach 
1864-1867 na zgliszczach spalonej 
w 1835 r., także drewnianej świątyni. 
Miejscowa legenda głosi, że jej odbudo
wa była możliwa dzięki hojności jedne
go z mieszkańców Trześcianki. Kupił 
on u Żyda drewno na budowę domu, 
a kiedy przeciął jedną z belek, posypały 
się z niej złote monety. Szczęśliwy zna
lazca postanowił przeznaczyć je na bu
dowę cerkwi. A że inni parafianie rów
nież nie szczędzili grosza, zbudowano 
piękną świątynię stojącą w tym samym 
miejscu do dnia dzisiejszego. Konsekra
cja cerkwi św. Michała Archanioła 
z bocznym ołtarzem ku czci Narodzenia 
Bogurodzicy odbyła się w 1867 r.; 
w 1884 r. zbudowano dookoła niej 
ogrodzenie z kamienia polnego.

Jest to budowla rozczłonkowana, 
zestawiona z przenikających się brył 
o podstawach różnych wielokątów, 
z wieżą-dzwonnicą na planie kwadratu 
w fasadzie. Ściany konstrukcji wieńco
wej, oszalowane w układzie pionowym,

-------------------------------WOKÓŁ TRADYCJI 

wzmocnione lisicami, ustawione są na 
kamiennym fundamencie. Plastyczność 
bryły podkreślają dachy o różnych for
mach i wysokościach. Wieża-dzwonni
ca nakryta jest hełmem koszowym, 
zwieńczona iglicą z krzyżem cerkiew
nym na cokole. Dach nad częścią cen
tralną i prezbiterium jest dwuspadowy. 
Na przecięciu kalenic dach łamany sta
nowi podstawę ośmiobocznej wieżyczki 
z ośmioma prostokątnymi oknami, za
mkniętymi pełnym łukiem.

Pierwsza wzmianka o trześciańskiej 
cerkwi pochodzi z 1541 r. Wieś nazy
wała się wówczas Trościanica (tak na
zywano w miejscowej gwarze rzekę 
porośniętą trzciną). W tym czasie ist
niał już tutaj „dwór trostjanskij”, poło
żony przy szlaku z Korony na Litwę, 
założony między 1494 a 1504 r. Obok 
dworu wyrosła wieś zasiedlona kró
lewskimi chłopami ze starostwa biel
skiego. Około 1560 r. dwór rozparce
lowano i osadzono na nowo wieś 
o zmienionej na Trosczianicze nazwie. 
Ślady dawnego dworu są widoczne 
jeszcze dzisiaj w postaci wzgórka, na
zywanego przez mieszkańców wsi „za
mczyskiem”. Podczas najazdu szwedz
kiego wieś została bardzo zniszczona, 
po czym odbudowana i ponownie za
siedlona. Jej największy rozwój nastą
pił w XIX w. i związany był z parafial
ną cerkwią.

W 1850 r. proboszcz prawosław
nej parafii, Grzegorz Sosnowski, za
łożył szkołę dla miejscowych dzieci. 
Mieściła się ona w domu parafialnym 
w uroczysku „Stawok”, odległym 
o 1,5 km od wsi i funkcjonowała tam 
17 lat. W 1867 r. księża Grzegorz 
i jego syn Flor Sosnowscy zbudowali 
na gruntach cerkiewnych osobny bu
dynek na potrzeby szkolne za pienią
dze uzyskane przez nich ze skarbu 
państwa. Znalazła w nim miejsce 
szkoła cerkiewno-parafialna z kur
sem nauczycielskim i klasą nauki rze
miosła, w której uczono racjonalnej 
uprawy ziemi, łąkarstwa, pszczelar
stwa, ogrodnictwa, stolarstwa, po- 
złotnictwa. Była to pierwsza tego ty
pu placówka oświatowa w imperium 
rosyjskim. Dzięki poparciu Bractwa 
Świętego Ducha z Wilna otwarto tak
że szkołę żeńską przygotowującą 
przyszłą kadrę nauczycielską dla pa
rafialnych szkół. Wielki pożar jesie- 
nią 1907 r. zakończył działalność 
szkoły, a pierwsza wojna światowa 
doprowadziła do całkowitego znisz
czenia budynków szkolnych.

Jerzy Samusik
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Igły gramofonowe
W

1878 r. w Paryżu Thomas 
Alva Edison, Amerykanin, 
przedstawił swój wynalazek - 
fonograf członkom Akademii Francu

skiej. Podczas odtwarzania zapisanego 
dźwięku jeden ze słuchających krzyk
nął do wynalazcy: „Ty oszuście, czy 
myślisz, Że pozwolimy dać się nabrać 
brzuchomówcy”. Mimo niedowierza
nia, istnienie gadającej maszyny, która 
nie tylko zapisywała, ale i odtwarzała 
głos ludzki, stało się faktem.

Fonograf, a po polsku „głosopis”, 
składał się z tuby, na końcu której za
mocowana była membrana, zaopa
trzona w rylec. Rylec zapisywał 
dźwięk na walcu, pokrytym utwardzo-

Pierwsze płyty były nagrywane 
jednostronnie, miały napis „Berliner 
patent" i charakterystyczny znak sie
dzącego na krążku aniołka, zapisują
cego dźwięk gęsim piórem. Jakość od
twarzanego dźwięku zależała przede 
wszystkim od jakości głowicy, uzbro
jonej w igłę. Membrany głowicy wy
konywano ze szkła, papieru, surow
ców organicznych, a przeważnie z mi
ki. Pierwsze igły próbowano robić 
z ości ryby, kolców róży oraz ze stali. 
Igła gramofonu była niezmiernie waż
ną rzeczą przy odtwarzaniu dźwięku 
z płyty. Wykonana z twardego mate
riału rysowała płytę, skracając jej ży
wotność. Porysowana płyta wydawała 

konkurencją dla gramofonu. Patefon 
reklamowano: „Gra bez zmiany igły 
szafirem, a zatem bez szumu, realną 
siłą i barwą". Urządzenie braci Pathe 
różniło się od gramofonu sposobem 
odtwarzania i zapisywania dźwięku 
na płycie. Płyta patefonowa miała 
średnicę około 35 cm, a rowek 
dźwiękowy, po którym ślizgała się 
szafirowa kulka, był wgłębny. Płyta 
odtwarzana była od środka do brzegu 
i kręciła się z prędkością 100 obro
tów na minutę. Patent braci Pathe nie 
wyparł gramofonu. Produkcję patefo- 
nowych płyt zarzucono po pierwszej 
wojnie światowej, a patefony przera
biano na nadal modne gramofony.

nym woskiem. W pierwszych rozwią
zaniach walec poruszany był ręcznie. 
W niedługim czasie fonograf znalazł 
groźnego rywala. W 1887 r. hanower- 
czyk, Emil Berliner, opatentował gra
mofon. Podstawową różnicą między 
urządzeniami było to, że gramofon od
grywał dźwięk nie z wałka, lecz z pła
skiej, okrągłej, 7,5-calowej płyty, na 
której rowek miał zapis boczny, a nie 
jak w fonografie wgłębny. Po wytło
czonym w płycie rowku ślizgała się 
igła, która drgając przenosiła zapisany 
dźwięk na membranę głowicy. Z gło
wicy dźwięk, przechodząc przez tubę, 
ulegał wzmocnieniu. Płytę do prędko
ści 78 obrotów na minutę rozpędzał 
sprężynowy mechanizm, nakręcany 
ręcznie korbą.

nieprzyjemny szelest i trzaski zakłóca
jące czystość nagrania. Taki sam efekt 
- niszczenia płyty powstawał, kiedy 
igła długo używana tępiła się i przez 
to ścierała dźwiękowy rowek.

Producenci gramofonów zalecali, 
aby używać tylko firmowych igieł 
o odpowiedniej twardości stali, któ
rych ostry koniec ścierał się prędzej niż 
powierzchnia płyty, po której tarła 
igła. Zalecano, aby używać jednej igły 
na jedną odtwarzaną płytę, dlatego też 
użytkownik gramofonu musial mieć 
znaczny zapas fachowych igieł. Były 
one sprzedawane w firmowych pudeł
kach, mieszczących po 200 sztuk igieł.

W 1905 r. bracia Emil i Charles 
Pathe opatentowali przenośny aparat 
walizkowy - patefon, który stał się 

Jednak konkurencja szafirowej kulki 
spowodowała polepszenie jakości 
igieł gramofonowych. Firmy produ
kujące igły prześcigały się w pomy
słach, produkując igły o różnych 
kształtach i wielkościach. Miały wy
myślną formę łopatek i zygzaków, by
ły kryzowane, spłaszczone lub lekko 
wygięte. Ich różnorodność nie wiąza
ła się tylko z estetyką wyglądu. Zna
ny producent gramofonów oraz wła
ściciel składów instrumentów mu
zycznych w Warszawie - Bronisław 
Rudzki reklamował w latach trzydzie
stych XX w. cztery typy oryginalnych 
amerykańskich igieł, pakowanych po 
200 sztuk w firmowych blaszanych 
pudełkach z nazwą „Orpheon”. 
Każda z tych igieł, o różnej grubości,
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

1. Mechaniczna głowica gramofonu z igłą stalową
2. Typy i kształty igieł gramofonowych
3. Pudelka z igłami gramofonowymi oraz reklamy igieł na obwolutach płyt

(eksponaty ze zbiorów autora, zdjęcia: 1 - Dariusz Waleriański, 2, 3- Anna Loster)

miała inne przeznaczenie. Igły o na
zwie „Piano” dawały odtwarzanym 
dźwiękom miękki subtelny ton, igły 
„Medium” odtwarzały dźwięk głośniej 
i były najczęściej używane, igły „Loud” 
odtwarzały głośno muzykę nadającą się 

do tańca, a „Extra loud” - specjalne do 
tańca, odtwarzały dźwięk bardzo gło
śno. Niektóre znane firmy produkowa
ły trzy różne typy igieł o różnym prze
znaczeniu w jednym pudełku „dla wy
gody używającego".

Czy faktycznie kształt i grubość 
igły wpływały na jakość i głośność 
dźwięku? Reklamowano również 
igły o różnych twardościach stali. 
Kolorowane rozmaitymi barwami 
nadawały się do jednorazowego uży
cia, a te „Extra” do przegrania sze
ściu, a nawet dwudziestu płyt.

W 1925 r. przejście z akustyczne
go zapisu dźwięku na zapis elektrycz
ny poprawiło jakość dźwięku na pły
cie, jednak płyty nadal odtwarzane 
były tradycyjnie. Gramofon zyskał sil
nik elektryczny, a głowica odtwarza
jąca miała membranę metalową. 
W sumie dźwięk był lepszej jakości, 
choć płyty odtwarzane były nadal igłą 
stalową. Igła nie została także wyeli
minowana po wynalezieniu w 1927 r. 
adapteru gramofonowego, który za
stąpił mechaniczną głowicę. Wynala
zek ten umożliwiał, za pomocą im
pulsu elektrycznego, przeniesienie 
odtwarzanego dźwięku do głośnika 
radiowego.

Wprowadzenie na rynek płyty 
długogrającej wyeliminowało z uży
cia gramofonową igłę stalową, która 
została zastąpiona igiełką szafirową. 
Obecnie gramofon elektryczny, zwa
ny potocznie adapterem, przeszedł 
do historii techniki.

Tadeusz Loster

ŻALUZJA

W Muszynie w Rynku pod nr. 4 stoi sza
ry, bezstylowy, przedwojenny dom. 
Jest wystawiony na sprzedaż; lokale użyt

kowe zamknięto, ich okna zabezpieczono

przed wybiciem przez zaciągnięcie meta
lowych żaluzji, zamkniętych na kłódki. Na 
pozór nic szczególnego. Podszedłszy bli
żej można zauważyć ciekawy szczegół. 
Otóż pierwotnie żaluzje były zamykane na 
dwa zamki. Otwór zamka znajduje się 
w dolnej części plakietki producenta: „FA- 
BROL” / LWÓW / UL GOLDMANA 3, dość 
słabo czytelnej z powodu wielokrotnego 
malowania.

1.2. Żaluzja domu w Rynku nr 4 w Muszynie (1) i plakietka producenta (2)

(zdjęcia: Andrzej Gutorski)

Jedyną informację o tym zakładzie, 
i to dość szczątkową, można znaleźć na 
ukraińskiej stronie internetowej www.shte- 
tlinks.jewishgen.org/Lviv/Lviv.html w dzia
le Lviv-City 1929 Business Directory. Nie 
ma tam wiadomości o właścicielach firmy 
czy nawet ich wyznaniu, także o samej fir
mie „Fabrol Sp. z o.o. Żaluzje, Wyroby 
Metalowe”, poza tym, że przy Goldmana 
mieściło się biuro, a zakład produkcyjny 
przy Jagiellońskiej 24. Można tylko stwier
dzić, że firma oferowała towar doskonałej 
jakości, skoro po około 70 latach użytko
wania żaluzja wciąż jest sprawna. Fakt, 
właściciele w widoczny sposób dbali 
o konserwację, co nie zdarza się po
wszechnie. Pytanie, czy nowy właściciel 
domu zachowa stare żaluzje, czy wymieni 
na coś nowoczesnego? To przecież także 
zabytek. A może tylko niepotrzebny ru
pieć?

Może ktoś z Czytelników wie więcej o tym 
producencie żaluzji? Jak długo działał, kim by
li jego twórcy i jak daleko od Lwowa były zna
ne jego wyroby?

Andrzej Gutorski
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Bursztynowa pasja Lucjana Myrty

O
d 14 czerwca br. w Centrum
Wy stawowe-Konferencyj
nym na Wawelu gości autor

ska wystawa dziel Lucjana Myrty - 
sopockiego mistrza bursztynnika, 
ukazująca prawie czterdziestoletnie 
twórcze dokonania artysty oraz ko
lekcjonera. Zgromadzone obiekty 
tworzą zbiór rzeźb, obrazów, wyko
nanych w technice mozaiki, przed
miotów użytkowych oraz ozdób. 
Prezentują ogromną różnorodność 
typów i form. Niektóre wzorowane 
są na dziełach wielkich mistrzów, za
chowują jednak pewną swobodę 
w stosunku do źródeł i inspiracji, nie 
stanowią kopii. Myrta sam kolekcjo
nuje przedmioty użytkowe sztuki 
dawnej, interpretuje je w swych pra
cach, zachowując proporcje pierwo
wzorów. Tak powstały dwa kufle 
z wyrzeźbioną rubensowską sceną 
pochodu bogini urodzaju, których 
wzorem był szesnastowieczny kufel 
z kości słoniowej, także akt kobiecy 
według Auguste’a Rodina. Inspirację 
dla innego dzieła bursztynowego sta
nowiła szesnastowieczna solniczka 
Benvenuta Celliniego przeznaczona 
dla króla Francji Franciszka I.

Na wystawie po raz pierwszy za
prezentowane zostało dzieło życia ar
tysty - unikatowy Bursztynowy Skar
biec, obiekt przewyższający skalą 
wszystkie znane dotąd przedmioty 
sztuki dekoracyjnej, które wykonano 
z bursztynu. Nad tą 700-kilogramo- 
wą szkatułą, o pięknych wnętrzach 
przypominających sale pałacowe, ar
tysta pracował około 12 lat. Mistrz - 
korzystając ze swojego doświadcze
nia, wszystkich możliwych technik 
oraz wszystkich możliwych gatunków 
i kolorów bursztynu - osiągnął naj
wyższy kunszt artystyczny. Dekoracja 
skarbca - to opowieść o Jezusie Chry
stusie, wykonana techniką intaglio 
i reliefu. Postać Chrystusa, w central
nej scenie „Kazania na Górze”, oto
czona jest kompozycjami ukazujący
mi niesienie pomocy ludziom, wspo
maganie odrzuconych, uzdrawianie 
chorych oraz wskrzeszanie zmarłych.

Artysta odzwierciedlił w nich swój 
smutek i nieprzemijający żal po stra
cie ukochanej córki Eweliny.

W ekspozycji znajdują się także 
szkatuły, zegary, lampy, świeczniki, 
wazony, rzeźby, obrazy i ozdoby sto
łu. Dzieła te nawiązują do wykwint
nej sztuki użytkowej, która rozkwitła 
300-400 lat temu w Polsce, a wyko
nywana była na zlecenia królewskie 
i magnackie.

Warto także przypomnieć, że 
w czasie obchodów Roku Polskiego 
w Szwecji (1999) na zamku w Kalma
rze zorganizowana została wystawa 

artystycznego bursztynnictwa, na któ
rej zaprezentowano zbiory trzech naj
ważniejszych muzeów szwedzkich, 
polskiego Muzeum Zamkowego 
w Malborku i kolekcji królów duń
skich z zamku Rosenborg. Czwartym, 
równorzędnym wystawcą był Lucjan 
Myrta, który ukazał dzieła zbliżone 
formą do zabytkowych, lecz imponu
jące świeżością urody bursztynu i do
skonałością technik wykonawczych. 
Jesienią 1999 r. wystawę tę przenie
siono do Malborka. Na zamku mal- 
borskim Lucjan Myrta był nie tylko 
wystawcą, zachęcanym do ulokowa-
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1.2. Kufel z kości słoniowej z przełomu XVI
i XVII w. (?), Augsburg, z kolekcji Lucjana 
Myrty (1) oraz kufel rubensowski z grupą putt 
na wieku, 1995 r. (2)
3-5. Prace Lucjana Myrty: Dwór Artusa 
w Gdańsku, mozaika wykonana w 1994 r. (3), 
szkatuła „maucherowska”, 1993 r. (4), 
Bursztynowy Skarbiec, 2007 r. (5)

(zdjęcia: Marek Żak)

nia tam swej kolekcji na stałe, lecz już 
wcześniej (w 1996 r.) ofiarodawcą
znacznej liczby elementów bursztyno
wych, bez których trzy ważne zabytki 
bursztynowe nie mogłyby odzyskać 
dawnej świetności. Najwybitniejszy 
zabytek bursztynowy w naszym kraju 
- szkatuła Mauchera, siedemnasto

wieczny ołtarz i figura Hermesa z ko
lekcji Muzeum Zamkowego w Mal
borku noszą w sobie wielki wkład 
Lucjana Myrty.

Obecna wystawa na Wawelu czyn
na będzie do 16 września br., towarzy
szą jej dwa piękne albumy (jeden z nich 
został omówiony poniżej). 

Spotkanie z książką
DZIELĄ MISTRZA BURSZTYNNIKA

Zorganizowanej w br. na Wawelu wystawie dzieł sopockiego 
bursztynnika Lucjana Myrty towarzyszą dwa albumy; omawiany 
tu bibliofilski album Bursztyn wydany został w 2004 r. w Gdańsku. 

Opatrzone wstępem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i dy
rektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Adama Koperkie- 
wicza wydawnictwo poświęcone zostało niezwykłemu artyście- 
-bursztynnikowi, przedstawicielowi dziś niemal nieistniejącego za
wodu. Album pozwala poznać wyjątkową rolę pracowni Lucjana 
Myrty w bursztynnictwie XX w. W polskich uczelniach nie szkolono 
bursztynników, zainteresowani tym rzemiosłem praktykę 
nabywali samodzielnie pod kierunkiem mistrza (tych było 
niewielu). Myrta jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w. 
założył własną firmę bursztynniczą, w której rozwijał znane 
techniki obróbcze i udoskonalał je. Kiedy w 2006 r. po
wstało w Gdańsku Muzeum Bursztynu, będące Oddzia
łem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, pierwszymi 
eksponatami były przedmioty z autorskiej kolekcji Lucjana 
Myrty. I tak bursztynowa pasja przyczyniła się do założe
nia nowej placówki wystawienniczej.

W albumie zamieszczone są zdjęcia pięknych przed
miotów wykonanych przez mistrza, prezentowanych na 

wystawie. Najważniejszy jest Bursztynowy Skarbiec; w czasie publi
kacji albumu prace nad skarbcem jeszcze trwały (wykonanie go za
jęto artyście 12 lat), na wawelskiej wystawie można już podziwiać to 
700-kilogramowe dzieło. Zachwycają niezwykłe szkatuły, rzeźby fi
guralne o różnej tematyce, wykonywane w ciągu 30 lat, obiekty de
koracyjne - lampy, świeczniki, zegary, lustra, ramy, stoły i szachy. 
W kolekcji prezentowane są też naczynia - przeważnie o dużej ska
li, których funkcja użytkowa schodzi na drugi plan - służą ozdobie. 
W pracowni wykonywano również obrazy w technice zbliżonej do 

florenckiej mozaiki.
Choć album powstał jako wyraz hołdu dla niezwykłej 

pasji wyjątkowego artysty, opublikowane zostały tu rów
nież teksty edukacyjne, pozwalające usystematyzować 
wiedzę o bursztynie i bursztynowych złożach, jego odmia
nach i sposobach szlifowania.

Książka, oprawiona w płótno, jest pięknie opracowa
na pod względem graficznym, brzegi kart są złocone, 
a starannie wkomponowane w tekst ilustracje przybliżają 
kunszt artysty. Album na pewno warto nabyć nie tylko do 
własnej biblioteki, ale także na prezent. Można go kupić 
w trakcie zwiedzania ekspozycji.
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Wazy greckie
W

 Oranżerii Muzeum Pałacu 
w Wilanowie do 23 września 
br. czynna jest wystawa „Wa
zy greckie z kolekcji Stanisława Kostki 

Potockiego”. Jest to pierwsza prezenta
cja zrekonstruowanej części kolekcji, 
którą stworzył Stanisław Kostka Potoc
ki, wybitny polityk, reformator edukacji 
i pierwszy polski archeolog, prowadzą
cy systematyczne badania naukowe. Ko
lekcja ta jest największym i najlepiej zna
nym polskim osiemnastowiecznym 
zbiorem waz greckich, udostępnionym 
publiczności już w 1805 r., kiedy Stani
sław Kostka Potocki stworzył Muzeum 
w Pałacu w Wilanowie, jedno z pierw
szych muzeów na ziemiach polskich.

Na wystawie można zobaczyć wazy 
czarno- i czerwonofigurowe, które po
wstały między VII a III w. p.n.e. Kolek
cja bezcennych oryginałów uzupełniona 
jest również kopiami wykonanymi 
w XVIII w., niezwykle popularnymi 
w ówczesnej Europie. Prezentowane na
czynia znajdowały zastosowanie w życiu 

codziennym, były wykorzystywane 
w starożytnej Grecji do przenoszenia 
i przechowywania różnych płynów, 
m.in. wody, wina, oliwy i wonnych olej
ków, a także zboża. Wazy dekorowane 
są głównie scenami zaczerpniętymi 
z mitologii, niekiedy także z życia co
dziennego (sceny igrzysk sportowych, 
zaślubin, itp.).

Kolekcja waz antycznych znajdują
cych się w Muzeum Pałacu w Wilano
wie wiąże się z osobistymi zaintereso
waniami Stanisława Kostki Potockiego, 
który podróżował do Włoch pod ko
niec XVIII w. Sprowadził wówczas do 
rezydencji wilanowskiej około 100 
waz, z których wiele pochodziło z wy
kopalisk prowadzonych przez niego 
w Noli pod Neapolem w latach osiem
dziesiątych XVIII w. Pisał o tym nie 
bez satysfakcji: „Kto tylko był w Noli 
i widział, jak się wydobywają wazy 
etruskie, wie dobrze, że najgłębsze groby 
przywracają nam najdawniejsze w tym 
rodzaju pomniki. W licznych zbiorach

waz etruskich, które od czasów Buonar- 
rotiego i Goriego do dziś' dnia wydane- 
mi zostały, nie zdarzyło mi się widzieć 
nader ciekawych wazów, które się naj
głębiej w ziemi znajdują i widocznie są 
najstarszemi. Kolor ich nie jest jak zwy
kle czarny albo żółtawy, lecz biały, zie
mia ich jest podobna do twardej kredy, 
figury kolorowe najdawniejszy styl 
oznaczają sztuki. Wazy te, jeśli je waza
mi nazwać godzi się (bo najczęściej są to 
flaszki na kształt tykiew, albo czary 
dość głębokie podobne do naszych czar 
do ponczu), są na tern dnie białem 
upstrzone kolorami tak dalece, że na 
pierwszy rzut oka wystawują niejakie 
podobieństwo z dawną wschodnią por
celaną. Nie mają one przecież żadnej 
polewy, kolor jest prosto na dnie bialem 
położony, najczęściej obwiedziony ry
sem jakby szpilką wyrytym. Figury 
krótkie i niezgrabne, na kształt gackich 
rzędem ustawione, przyklękające i pugi
nałami uzbrojone, zdobią je wkoło, 
przeplatane kolorowemi ozdobami, mię-

WAZY GRECKIE
Z KOLEKCJI STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO

MUZEUM PAŁAC 
W WILANOWIE

2no
W

Starożytności rzymskie, greckie, egipskie i etruskie

Niewielki pokoik w wieży, stanowiący przejście z Galeryi Wielkiej do Galeryi Muzeum zwa
nej, przeznaczony został na starożytne naczynia. Początek tego muzeum trzeba zawdzięczać 
wojewodzie Janowi Potockiemu, współczesnemu Wic- 
kelmann’owi, Nebuhor’owi i Quatre-maire de Qincy, któ
rzy gorliwie zajęli się temi badaniami.

Duch ten owionął i [Stanisława Kostkę-] Potockie
go, który znaczną liczbę tych naczyń zebrał. Obecnie 
zbiory wlllanowskie posiadają ich około 250.

Wszystkie te naczynia podzielić można na dwie wy
bitne grupy: do pierwszej należą urny, popielnice i Izaw- 
nice, do drugiej naczynia służące do domowego użyt
ku, jak amfory, patery, dzbany, puhary i lampki.

Zbiory wlllanowskie powiększane były przez kolejno 
następców, a Stanisław Potocki dostarczył tu sam kilku 
przedmiotów, o ozem świadczy napis na jednem naczy
niu:

„ - Ta waza znaleziona jest pomiędzy Fazana a No- 
wipoli; w Ignazio zostają jeszcze znaki dawnych greków 
- rozwaliny. Zaręczam że są prawdziwe etruski, bo sam 
własną ręką z sepulkurów dobywałem".

Zbiory etrusków, urn i amfor, w ogóle naczyń glinia- ’jau"'cl »Łuua™____________
nych są w Willanowie bardzo cenne. Odznaczają się 
one wykończeniem i poprawnym rysunkiem.

Mamy tu najrozmaitsze naczynia - to Cylixty o jednej nodze i podwójnych uszach, to Lepas ’y, 
podobne do muszli morskiej, to Lampki o łbach zwierzęcych, to Oenochoe, podobne ido na
szych, dzisiejszych dzbanów o jednym uchu, Hydrye Panathenejskie, olbrzymie wazy z kręco- 
nemi lub gladkiemi uszami, o krótkiej szyi, wreszcie są tu Holkeiony, Olariony, Kartery i inne. [...].

Wiktor Czajewski, Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach: Willanów. Czerniaków, 
Morysin, Gucin, Natolin, Warszawa 1893, ss, 166-168.
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1-3. Eksponowane na wystawie: skyfos 
czerwonofigurowy „Biegnąca bogini” (1), 
krater dzwonowy „Dionizos z Satyrem 
i Menadą” (2), amfora nolańska „Strojąca się 
kobieta” (3)

dzy któremi widzieć się także niekiedy 
dają zwierzęta, jako to lwy, byki, jele
nie, mniej niezgrabne jak figury ludzkie. 
Dziwną jest rzeczą, że te może najdaw
niejsze ze znanych sztuki pomników 

uszły uwadze starożytników i że dotąd 
zaniedbano umieścić je na czele po tyle- 
kroć wydanych zbiorów wazów etru- 
skiemi zwanych. Nie są one przecież 
zbyt rzadkiemi, ja sam trzy ich posia
dam, to jest wazę na kształt wielkiej 
czary do ponczu i dwie flaszki, czyli ty
kwy, które w najgłębszych grobach no- 
lańskich znalezionemi były" (Stanisław 
Kostka Potocki, O sztuce u dawnych 
czyli Winkelman Polski, opracowanie 
Janusz A. Ostrowski, Joachim Śliwa, część 
2, Warszawa-Kraków 1992, ss. 47-48).

Zgromadzone na wystawie zabytki 
pochodzą z wielu kolekcji muzealnych: 
Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum 
-Narodowego, Zamku Królewskiego oraz 
Biblioteki Narodowej w Warszawie, Mu
zeum Zamku w Łańcucie, Biblioteki In
stytutu Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego, Działu Starych Druków Bi
blioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 
Muzeum Pałacu w Nieborowie. Ponadto 
udało się organizatorom ekspozycji pozy
skać cenne i rzadko wystawiane obiekty 
z kolekcji prywatnych. 

Spotkanie z książką
VILLA LAURENTINA

Wiatach 1777-1778 hrabia Stanisław Kostka Potocki, który doko
nywał objazdu po stolicach europejskich, opracował w Rzymie 
rysunkową rekonstrukcję antycznej willi Pliniusza Młodszego. Liczni 

uczeni i miłośnicy antyku już wcześniej próbowali odtworzyć tę nie
zwykłą budowlę, opisywaną dokładnie w listach przez właściciela. 
Byty to przedsięwzięcia częściowo udane, ale jedynie Potocki doko
nał tzw. totalnej rekonstrukcji obiektu, połączonej z odtworzeniem 
dekoracji, która - wraz z rękopiśmiennym komentarzem hrabiego - 
nie była nigdy opublikowana. Ponad 30 wielkoformatowych plansz 
z wilanowskich zbiorów Potockich przechowywanych jest w Pałacu 
Rzeczypospolitej, w zbiorach ikonograficznych Biblioteki Narodowej 
w Warszawie.

W kwietniu i maju br. zabytek udostępniony został 
po raz pierwszy zwiedzającym na wystawie w Biblio
tece Narodowej (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 5, 
2007, s. 40). Uzupełnieniem ekspozycji jest opraco
wany przez Jerzego Miziotka (przy współpracy Miko
łaja Baliszewskiego i Macieja Tarkowskiego - autorów 
wizualizacji rysunkowej willi w technologii 3D) katalog 
Villa Laurentina. Arcydzieło epoki stanisławowskiej.

Materiały zamieszczone w pierwszej części kata
logu przybliżają sylwetkę Stanisława Kostki Potockie
go, jego zainteresowanie archeologią i kulturą arty
styczną antyku. Opisane tu zostały studia hrabiego 
w Królewskiej Akademii w Turynie, jego podróże po 
Italii w latach 1774-1782 i w towarzystwie księżnej Iza
beli Lubomirskiej w latach 1785-1786.

W drugiej części katalogu poznajemy willę zbudowaną w Lau- 
rentum (lub Laurentinum, stąd nazwa willi - Laurentina) nieopodal 
Rzymu, jej opisy zachowane w literaturze, dowiadujemy się, kim 
byt właściciel budowli Pliniusz Młodszy (61-113). Ciekawe są roz
ważania o domniemanym i udokumentowanym autorstwie rysun
ków do plansz opracowanej przez Potockiego wizji. Kolejne roz
działy - to reprodukcje prezentowanych na wystawie rysunków 
willi, wykonanych przez: Giuseppe Manocchiego, Vincenza Bren- 
nę i Franciszka Smuglewicza, którym towarzyszą szczegółowe 
opisy. Plansze przedstawiają fasady, przekroje, projekty wnętrz 
i detale architektoniczne. Aby zwiedzający mogli docenić w pełni 

i samą willę, i jej rekonstrukcję, wykonana została 
wspomniana już wcześniej multimedialna ekspozy
cja i wizualizacja 3D. Reprodukcje z tej prezentacji 
zamieszczono na końcu katalogu; możemy je więc 
podziwiać wówczas, kiedy już w pełni zorientowani 
zostaliśmy w tematyce.

Uzupełnieniem katalogu są aneksy zawierające 
list Pliniusza Młodszego do Gallusa, w którym opi
suje on swą posiadłość oraz esej Stanisława Kost
ki Potockiego Uwagi i myśli o willi Pliniusza. Są tu 
również indeksy: autorów i postaci historycznych, 
postaci mitologicznych i literackich oraz nazw topo
graficznych.

Katalog można zakupić w dziale Wydawnictw Bi
blioteki Narodowej (02-086 Warszawa, al. Niepodle
głości 213, www.bn.org.pl).
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Księżniczka Teresa z Pałacu Błękitnego

W styczniu 1780 r. książę 
general ziem podol

skich Adam Kazimierz Czar
toryski powracał, po dłuższej 
nieobecności, z Wilna do 
Warszawy, Wjeżdżając mo
stem od strony Pragi, napo
tkał furmana wiozącego 
drzewo. „Cóż tam słychać, 
mój kochany?" - zapytał. 
„Nic nowego - odparł woźni
ca - tylko że córka księcia je
nerała spaliła się”.

Powyższy dialog, cyto
wany w Pamiętnikach cza
sów moich Juliana Ursyna 
Niemcewicza (pierwsze wy
danie: Paryż 1847) i powta
rzany także przez innych pa- 
miętnikarzy, nieraz po latach 
(np. Adama Jerzego Czarto
ryskiego i Franciszka Karpiń
skiego), krył w sobie ogrom
ną tragedię, która wstrzą
snęła ówczesną Warszawą. 
Tu, nad Wisłą, miał powtó
rzyć się raz jeszcze straszny 
scenariusz, który rozegrał 
się nie tak dawno, 5 lutego 
1766 r., w pałacu lunewil- 
skim z udziałem króla Stani
sława Leszczyńskiego.

Księżniczka Teresa Czar
toryska, urodzona na począt
ku 1765 r., najstarsza córka 
Adama Kazimierza i Izabeli 
z Flemmingów, spaliła się 
żywcem od ognia w kominku 
w sali na parterze Pałacu 
Błękitnego. Ubrana w lekką 
muślinową suknię, za bardzo 
zbliżyła się do płomieni, któ
re ogarnęły ją w mgnieniu 
oka. Przebywające wówczas 
z Teresą jej mata siostra Ma
rynia (późniejsza księżna 
Wirtemberska) oraz nastolet
nia przyjaciółka - Konstancja 
Narbuttówna, przerażone 
i bezradne, całkiem potraciły 
głowy. Teresa, jak żywa po
chodnia, pędziła z krzykiem 
przez amfiladę komnat, aby 
wreszcie wpaść do pokoju, 
gdzie Jan Piotr Norblin i gu
wernantka, panna Petit, grali 
w pikietę. Artysta błyskawicz
nie zdusił płomień złapanym 
naprędce płaszczem, ale 
oparzenia ofiary okazały się 
zbyt rozległe. W kilkanaście 

dni po wypadku (a nie trzy, 
jak opisywał Niemcewicz) 
księżniczka „skonała w naj
okrutniejszych męczarniach. 
Porzuciłem ją świeżą, piękną 
jak pączek róży mający się 
rozwinąć, zastałem na kata
falku, zeschłą, wybladlą, nie 
do poznania”. Zmarła 13 
stycznia 1780 r.

Teresa, szczególnie uko
chana przez rodziców 
i młodsze rodzeństwo za jej 
dobroć i łagodność, zapo
wiadała się na piękną kobie
tę, a zaczątki tej urody moż
na dostrzec na niezbyt licz
nych portretach - malarskich 
i graficznych. Zapowiadała 
się również na utalentowaną 
pannę. Astronom i matema
tyk szwajcarski Johann Ber- 
nouilli, który - podróżując po 
Polsce w 1778 r. - oglądał 
chatkę młodziutkiej księż
niczki na modnych wówczas 
Powązkach księżnej Izabeli, 
tak opisywał swoje wrażenia: 
„Wzorowa czystość i urok te
go mieszkania, ładnie dobra
na biblioteczka, pisma i ry
sunki księżniczki, kosztowny 
i zarazem śliczny serwis śnia
daniowy, przybory toaletowe, 
wszystko aż po dziewicze 
łóżko było w tej siedzibie 
cnoty, nauki i niewinności tak 
urocze, że długo miejsca te
go nie mogłem opuścić" (po 
wypadku chatkę Teresy prze
niesiono daleko w głąb lasu 
i zachowano jako pomnik). 
Według Sabiny z Gostkow
skich Grzegorzewskiej, opie
rającej się w swoich wspo
mnieniach na relacji jej ojca 
Michała, właściciela Ópatko- 
wic pod Proszowicami, Tere
sa była podobno zaręczona 
z księciem Konstantym Ra
dziwiłłem. Pochowano ją 
w grobach rodzinnych, 
w podziemiach warszawskie
go kościoła Świętego Krzyża. 
Gdy 45 lat później składano 
tam na wieczny odpoczynek 
jej ojca, sędziwego księcia 
Adama Kazimierza Czartory
skiego, owdowiała Izabela, 
powodowana jakimś niewy
tłumaczalnym impulsem, ka

zała otworzyć trumnę córki. 
„Z tylu wdzięków już tylko by
ło trochę popiołu" - skwito
wał Niemcewicz.

Młodziutką Czartoryską - 
z racji jej przymiotów i urody 
- stawiono za życia i po 
śmierci. Wiersze poświęcili jej 
Franciszek Zabłocki (oda, 
1775), Franciszek Karpiński 
i Józef Szymanowski, który 
w Nagrobku księżniczce Te
resie Czartoryskiej rozpaczał, 
iż „Róży przyjemność miała, 
ile róża żyta!”. Poezjom towa
rzyszyły także jej wizerunki - 
malowane pastelem i gwa
szem oraz graficzne. Za naj
wcześniejszy uważa się pa
stel, namalowany w Paryżu 
w 1774 r. przez Aleksandra 
Kucharskiego, podczas po
bytu małżonków Czartory
skich z dwiema córkami - Te
resą i Marią (którą artysta tak
że sportretowat). Te owalne 
malowidła trafiły do zbiorów 
Stanisława Augusta (zapew
ne ofiarowane tam przez 
księżnę Izabelę), a z czasem 
stały się własnością Zamoy
skich w Warszawie. Niekon- 
serwowane, zachowały praw
dopodobnie niewiele pierwot
nego wyglądu, skoro około 
1910 r. odnowił je Teodor 
Axentowicz. Portret Teresy, 
wystawiony w Krakowie w lu
tym i marcu 1912 r., został 
wówczas sfotografowany 
i zreprodukowany w czasopi
śmie „Sztuka” (Lwów 1912). 
Znamy go dziś tylko z tej re
produkcji, gdyż oryginał zagi
nął, być może spalił się w Pa
łacu Błękitnym w 1939 r. Ta 
nie najlepsza jakościowo 
czarno-biała reprodukcja uka
zuje wszakże wyraźnie prze
tarcia i zniszczenia pastelu, 
a sama modelka wygląda na 
nim na znacznie starszą ani
żeli dziewięcioletnie dziecko.

Na uwagę zasługują jesz
cze dwa inne pastele, przed
stawiające Teresę jako uro
czego podlotka. Pierwszy 
zdobił niegdyś Pokój Zielony 
Domku Gotyckiego w Puła
wach; byt tam jeszcze 
w 1828 r., udokumentowany 

wydawnictwem autorstwa 
księżnej Izabeli Poczet pa
miątek... Obecnie znajduje 
się w zbiorach Fundacji Ksią
żąt Czartoryskich przy Mu
zeum Narodowym w Krako
wie, a w miejscu oryginału 
zawieszono w Puławach 
swobodną pastelową kopię, 
wykonaną przez Zdzisława 
Pabisiaka (ur. 1922) w latach 
osiemdziesiątych XX w. Por
tret puławski, może o francu
skiej proweniencji, lecz nie
określonym (na poty amator
skim?) autorstwie, powstały 
zapewne w ostatniej ćwierci 
XVIII w., wydatnie podkreśla 
urodę księżniczki: duże, 
ciemne oczy o migdałowym 
wykroju, delikatny owal twa
rzy, wysokie czoło. Inny pa
stel, przechowywany w Mu
zeum Zamoyskich w Kozłów
ce (eksponowany na wila
nowskiej wystawie „Dziecko 
w malarstwie” w 2004 r.), wy
obraża młodziutką dziewczy
nę (najprawdopodobniej 
Czartoryską, lecz atrybucja 
nie jest pewna) z kotkiem. 
Pastel, sygnowany przez 
Frederica-Alphonse’a Mura- 
tona (1824-1911) nie jest je
go oryginalnym dziełem, lecz 
kopią obrazu, wykonanego 
w ostatnim ćwierćwieczu 
XVIII stulecia. Kto byt auto
rem osiemnastowiecznego 
oryginału - nie wiadomo, 
lecz w zachowanym obiekcie 
można dopatrzyć się analogii 
z pastelowymi portretami 
słynnego w Warszawie stani
sławowskiej Louisa Marteau 
(1715-1804).

Z pewnością jeszcze za 
życia Teresy powstał sygno
wany gwasz Jana Piotra Nor- 
blina, oznaczony „Prince 
Ther. Czartoryska”, pocho
dzący ze zbiorów Pawlikow
skich we Lwowie, obecnie 
znajdujący się we wrocław
skim Ossolineum. Monografi- 
sta Norblina, Zygmunt Batow- 
ski, określił ów niewielki por
trecik jako „nieśmiało trakto
wany" (1911), jako że artysta 
niechętnie uprawiał tę sztukę, 
przeważnie w gronie rodzin-
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1. Aleksander Kucharski, „Portret 
Teresy Czartoryskiej”, pastel, 1774
2. Carl Christian Glassbach (?), 
„Portret Teresy Czartoryskiej”, 
akwaforta, wyd. 1780
3. Carl Christian Glassbach, „Portret 
Teresy Czartoryskiej”, akwaforta, 
ok. 1780
4. Carl Christian Glassbach (?), 
winieta nagłówkowa w druku 
Lavatera, wyd. 1780

(ilustracje: 1,2,4 - w zbiorach 
Biblioteki Narodowej w Warszawie,

3 - w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

nym bądź kręgu najbliższych 
sobie osób. Księżniczka, uję
ta do kolan w pozie stojącej, 
z długimi rozpuszczonymi 
włosami, nosi strój o wyraźnie 
orientalizującym charakterze 
(wysoki kotpaczek ze spływa
jącym welonem). Być może 
jest to po prostu kostium te
atralny, np. do opery Zemira 
i Azor Andre E. M. Gretry’ego 
według libretta Marmontela, 
wystawianej na scenie na Po
wązkach, na której - jak wia
domo - właśnie w tej operze 
występowała Teresa.

Graficzne podobizny 
księżniczki należą do rzad
kości. Dwie zachowane do 
dziś powstały już po śmierci 
Teresy i - jak wolno przy
puszczać - z inicjatywy 
księżnej Izabeli, pragnącej 
w ten sposób uczcić uko
chaną córkę. Ważną rolę 
odegrał tu słynny Johann 
Caspar Lavater (1741-1801), 
szwajcarski pisarz i pastor,

znany głównie jako twórca fi- 
zjonomiki (dzieło Physiogno- 
mische Fragments, 1775- 
-1778), zaprzyjaźniony z księż
ną generałową. Ona to od
wiedziła go w Zurychu, 
a w swoich zbiorach puław
skich, w Domku Gotyckim, 
przechowywała nie tylko 
ofiarowany jej autoportret 
i podobizny rodzinne Lavate
ra (który amatorsko parał się 
malarstwem), lecz także licz
ne po nim pamiątki - rękopi
sy (w tym listy) i pudła z ry
sunkami. Lavater, darzący 
księżnę Izabelę ogromną 
sympatią, napisał - może na 
jej prośbę, a może z własnej 
inicjatywy - poemat uwiecz
niający zmarłą Teresę. Utwór 
ten (w języku niemieckim) 
ukazał się 22 września 1780 r. 
w Zurychu jako druk w for
macie 8°, sygnowany inicja
łami „J.C.L.”. Liczył 24 stro
ny, a sztychowaną kartę tytu
łową „THERESE CZARTOPI

SKA'' ozdobił owalny meda
lion z popiersiem Teresy 
w lewym profilu. Spiętrzona, 
jakby „spuchnięta” modna 
fryzura z szeroką opaską, 
wydekoltowana suknia i cał
kowity brak biżuterii nasuwa
ją uderzające analogie z pa
stelowym portretem puław
skim, ujmującym modelkę 
w trzech czwartych w lewo; 
możliwe też, że akwafortę 
wykonano z jakiejś miniatu
ry, opierającej się na wspo
mnianym wyżej pastelu. Gra
ficzną podobiznę, osadzoną 
na neutralnym tle, wieńczy 
wić laurowa, przewiązana 
wstęgą z kokardą. Rycinka 
jest anonimowa, lecz porów
nanie jej z inną, tym razem 
luźną akwafortą sygnowaną 
„C.C. Glassbach’’ dowodzi, 
że oba sztychy musiat wyko
nać ten sam artysta. Był nim 
Carl Christian Glassbach, ry
townik berliński (1751 - po 
1789), syn i uczeń grafika 
Christiana Beniamina, spe
cjalizujący się głównie w ilu
stracji książkowej. Omawia
ny portret młodziutkiej Czar
toryskiej jest odmienną re
dakcją poprzedniego. Upo- 
zowanie modelki oraz szcze
góły fryzury i stroju pozosta
ły bez zmian; różnice do
strzega się w wyrazie twarzy 
portretowanej oraz w obra
mieniu - tu profilowanym 
i jakby kamiennym, zwień
czonym jednak podobną 

laurową wicią przewiązaną 
wstęgą z kokardą. Wzorzy
ste tło imituje marmurową ta
flę, a pod owalem widnieje 
tablica z napisem „THERESE 
CZARTORISKA". Obie redak
cje różnią się wymiarami: eg
zemplarz z Biblioteki Naro
dowej jest mniejszy (107 
x 80 mm) od egzemplarza 
z Muzeum Narodowego 
w Warszawie (147 x 86 mm).

Być może, iż Glassbach 
wykonał jeszcze w druku La
vatera, na karcie następnej 
za tytułową, akwafortową wi
nietę nagłówkową o funeral- 
nym charakterze, przedsta
wiającą kobietę w antykizo- 
wanych szatach, obejmującą 
rozpaczliwym gestem monu
mentalną urnę żałobną. Po
stać kobieca symbolizuje 
niewątpliwie złamaną nie
szczęściem księżnę Izabelę, 
która, jak wiadomo, na wieść 
o śmierci córki doznała cza
sowego paraliżu. Najpraw
dopodobniej to ona zatrosz
czyła się o szatę graficzną 
druku Lavatera, zamawiając 
sztychy w Berlinie; mógł to 
także uczynić sam Lavater 
na jej wyraźną prośbę.

Księżniczka Teresa Czar
toryska, ku rozpaczy otocze
nia, zbyt szybko przemknęła 
przez życie. Była istotnie jako 
pączek róży, który nie zdążył 
się rozwinąć.

Hanna Widacka
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Malarka Zofia z Fredrów Szeptycka

W kościele parafialnym św.
Dominika w Łabuniach 

w woj. lubelskim na jednej ze 
ścian znajduje się obraz 
(wym. 101 x81 cm), przedsta
wiający św. Jana Ewangelistę. 
Dzieto to nie zaistniało dotych
czas w literaturze, a godne 
jest uwagi ze względu na jego 
autorkę. Informacji o malarce, 
okolicznościach powstania 
obrazu i przekazania go do 
kościoła w babuniach do
starcza tekst umieszczony na 
odwrocie: „Św. Jan podług 
Ribeiry kopiowany w Luwrze 
Paryskim w r. 1851 przeze 
mnie. W r. 1899 daję ten obraz 
Synowi memu Ks. A. Szeptyc
kiemu Biskupowi stanisła
wowskiemu. Zofia Szeptycka 
22-7-1899.”

Zofia z Fredrów Szeptycka 
i Jan Szeptycki, wraz z synami, 
przeprowadzili się do babuń 
na początku XX w., ponad 
dwadzieścia lat po ślubie. Na
leży przypuszczać, że wów
czas została też sporządzona 
notatka, a obraz jest namacal
nym dowodem obecności je
dynej i ukochanej córki pol
skiego komediopisarza Alek
sandra Fredry w miejscowości 
babunie.

Wychodząc za mąż, cór
ka Aleksandra Fredry była 
dwudziestopięcioletnią pan
ną o sprecyzowanych zainte
resowaniach literackich i ma
larskich. Od lat wczesnej mło
dości Zofia prowadziła pa
miętnik, a następnie dziennik 
podróży. Zachowała się także 
jej korespondencja z członka
mi rodziny, w szczególności 
z jedynym bratem, również pi
sarzem i malarzem. Spisywa
ne niemalże przez cale życie 
wspomnienia oraz epistolo- 
grafia Zofii z Fredrów Szeptyc- 
kiej świadczą o jej dużym ta
lencie pisarskim. Autorka tek
stów miała zdolność plastycz
nego i barwnego opisywania 
zdarzeń i stanów psychiki. Od 
lat wczesnej młodości ujaw
niała ona także szczególną re
ligijność, która nasilita się pod 
wpływem ciężkich zdarzeń 

w rodzinie. Należy wspo
mnieć, iż Zofia z Fredrów 
Szeptycka miała siedmiu sy
nów, z których pierworodny 
Roman zmart w wieku dwóch 
lat, a drugi - Jerzy w wieku lat 
siedemnastu. Z pozostałych

drów (Barbara basocka, 
Z dziejów Bieńkowej Wiszni. 
Próba monografii miejsca, 
„Rocznik bwowski”, 2003). 
W latach pięćdziesiątych ob
razy Zofii niejednokrotnie 
oglądał przyjaciel jej ojca, 

pięciu synów z posługą ka
płańską złączyło swe życie 
dwóch. Byt to metropolita ko
ścioła greckokatolickiego An
drzej oraz przeor studytów 
(odłamu kościoła greckokato
lickiego) Kazimierz. Mimo wie
lu obowiązków - gospodyni 
domu i matki - Zofia potrafiła 
rozwijać talenty, na które 
szczególną uwagę zwracał jej 
ojciec.

Na początku lat czterdzie
stych XIX w. Aleksander Fre
dro zatrudnił nauczyciela ry
sunku Józefa Swobodę, mala- 
rza-samouka z Czech, pod 
którego okiem malowała mło
dziutka Zofia i o dziesięć lat 
starszy brat Jan Aleksander. 
Swoboda wykonywał podobi
zny Fredrów, malował widoki 
okolic miejscowości Bieńko- 
wa Wisznia, Jatrwęgi i Rudki, 
gdzie mieszkała rodzina Fre

uznany malarz o europejskiej 
sławie Henryk Rodakowski. 
Z pewnością udzielał korekty 
i sugestii dobrze zapowiada
jącej się malarce. Największy 
i najbardziej płodny okres 
w twórczości Zofii przypadt na 
czas jej pobytu w Paryżu. 
Wówczas Zofia Fredro, nasto
letnia panna, zapoznała się 
z twórczością światowej sławy 
artystów. Większość czasu 
przebywała w salach wysta
wowych muzeum w buwrze, 
gdzie pod kierunkiem malarza 
o nazwisku Nicolas-Franęois 
Chifflart wykonywała kopie 
osiemnasto- i dziewiętnasto
wiecznych dziel. W swoich pa
miętnikach pisała: „Nigdy nie 
zapomnę roztasowania się 
mego pierwszego w Luwrze, 
płótno i pędzle z rąk mi wypa
dały ze trzy razy, zanim jedno 
na sztaludze, drugie w pudel

ku z farbami ulokowałam; 
a gdy Chifflart węgiel do ręki 
mi włożył [...]/’ pierwszym rzu
tem węgla naznaczył mi głowę 
Chrystusa, którą kopiować 
miałam" (Kufer Kasy Idy czyli 
wspomnienia z lat dziewczę
cych. Wyboru z pamiętników 
XVIII-XIX w. dokonały D. Stęp
niewska i B. Walczyna, War
szawa 1983, s. 264). Młoda 
malarka wykonywała również 
prace w pracowni nauczyciela 
Chifflarta, Cognieta, a pod ko
niec lat pięćdziesiątych XIX w. 
jej nauczycielem został Char- 
les-Franęois Daubigny. Z ro
dziną Fredrów związany byt 
także Juliusz Kossak. Niewąt
pliwie widział on prace Zofii, 
być może udzielał jej pew
nych korekt, sugerował zmia
ny i poprawki.

Na artystycznej drodze 
Fredrówny należy odnotować 
także epizod z portrecistą be- 
onem Kaplińskim. Epizod ten 
zaowocował wystawieniem 
pracy Zofii na światowej wy
stawie malarstwa w 1855 r. 
Był to portret brata Zofii, Jana 
Aleksandra Fredro ([AJMj Kul
tura i sztuka w życiu XIX wiecz
nej rodziny Fredrów, „Dyno- 
winka”, nr 9, 1999, ss. 9-11).

Tematyka prac Zofii 
z Fredrów Szeptyckiej była 
różnorodna. W jej dorobku 
artystycznym znalazło się 
dużo obrazów olejnych 
o treści religijnej, autopor
tretów, portretów rodziny 
i przyjaciół oraz pejzaży 
z okolic, w których miesz
kała. Brak w literaturze ca
łościowego opracowania 
katalogu tych prac. Tylko 
w kilku przypadkach mo
żemy sprecyzować losy 
obrazów tej malarki. Znacz
ną część swych prac po
darowała kościołom i pa
rafiom, z którymi byty zwią
zane losy jej i jej rodziny. 
Dużych wymiarów obraz 
olejny przedstawiający św. 
Jana z Dukli został podaro
wany przez malarkę w 1861 r. 
bernardynom lwowskim. W tym 
kościele bowiem odbyta się

36 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 8 • 2007



ROZMAITOŚCI

1. Zofia z Fredrów 
Szeptycka, „Św. Jan 

Ewangelista”, 1851

2. Pięciu braci 
Szeptyckich
w Łabuniach, 1930 r.; 
wokół metropolity 
Andrzeja stoją od lewej: 
ojciec Klemens, 
Aleksander, 
Stanisław i Leon

(fot. 1 - Agnieszka 
Szykula)

uroczystość zaślubin Zofii 
Fredro i Jana Szeptyckiego. 
Wizerunki świętego Igna
cego i Franciszka pędzla 
tej artystki znajdują się 
w krakowskim kościele sióstr 
felicjanek. Z kolei kościołowi 
parafialnemu w miejscowości 
Bruchnal (na terenie Ukrainy, 
na zachód od Lwowa), gdzie 
chrzczeni byli wszyscy syno
wie małżeństwa Szeptyckich,

podarowała wizerunek Naj
świętszego Serca Jezusowe
go. Z pewnością część prac 
Zofii Szeptyckiej znajdowała 
się w pałacu w Przyłbicach, 
w którym zamieszkała po ślu
bie z Janem Szeptyckim oraz 
w Łabuniach, w pałacu odku
pionym przez małżonków 
w połowie lat dziewięćdziesią
tych XIX w. od rodziny Tar
nowskich.

Okres łabuński dla Zofii 
Szeptyckiej - to czas dzie
lenia obowiązków matki ro
dziny i gospodyni domu. 
Byt to czas podejmowania 
przez synów Szeptyckich 
ważnych decyzji życio
wych. Zarówno Zofia, jak 
i jej pięciu synów związa
nych było z miejscowością, 
w której mieszkali na po
czątku XX w.

Umieszczony we wnętrzu 
tabunieckiego kościoła obraz 
pędzla Szeptyckiej powstał, 
gdy autorka miała zaledwie 
czternaście lat. Przeznaczony 
pierwotnie dla syna Atanazego, 
biskupa stanisławowskiego, 
musiat mieć dla matki szcze
gólne znaczenie. Zofia zde
cydowała się przekazać wize
runek św. Jana swemu syno
wi w 1899 r., gdy otrzymał on 
święcenia na biskupa stani
sławowskiego. Była to jedna 
z tych prac, którą autorka miała 
przy sobie przez całe życie. 
Zmarła pięć lat później, w ro
ku 1904.

Obraz z tabunieckiego ko
ścioła stanowi przyczynek 
i uzupełnienie artystycznego 
curriculum do całościowego 
ujęcia twórczości Zofii z Fre
drów Szeptyckiej.

Po śmierci matki jej syno
wie jeszcze niejednokrotnie go
ścili we włościach swojego oj
ca, a następnie jednego z bra
ci. Wydarzenie takie upamięt
nia m.in. fotografia z 1830 r„ 
na której widnieje pięciu braci 
Szeptyckich na tle panoramy 
miejscowości Łabunie.

Agnieszka Szykula

Spotkanie z książką
NA SZKLE ZAPAMIĘTANE

Obchodzoną w ubiegłym roku setną rocznicę powstania Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości uświetniło wiele oko
licznościowych wydarzeń. Jednym z większych była wystawa foto

grafii z kolekcji TOnZP, znajdujących się w zbiorach Instytutu Sztuki 
PAN w Warszawie. Tych archiwalnych fotografii wykonanych ze 
szklanych negatywów jest w zbiorach IS PAN ponad 10 tys. Wielko
formatowe szklane klisze - kruche i jednocześnie ciężkie, były zna
ne wąskiej grupie naukowców. Nowoczesne techniki komputerowe 
umożliwiające skanowanie szklanych negatywów pozwoliły udo
stępnić zdjęcia na wystawie, którą w ub. roku można było zwiedzić 
w Warszawie, a obecnie prezentowana jest kolejno w większych 
miastach - siedzibach oddziałów TOnZ. Po zamknięciu wystawy w 
Warszawie opublikowany został katalog eksponowanych na niej 
zdjęć, zatytułowany Na szkle zapamiętane. Fotografie z kolekcji 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-2006, wydany 
w 2006 r. przez IS PAN, opracowany przez autorów 
wystawy - Ewę Manikowską i Piotra Jacka Jamskiego.

Katalog zdjęć poprzedzony został opisem historii 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, anali
zą roli, jaką odegrała fotografia w dokumentacji zabyt
ków w dziewiętnastowiecznej Polsce oraz charaktery
styką ówczesnych sposobów fotografowania obiek
tów zabytkowych.

W katalogu zreprodukowanych zostało 100 
zdjęć z wystawy. Tematami fotografii są różne 
obiekty: architektura, kościoły, przedmioty kultu, 
domy, dwory, chaty wiejskie i ich wnętrza, obrazy. 
Kontemplowanie ich treści pozwala z dużym praw
dopodobieństwem odtworzyć ówczesny proces wy
konywania zdjęć, bo na pewno nie było to działanie 

rutynowe. Dla fotografów sprzed stulecia (m.in. Kazimierza Bro
niewskiego, Jarosława Wojciechowskiego, Jerzego Nowickiego, 
Juliusza Kłosa, Konrada Kłosa, Stanisława Sowińskiego, Juliana 
Lisieckiego, Zdzisława Kalinowskiego, Kazimierza Stefańskiego, 
Stefana Zaborowskiego) bardzo ważne stawało się otoczenie re
jestrowanego na kliszy obiektu, czasem ten dokumentacyjny 
kontekst wysuwał się na plan pierwszy, co powodowało, że kra
wędź kadru cięła obraz; widać to na licznych reprodukcjach.

Ciekawe jest też podejście ówczesnych fotografów do utrwa
lanych na zdjęciach ludzi, którzy często towarzyszą zabytkom. 
Czasem - uchwyceni w trakcie nabożeństwa, stojący przed ko
ściołem - są biernym przedmiotem obserwacji, a czasem stojąc 
na tle obiektu przyjmują wraz z autorem fotografii postawę obser
watora. Bywa, że zajmują bardzo odlegle miejsce od centralnie 
uchwyconego zabytku, a jednak dekoncentrują, przyciągają uwa

gę na równi z obiektem będącym tematem zdjęcia. 
Interpretacji przedstawionych w katalogu zdjęć może 
być wiele, ale warto te reprodukcje obejrzeć choćby 
po to, aby choć przez chwilę przenieść się w czasy 
sprzyjające refleksji i wolne od wiecznego pośpiechu. 

We wstępie do publikacji czytamy: „Zdjęcia auto
rów pracujących dla Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi Przeszłości w Warszawie dostarczają kolejnego do
wodu, że fotografia dokumentalna to znacznie więcej 
niż prosta reprodukcja rzeczywistości". Kto nie widział 
wystawy powinien nabyć ten katalog; ci, którzy ją zwie
dzali, na pewno chętnie utrwalą wrażenia, sięgając po 
książkę do domowej biblioteki. Katalog można kupić 
u wydawcy (Instytut Sztuki PAN, 00-950 Warszawa, 
ul. Długa 26/28).

NA SZKLE | 
ZAPAMIĘTANE

Kł l CMiRAHt Z KOLEKCJI
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Jeszcze o delfinie
i innych rzeźbach z ogrodów Villa Regia

W lutowym numerze „Spo
tkań z Zabytkami” (nr 2, 

2007, ss. 34-35) Janusz Onu- 
fruk opublikował artykuł o eks
ponowanej w Muzeum Histo
rycznym m.st. Warszawy rzeź
bie delfina, pochodzącej 
z ogrodów pałacu Kazimie
rzowskiego, a wydobytej przed 
pierwszą wojną światową 
z dna Wisty przez żwirników 
warszawskich - Franciszka Pa
zia (Pasia) i Michała Stani
szewskiego. Artykuł ten, obfitu
jący w mato znane szczegóły, 
warto dopełnić informacjami 
zaczerpniętymi z korespon
dencji zachowanej w Dziale In
wentaryzacji Zbiorów Muzeum 
Historycznego. Owe informa
cje odnoszą się zarówno do 
samego znaleziska, jak i osoby 
Władysława Pazia, syna Fran
ciszka, który przekazał je 
w 1939 r. powstającemu Mu
zeum Dawnej Warszawy.

Wspomnianą korespon
dencję otwiera podanie Włady
sława Pazia do prezydenta 
Warszawy z 12 stycznia 1949 r., 
w którym m.in. czytamy:

„W roku 1930 wraz z moim 
ojcem wyławialiśmy kamienie 
z Wisty. Pracując koto Cytadeli 
wyłowiliśmy z dna rzeki szereg 
dawnych zabytków. Przewieźli
śmy je do Towarzystwa Zachę
ty Sztuk Pięknych, gdzie zostały 
ukryte w magazynach. Wtadze 
carskie zabroniły nam dalszych 
poszukiwań, choć spodziewali
śmy się w tym samym miejscu 
znaleźć jeszcze więcej takich 
przedmiotów. W roku 1939 
w marcu zgtositem się do Za
chęty w sprawie naszych znale
zisk. I rzeczywiście w skrzy
niach odnalazły się one... Fakt 
ten opisano wtedy we współ
czesnych gazetach, których 
wycinki dotąd zachowałem, 
wraz z fotografiami.

Między przedmiotami zna
lezionymi w Wiśle byty różne 
rzeźby i ozdoby, jak delfin 
z marmuru, wazony z herbami 
Wazów, skrzydło orła itp. Sam 
orzeł przy wydobywaniu z dna 

Wisty, ze względu na swój cię
żar urwał się z liny i poszedł 
ponownie na dno. Policja car
ska nie pozwoliła już na dal
sze szukanie.

Odkryte ponownie w Za
chęcie przedmioty zostały 
przewiezione na Stare Miasto 
do Muzeum Dawnej Warsza

Podanie to przekazane zo
stało 19 stycznia do zaopinio
wania dyrektorowi reaktywo
wanego podówczas muzeum 
miejskiego, Adamowi Słom
czyńskiemu. Sytuacja petenta, 
pozostającego bez pracy, 
a mającego na utrzymaniu 
dwóch nieletnich synów, mu- 

wy, gdzie przejął je na prze
chowanie kustosz dr A. Wie
czorkiewicz.

Po wojnie i oswobodzeniu 
Warszawy... udałem się na Sta
re Miasto i tam w jednej z kamie
nic Muzeum Miejskiego znala
złem wyratowane przeze mnie 
i ojca mojego w 1910 r. zabytki.

W roku 1939 nie otrzyma
łem żadnej nagrody za swoją 
pracę, teraz jednak ponieważ 
znajduję się w bardzo cięż
kich warunkach materialnych 
- proszę uprzejmie Ob. Prezy
denta o jakąś pomoc albo 
w formie jednorazowej zapo
mogi, albo posady w służbie 
miejskiej

siata być rzeczywiście trudna, 
skoro już dwa dni później - li
stem nadesłanym ze wsi Ła
będy w pow. gliwickim, gdzie 
czasowo przebywał - monito
wał Słomczyńskiego o jak naj
szybsze załatwienie tak po
trzebnej mu pomocy. Zdopin
gowany Słomczyński, w wy
stosowanym jeszcze tego sa
mego dnia (21 stycznia) pi
śmie do wiceprezydenta 
Edwarda Strzeleckiego, po
twierdzając obecność ocala
łych w kamienicach muzeal
nych na Starym Mieście obiek
tów wymienionych w podaniu 
i wnioskując o przyznanie Pa
ziowi jednorazowo pewnej su

my za przekazanie miastu wy
łowionych zabytków, wyrażał 
jednocześnie przekonanie, że 
owa nagroda stanie się zachę
tą dla innych, zwłaszcza wo
bec ustawicznych odkryć do
konywanych w trakcie odbu
dowy Starego Miasta.

Do wspomnianego wyżej 
podania Pazia dołączona była 
część gazety zawierająca infor
macje o „marmurach z pałacu 
Kazimierzowskiego", przekaza
nych do Muzeum Dawnej War
szawy, oraz koperta z fotogra
fiami przedstawiającymi, poza 
delfinem, także fragmenty kilku 
innych wydobytych z dna Wisty 
rzeźb ogrodowych i detali ar
chitektonicznych. Znajdujące 
się wśród tych obiektów wazo
ny ogrodowe (jeden ze „snop
kiem” Wazów) zdobią dziś lapi
darium Muzeum Historyczne
go m.st. Warszawy.

W teczce z omawianą tu 
korespondencją zachowały się 
ponadto sporządzone na ma
szynie odpisy dwóch publikacji 
prasowych związanych z owym 
znaleziskiem: jedna, bez poda
nia źródła, opatrzona tytułem 
Zapomniane rzeźby z pałacu 
Kazimierzowskiego wydobyte 
z dna Wisty, druga, z gazety 
„Dobry Wieczór - Kurier Czer
wony" (z 10 marca 1939), zaty
tułowana Co kryje dno Wisły. 
W pierwszej z nich niewymie- 
niony z nazwiska autor poda
wał, że ofiarowane przez Wła
dysława Pazia rzeźby złożone 
zostały w kamienicy Barycz- 
ków, gdzie tworzone jest Mu
zeum Dawnej Warszawy, bę
dące działem Muzeum Naro
dowego. Cały zespół liczył 
wówczas około 40 obiektów, 
na które oprócz delfina i kupi- 
dyna - wspomnianych przez 
Adama Jarzębskiego w jego 
Gościńcu - składały się m.in. 
także: cztery bogato zdobione 
marmurowe wazony architek
toniczne, części rozbitej fontan
ny, płyty posadzkowe oraz orle 
skrzydło. Autor, przypominając 
opinię Władysława Korotyń-
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1-5. Fotografie obiektów 
wydobytych z dna Wisły, 
załączone do podania 
W. Pazia

(zdjęcia ze zbiorów 
Muzeum Historycznego 

m.st. Warszawy)

skiego, że mogty one stanowić 
część łupów wywożonych Wi
słą przez Szwedów z Warszawy 
w połowie XVII w., nie wykluczał 
też innej możliwości, według 
której owe fragmenty rzeźb 
i detali architektonicznych wy
rzucono do Wisty wraz z gru
zem przy przebudowie pałacu 
Kazimierzowskiego na siedzibę 
szkoły wojskowej za Stanisława 
Augusta Poniatowskiego.

Janusz Onufruk kończąc 
swój artykuł nie wykluczył, że 
rzeka w miejscu wydobycia 
rzeźb może nadal kryć królew
skie pamiątki z czasów „poto
pu” szwedzkiego. Tego zdania 
był również Władysław Paź, 
który na użytek wspomniane
go wyżej dziennika „Dobry 
Wieczór” powiedział: „Jestem 
przekonany, że na dnie Wisty 
znaleźć można wiele cennych 
pamiątek historycznych. [...] 
Już wtedy, gdy... ojciec mój 
przypadkowo natrafi! na zato
pione rzeźby, wiedzieliśmy na 
pewno, że rzeźb tych jest na 
dnie więcej. Nie wydobyliśmy 
ich tylko dlatego, że władze ro
syjskie ustawiły na brzegu po
sterunki i zabroniły poszuki
wań. [...] Przez długie lata kor

ciło mnie, by zorganizować wy
prawę po zatopionego orla, 
którego tylko skrzydło udało się 
nam wydobyć". Przekonania 
tego nie podzielał jednak inż. 
Orlański, ówczesny kierownik 
miejskiego działu wodnego 
i w swej wypowiedzi dla tejże 
gazety wyjaśniał: „Obawiam 
się, że gdybyśmy podjęli po
szukiwania w miejscu określo
nym przez pana Pazia [naprze
ciw Cytadeli, poniżej fortu - 
przyp. A. S.], nawet w szero
kim promieniu, to spotkałby 
nas zawód. Trzeba wziąć pod 
uwagę, że dno rzeki jest ru
chome, że zmienia się jej nurt 
i że przez 30 lat rzeźby nawet 
bardzo ciężkie mogty przewę
drować daleko. [...] Wr. 1934 
Wisłą szły wielkie wody powo
dziowe, one to zmieniły znacz
nie jej bieg. Dowodem zmien
ności dna jest choćby to, że 
w miejscu wskazywanym przez 
p. Pazia zamiast głębi znajduje 
się teraz płycizna. To dzieło ła
wic narzutowych. [...] O sku
teczności tych poszukiwań 
mógłby zdecydować jedynie 
przypadek”.

Andrzej Sołtan

Przemiany ustrojowe i związane z tym przejęcie obowiązku utrzymania zabytków 
przez ich właścicieli, powrót poszanowania prywatnej własności oraz ożywienie ini
cjatyw inwestycyjnych obejmujących również zabytkowe obiekty architektury obron
nej sprawiły, że są one przedmiotem coraz bardziej śmiałych przekształceń: moder
nizacji, rozbudowy i adaptacji do nowych funkcji. Coraz częściej podejmowane są 
próby swobodnej, nieopartej na historycznej dokumentacji, odbudowy zamków 
w miejscach ich ruin czy też zabudowy terenów pofortecznych. Rosnąca skala inge
rencji w zabytkowe struktury przy braku jednoznacznych postaw środowiska konser
watorskiego wymaga krytycznej oceny podejmowanych przedsięwzięć i pilnej dysku
sji prowadzącej do sformułowania zasad ochrony i dopuszczalnych granic prze
kształceń zabytkowych obiektów z uwzględnieniem dążeń inwestorów i zagospoda
rowania, jako warunku zachowania zabytkowych wartości.

W dniach 18-20 października 2007 r. na zamku w Działdowie 
odbędzie się konferencja

OCHRONA ZABYTKÓW 
ARCHITEKTURY OBRONNEJ 

TEORIA A PRAKTYKA
Organizatorami konferencji są:

• Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków 
ICOMOS - Komisje: Architektury Militarnej i Teorii Konserwatorskiej

• Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - Zakład Konserwacji 
Zabytków

• Urząd Miasta Działdowo
• Starostwo Powiatowe w Działdowie
• Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Według informacji otrzymanej od organizatorów konferencja adreso
wana jest do środowisk konserwatorów zabytków i służb konserwator
skich, architektów, ośrodków naukowych, samorządów i inwestorów 
zaangażowanych w zagospodarowanie, modernizację i adaptację do 
współczesnych funkcji zabytkowych obiektów. Zdaniem redakcji „Spo
tkań z Zabytkami" powinna ona zainteresować także szerokie grono 
miłośników zabytków - członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 
Społecznych Opiekunów Zabytków, czytelników naszego miesięczni
ka. Do tematu wrócimy więc w październikowym numerze pisma.

Celem konferencji jest sformułowanie zasad postępowania 
konserwatorskiego wobec średniowiecznych zamków oraz 

nowożytnych dziel obronnych z próbą odpowiedzi na istotne, 
związane z tym pytania.

• Jakie są uwarunkowania i dopuszczalne granice przekształceń obiek
tu przy zachowaniu jego pełnej wartości dokumentalnej i ochronie 
krajobrazu kulturowego?

• Czy dopuszczalna jest pełna odbudowa, a jeśli tak - to jakie warun
ki muszą być spełnione?

• Jakie są współzależności pomiędzy stanem historycznej wiedzy o obiek
cie a dopuszczalnymi ingerencjami w jego zachowaną strukturę?

• Jakie zasady ochrony i zagospodarowania należy przyjąć wobec 
braku dokumentacji naukowej?

• Czy należy różnicować zabytkowe budowle pod względem rygorów 
ochrony, dopuszczalnych form zagospodarowania i ingerencji archi
tektonicznych; jakie przy tym przyjąć kryteria?

Adres Komitetu Programowo-Organizacyjnego:
Zakład Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 

ul. Koszykowa 55,00-659 Warszawa
tel. kom. 605 520 924, e-mail: x.konferencja.x@gmail.com
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ROZMAITOŚCI -

Konkurs historyczny

Pracownia Dokumentacji i Po
pularyzacji Zabytków Woje
wódzkiego Ośrodka Kultury 

w Bydgoszczy zorganizowała 
kolejny, trzeci Wojewódzki Kon
kurs Historyczny „Zabytki na
szego regionu", propagujący 
wiedzę o regionie kujawsko-po
morskim wśród uczniów szkól 
ponadgimnazjalnych. Temat 
przewodni tegorocznego kon
kursu „Zapomniane cmentarze 
województwa kujawsko-pomor
skiego" stal się wyzwaniem dla 
młodych ludzi, którzy z zaanga
żowaniem i rzetelnością starali 
się przybliżać dzieje zapomnia
nych nekropolii: katolickich, 
ewangelickich, żydowskich, 
a także mennonickich. Odwołu
jąc się do wspomnień najstar
szych mieszkańców, odkryli na
wet takie miejsca, po których 
nie pozostał najmniejszy, mate
rialny ślad.

Jury pod przewodnictwem 
Iwony Brzozowskiej - kierowni
ka delegatury bydgoskiej Woje
wódzkiego Urzędu Ochrony Za
bytków w Toruniu przyznało na
stępujące Nagrody Marszalka 
Województwa Kujawsko-Po
morskiego: pierwszą nagrodę 
otrzymała Agata Konczal z Tu
choli za pracę poświęconą 
cmentarzowi ewangelickiemu 

w Trzebcinach, drugą - Michał 
Jankowski z Kowala za pracę 
na temat cmentarza ewangelic
kiego w Chodczu na Kujawach, 
a trzecią - Monika Kłosowska 
z Brodnicy, która przygotowała 
opracowanie o cmentarzu ży
dowskim w Brodnicy. Ponadto 
nagrodą Wojewódzkiego Ku
jawsko-Pomorskiego Konser
watora Zabytków wyróżniona 
została Żaneta Szlachcikowska 
z Grudziądza. Nagrody patro
nów medialnych imprezy przy
padły w udziale Marcie Jęzior- 
skiej z Golubia-Dobrzynia za 
najlepsze fotografie - fundowa
na przez Zarząd Express Media 
w Bydgoszczy oraz Mateuszowi 
Kaczmarczykowi z Wąbrzeźna 
za najlepszy tekst - fundowana 
przez Zarząd Polskiego Radia 
Pomorza i Kujaw.

Tegoroczna edycja konkur
su odzwierciedliła ogromną 
chęć młodzieży do poznawania 
lokalnych dziejów, potrzebę 
ratowania ginących zabytków, 
a przy tym wielką tolerancję 
przejawiającą się w propozy
cjach upamiętnienia i zachowa
nia cmentarzy ludzi innych naro
dowości i wyznań.

Konkurs przynosi owoce, 
bowiem co roku mamy coraz 
więcej i to dużo lepszych prac.

Prace porządkowe na terenie cmentarza ewangelickiego 
w Trzebcinach w pow. tucholskim

(fot. Agata Konczal)

Daje to nadzieję na przyszłość, 
bo wbrew obiegowym opiniom 
młodzi ludzie otwarci są na po
znawanie i ochronę dziedzictwa 
przodków.

Tradycyjnie patronat nad 
konkursem sprawował Wice
marszałek Województwa Ku
jawsko-Pomorskiego Edward 
Hartwich oraz Kujawsko-Po
morski Wojewódzki Konserwa
tor Zabytków Sambor Gawiń

ski. Dodatkowo po raz drugi 
z kolei imprezę objął patrona
tem Ksiądz Biskup Jan Tyrawa, 
Ordynariusz Diecezji Bydgo
skiej.

Uroczyste wręczenie na
gród połączone z koncertem 
solistów Wydziału Wokalnego 
Państwowego Zespołu Szkół 
Muzycznych w Bydgoszczy od
byto się 12 czerwca br. w pała
cu w Ostromecku. (bdk)

Spotkanie z książką
CMENTARZE WOJENNE

\ A/ychodząc naprzeciw zainteresowaniu cmentarzami wojennymi 
V V (w „Spotkaniach z Zabytkami” ukazało się wiele artykułów na 
ten temat), tarnowskie Muzeum Okręgowe wydało w 1992 r. reprint 
dzieła Rudolfa Brocha i Hansa Hauptmanna, Die Westgalizischen 
Heldengraber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 
1918, w nakładzie 800 egzemplarzy. Trzy lata później ukazała się 
polska edycja książki w tłumaczeniu Henryka Sznytki i w opracowa
niu oraz z szerokim wstępem autorstwa Jerzego Drogomira (Rudolf 
Broch, Hans Hauptmann, Zachodniogalicyiskie groby bohaterów 
z lat wojny światowej 1914-1915, Tarnów 1995). Dało to szansę zain
teresowanym w Polsce na swobodne studiowanie tego monumen
talnego opisu cmentarzy zachodniogalicyjskich. Jednocześnie 
J. Drogomir podjął się trudu dokończenia dzieła Brocha i Hauptman
na, których zamierzeniem było opublikowanie kompletnych spisów 
poległych, umożliwiających identyfikację grobów i od
nalezienie miejsc pochówków konkretnych żołnierzy. 
Praca zamierzona na 3 tomy została ukończona w 2005 r., 
w 90. rocznicę jednej z najkrwawszych bitew tamtej woj
ny, nazwanej operacją tarnowsko-gorlicką (Jerzy Dro
gomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918) / 
Die Gefallen in Westgalizien 1914-1915 (1918), wyd. 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, t. I: 1999; t. II: 2002;
t. III: 2005).

Trzytomowa praca Polegli w Galicji Zachodniej - 
to dzieło imponujące. Szczególnie interesujący jest 
tom I ze względu na obszerny wstęp J. Drogomira i in
formacje ogólne na temat cmentarzy, ich architektury, 
budowniczych, procesu odnowy itd. Tom ten jest też 
interesujący zwłaszcza dla miłośników Beskidu Niskie

go, gdyż obejmuje cmentarze położone najbardziej na wschód, po 
linię Żmigród, Krempna, Ożenna.

Autor starał się przedstawić przy każdym z cmentarzy zachowane 
zdjęcia z czasów ich budowy, plany wykonane na użytek budowniczych 
cmentarzy, a w końcu skompletował listy pochowanych na cmentarzach 
żołnierzy. Dla tych celów przejrzał wszelkie archiwa, spenetrował też 
wszystkie cmentarze, odtwarzając nazwiska z tabliczek, jeśli nie zachowa
ły się w spisach archiwalnych. Każdy żołnierz figuruje w spisie z podaniem 
imienia, nazwiska, stopnia wojskowego, przynależności do armii i jednost
ki, w której służył. Podane są też daty śmierci pochowanych. Każdy pole
gły przypisany jest do konkretnej mogiły zaznaczonej na planie. Oczywi
ście nie wszystkie dane są kompletne, zwłaszcza przy poległych żoł
nierzach rosyjskich te luki są spore, a bywa że cała mogiła kryje zwłoki żoł
nierzy nierozpoznanych (np. cmentarz nr 122 - Łużna). Kolejne tomy są 

zaopatrzone na końcu w alfabetyczne indeksy poległych, 
co stanowi podstawową możliwość odnalezienia poszuki
wanych osób. Znaczną wartością opracowania jest jego 
dwujęzyczność (polskie i niemieckie teksty). Wszystkie to
my wydane przez tarnowskie muzeum mają okładkę na
wiązującą do pierwotnego dzieła Brocha i Hauptmanna, 
stanowią więc łatwo rozpoznawalny komplet.

Za wydanie tego pięciotomowego dzieła Muzeum 
Okręgowe w Tarnowie otrzymało z rąk Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego najwyższą resortową nagro
dę w dziedzinie wydawnictw - „Sybilla 2005".

Wszystkie tomy są dostępne w sprzedaży Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie (www.muzeum.tarnow.pl).

Adam Bartosz
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Szanowni Państwo!

% Od wielu lat zajmuję się
. dziedziną, zwaną heraldyką.
■ Jestem w posiadaniu kolekcji 

herbów szlachty polskiej wy
konanych w różnych technikach od 
malowanych na papierze czerpanym 
do odlewów żeliwnych. Kolekcja ta li
czy ponad 100 herbów i nadal się 
zwiększa. Jej posiadanie nasunęło po
mysł zorganizowania imprezy, którą na
zwałem Ogólnopolska Giełda Szla
checka. Odbyło się łącznie sie
dem edycji; wszystkie w Warszawie 
i w dworku w Umiastowie. Na bazie ko
lekcji udzielałem w dworku w Umiasto
wie lekcji historii dla dzieci. Giełda Szla
checka gromadziła wokół siebie mnó
stwo ludzi, media i dawała dochód.

Obecnie po utracie dworku 
w Umiastowie (nieubłagane prawa 
rynku, czasami dzikie) kolekcja stano
wi wyposażenie mego domu, a Gieł
da Szlachecka, jak na razie, zamarła, 
a byt to sposób na pozyskanie fundu
szy i rozruszanie muzeów.

Szanowni Państwo! Poszukuję 
miejsca, najchętniej dworku, w któ
rym można by kolekcję wystawić na 
stale oraz organizować tam Giełdy 
Szlacheckie. Gotów jestem prze
nieść się z obecnego miejsca za
mieszkania i całkowicie poświęcić 
wyżej wymienionej działalności na ni
wie dworsko-muzealno-szlacheckiej.

Ryszard M. Korczak-Chęciński 
tel. (22) 733 07 73 lub 601 752 382 

lub maiora@wp.pl 
(Giełda Szlachecka http://szlachcic.hbz.pl)

★ ★★

Za pośrednictwem dr Doroty Folgi- 
-Januszewskiej, zastępcy dyrektora 
ds. naukowych i edukacji Muzeum 
Narodowego w Warszawie, otrzymali
śmy list-apel, który drukujemy poniżej 
w nadziei, że spotka się z życzliwym 
odbiorem czytelników oraz oczekiwa
nym przez nadawcę wsparciem 
w sprawie znalezienia opiekuna dla 
zagrożonego Muzeum Emila Zega
dłowicza w Gorzeniu Górnym.

Redakcja

Szanowni Państwo!
Niniejszym zwracam się z proś

bą o pomoc w znalezieniu instytucji 
muzealnej, która byłaby zaintereso
wana prowadzeniem lub wspótpro- 
wadzeniem Muzeum E. Zegadłowi
cza w Gorzeniu Górnym kolo Wado
wic. Obecnie placówka ta jest pro
wadzona przez Fundację CZARTAK, 
która w swojej działalności napotyka 
na spore kłopoty natury finansowej 
i kadrowej.

W imieniu Rady Fundatorów 
Fundacji CZARTAK 

Atessa Rudel, 
córka Emila Zegadłowicza

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

KLUB V
PRENUMERATORÓW 1

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego miesięcznika 

są oczywiste:

/ Małgorzata Lisińska z Wronek-/Vauczyc/e/e Mate/k/, Grottgera, Gierymskich... Monachij
skie malarstwo historyczne XIX wieku, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krako
wie, Kraków 2007

/ Tadeusz Sasin z Tłuszcza - Zielnik Wyspiańskiego, katalog wystawy w Muzeum Naro
dowym w Krakowie, Kraków 2007

/ Wojciech Pestka z Kościerzyny - Z Orłem Białym przez wieki, przewodnik po wystawie 
w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2007

/ Anna Rucińska z Lodzi - Villa Laurentina. Arcydzieło epoki stanisławowskiej w trzech wy
miarach. Wizualizacja projektu rekonstrukcji willi Pliniusza Młodszego, płyta CD, Bibliote
ka Narodowa, Warszawa 2007

/ Biblioteka Instytutu Sztuki PAN w Warszawie - Jerzy J.P. Drogomir, Polegli w Galicji Za
chodniej 1914-1915 (1918), t. I-III oraz plany, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 
1999-2005

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (na podstawie numeru

Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom z pierwszym zamówionym 
numerem miesięcznika)* dla szkół i bibliotek gratisowe roczniki 2003, 2004 lub 2005 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.
Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami 

i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym 
Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 War
szawa, ul. Myśliwiecka 1 A, BPH SA Warszawa 
nr 02 1060 0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosi
my dokonywać na blankietach przekazów pocztowych 
i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć w dowol
nym miesiącu; cena numeru 6 zl za 1 egz., cena prenu
meraty opłaconej na cały 2007 r. - 72 zl. Prenumerata 
zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery 
z lat 2001-2005 w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są w 
siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można uzyskać 
pod nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: zabytki@zabytki- 
-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszyst
kich urzędach pocztowych oraz przez listonoszy od 
mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do 
urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy poczto
we właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby pre
numeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następ
nego roku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 
3 1 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres od 
1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce za
mieszkania prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 
listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem 
okresów przedpłat podanych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania 
dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełniania blan
kietów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są dorę
czane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za po
średnictwem stron internetowych (www.poczta.lu- 
blin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na IV kwartał 
2007 r. przyjmowane są do 5 września br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej 
im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), 
„Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki (Hala Kopińska, ul. Grzymały- 
-Sokołowskiego 2), w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), w kioskach muzeal
nych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.



(zdjęcia: 1 - Roman Postek, 2 - Cezariusz Mikos, 3 - Izabela
Tryniśzęwska, 4 - Jerzy Jakubik)


